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Kylylahden kaivos: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Johdanto

Kylylahti Copper Oy suunnittelee käynnistävänsä sulﬁdisten metallimalmien louhinta- ja rikastustoiminnan Polvijärvellä sijaitsevassa Kylylahden kaivospiirissä. Esiintymän arvometalleja ovat kupari, koboltti, nikkeli, sinkki ja kulta. Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista koskevaa ympäristölupaprosessia toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja laaditaan suunnitelmat
toiminnasta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelulain edellyttämät toimenpiteet ja rakenneratkaisut. Viranomaisilla, järjestöillä, lähialueen asukkailla sekä muilla kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristövaikutusten
arviointiin ja hankkeen suunnitteluun antamalla lausuntoja tai esittämällä mielipiteensä arviointiohjelmasta sekä tehdystä arvioinnista.

2

YVA-menettely

2.1

Yleistä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (”YVA-laki” 468/1994) ja sen muutosten tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja eri tahojen huomioon ottamista suunnittelussa
ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä
sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-laissa on säädetty arviointimenettelystä ja sen
osapuolista, asiakirjoista sekä vaiheista.
Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa
myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on, että hankkeesta vastaava ja lupia
myöntävät viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa ei tehdä
päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvan tarvitsemalle toiminnalle. Hanketta koskevassa lupapäätöksessä tai siihen rinnastettavassa muussa päätöksessä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä
annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.

2.2

Arvioinnin tarpeellisuus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevassa asetuksessa (268/1999) on määritelty toiminnat,
jotka edellyttävät YVA-menettelyä. Asetuksen mukaan metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten
louhinta, rikastaminen tai käsittely edellyttää YVA-menettelyä, jos vuotuiset louhintamäärät ylittävät
550 000 tonnia tai kyseessä on yli 25 ha:n avolouhos.
Alustavien suunnitelmien mukaan vuotuiset louhintamäärät Kylylahden kaivoksella tulevat olemaan
suurimmillaan keskimäärin 550 000 tonnia. Louhinnan alku- ja loppuvaiheessa louhintamäärät ovat
pienempiä, 300 000 - 500 000 tonnia vuodessa. Kylylahden kaivospiirin malmiesiintymän louhintaa
ei tulla suorittamaan avolouhoksessa. Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioidaan n. 10 vuotta, jonka aikana
malmia tullaan louhimaan n. 5 miljoonaa tonnia.
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YVA-menettelyn osapuolet ja organisointi

2.3.1 Hankkeesta vastaava
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Kylylahti Copper Oy, joka on kokonaisuudessaan
australialaisen Vulcan Resources Ltd:n omistuksessa. Konsulttina arvioinnin tekemisessä toimii Suomen IP-Tekniikka Oy.
Hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta.
Hankkeesta vastaavan on selvitettävä suunnitellun toiminnan ympäristövaikutukset. YVA-menettelyssä
hankkeesta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset. Tietojen pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-menettelyn päätyttyä
toiminnalle on mahdollista hakea ympäristölupaa.

2.3.2 Yhteysviranomainen
Kylylahden kaivoshankkeen yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Yhteysviranomainen huolehtii, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. arviointiohjelman ja –selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset
kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen. Tarkemmin
yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty YVA-laissa ja –asetuksessa.

2.4

Arviointimenettelyn vaiheet

YVA -menettely jakautuu kahteen päävaiheeseen:
Arviointiohjelma –vaihe: YVA-menettelyssä rajataan aluksi tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot sekä
vaikutukset ja laaditaan selvitysten tekemistä varten arviointiohjelma.
Arviointimenettely käynnistyy, kun hankkeesta vastaava Kylylahti Copper Oy toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle.
Ympäristökeskus kuuluttaa arviointiohjelmasta ja asettaa arviointiohjelman nähtäville. Ympäristökeskus pyytää kunnilta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varaa kansalaisille mahdollisuuden
mielipiteiden esittämiseen. Kansalaiset voivat jättää arviointiohjelmasta huomautuksia tai muistutuksia arviointiohjelmaa koskevassa kuulutuksessa ilmoitetulla tavalla. Ympäristökeskus esittää omassa
lausunnossaan yhteenvedon muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.
Arviointiselostus –vaihe: Arviointiselostus tehdään arviointiohjelman ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksessa selvitetään ympäristön tila ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys, vertaillaan eri vaihtoehtoja keskenään sekä suunnitellaan, miten
haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.
Hankkeen edellyttämistä luvista päättävät viranomaiset YVA-menettelyn jälkeen siten, kuin ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja erityislaeissa on esitetty.
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Arvioinnin aikataulu

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Pohjois-Karjalan ympäristökeskukseen marraskuussa 2005. Lausunnot ja mielipiteet toimitetaan ympäristökeskuksen kuulutuksessa olevaan päivämäärään mennessä. Yhteysviranomaisella on kuulutuksen päättymisestä kuukausi aikaa antaa oma lausuntonsa arviointiohjelmasta.

Kuva 1. YVA-menettelyn vaiheet ja aikataulu
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3

Hanketta koskevat säädökset, tarvittavat suunnitelmat ja päätöksenteko

3.1

Olemassa olevat luvat

9

Kylylahti Copper Oy:llä on kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä kaivoslain mukainen oikeus Kylylahden kaivospiirin (rekisterinumero 3593) alueella tapahtuvaan kaivoskivennäisten hyödyntämiseen
(kaivosoikeus). Kaivospiiri koostuu kolmesta eri alueesta, ja nyt suunnitteilla oleva toiminta sijoittuu
pinta-alaltaan suurimmalle ja sijainniltaan pohjoisimmalle osa-alueelle.

3.2

Keskeiset säädökset sekä tarvittavat luvat ja päätökset

Kaivostoimintaa säätelee keskeisesti Kaivoslaki (1965/503). Kaivosoikeus perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön hakemuksesta määräämään kaivospiiriin. Kaivoskirjassa määrättävään määräaikaan
voidaan pyynnöstä myöntää pidennettyä aikaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Kun kaivosoikeuden
haltija luopuu oikeudestaan, palautuu kaivospiirin alue korvauksetta maanomistajalle.
Kaikki kaivostoimintaan liittyvät toiminnot on sijoitettava kaivospiirin alueelle tai Kaivoslain 22 §:n mukaiselle apualueelle. KTM on marraskuussa 2005 myöntänyt Kylylahti Copper Oy:lle Kaivoslain ja -asetuksen mukaisesti valtauksen ”Kylylahti 5”, joka sijaitsee kaivospiirin luoteispuolella. Tälle alueelle on
suunniteltu sijoitettavaksi kaivospiirin (kohta 3.1) ulkopuolinen rikastushiekka-allas ja ko. alue tullaan
hakemaan tarvittavilta osin kaivospiirin apualueeksi. Kaivospiirin lounaispuolella olevalle valtaukselle
”Kylylahti 1” on suunniteltu kaivostoimintaan liittyviä rakenteita ja osaa tästä valtauksesta tullaan hakemaan kaivospiirin apualueeksi. Kaivospiirin apualueiksi tarvittavien alueiden alustavat rajaukset on
esitetty kuvassa 2 (kohta 4.3).
Toiminnan ympäristölupaa koskevat säädökset sisältyvät ympäristönsuojelulain (86/2000) lisäksi ympäristönsuojeluasetukseen (169/2000). Asetuksen 1§ kohdan 7a mukaan kaivostoiminta on ympäristöluvan alaista toimintaa. Ympäristölupaviranomaisena on Itä-Suomen ympäristölupavirasto.
Ympäristölupa voidaan myöntää erillisestä hakemuksesta kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-menettely on päättynyt. Ympäristölupa
tarvitaan muun muassa jäteveden johtamiseen sekä kaivostoiminnan sivutuotteena syntyvien ylijäämämateriaalien loppusijoittamiseen.
Vesilain (264/1961) mukaisen vesistön tai pohjaveden muuttamiskieltoon liittyvä lupa tarvitaan laitoksella käytettävän raakaveden ottamiseksi vesistöstä. Luvan myöntää Itä-Suomen ympäristölupavirasto.
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja –asetuksen (895/1999) mukaiset kaivostoiminnan infrastrukstuurin rakentamiseen tarvittavat luvat käsittelee Polvijärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Kaivostoiminnan järjestely- ja turvallisuusmenettelyt kuvataan yleissuunnitelmassa, joka perustuu
kaivosten turvallisuusmääräyksistä annettuun kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (921/1975,
muutettu 1187/1995) ja joka hyväksytetään Turvatekniikan keskuksella. Räjähdysaineiden ja nallien varastoinnissa sekä käytössä noudatetaan lain räjähdysvaarallisista aineista (263/1953), räjähdeasetuksen
(473/1993) sekä asetuksen räjähteiden vaatimuksenmukaisuuden toteamisesta (1384/1994) mukaista
menettelyä.
Kemikaalien (mm. polttonesteet) käyttöä ohjailee kemikaalilaki (744/1989), kemikaaliasetus (675/1993),
asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) sekä STM:n asetus
vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001). Polttoaineen varastointi- ja jakelurakenteita koskee KTM:n
päätös 415/1998.
Toiminnan sijoittamista ja toteuttamista ohjaavat osaltaan terveydensuojelulaki (763/1994) ja tervey-
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densuojeluasetus (1280/1994) sekä luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus (160/1997). Toiminnassa
syntyviä jätteitä ja niiden käsittelyä koskevat jätelaki (1072/1993), jäteasetus (1390/1993), VNp öljyjätehuollosta (101/1997) sekä VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996).

4

Hankkeen kuvaus

4.1

Hankkeesta vastaava

Kylylahti Copper Oy on Kylylahden kaivoshanketta varten vuonna 2004 perustettu australialaisen kaivosyhtiö Vulcan Resources Ltd:n tytäryhtiö. Vulcan Resources ltd on keskittänyt toimintansa pääasiassa
Suomen malmivarojen tutkimiseen, kehittämiseen ja kaivostoimintaan. Yhtiö on Kylylahden kupari-koboltti-projektin lisäksi mukana nikkeli-projektissa Kuhmossa ja platina-projektissa Torniossa. Yhtiöllä ei
ole tällä hetkellä toiminnassa olevia kaivoksia Suomessa.

4.2

Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

Tuotannossa syntyvät metallirikasteet toimitetaan muualle jatkojalostukseen. Lopputuotteiden ostajat
tarkentuvat hankkeen edetessä. Lisäksi kaivoshankkeen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet sulﬁdipitoisen rikastushiekan (pyriitti) hyötykäyttöön esimerkiksi rikkihapon valmistuksessa olemassa olevissa laitoksissa.
Kylylahden kaivoshankkeen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta käyttää kaivospiirin pohjoispuolella nykyisin Mondo Minerals Oy:n hallinnassa olevan Vasarakankaan kaivospiirin alueelle läjitetyn,
1970 ja 80-luvuilla harjoitetun talkkimalmin louhinnasta peräisin olevan, sivukiven hyötykäyttöä rikastushiekka-altaan rakenteissa. Lisäksi hankkeen yhteydessä tarkastellaan Vasarakankaan kaivospiirin
alueella olevien vanhojen louhosten käyttöä raakaveden lähteenä.

4.3

Sijainti ja käyttöhistoria

Kylylahti Copper Oy:n hallinnassa oleva, kolmesta erillisestä alueesta koostuva Kylylahden kaivospiiri
(kuva 2), pinta-alaltaan noin 113 ha, sijaitsee Kylylahdessa, Polvijärven kunnan kirkonkylän taajaman
länsipuolella (peruskarttalehti 422403). Outokumpu Oy löysi Kylylahden kaivospiirissä sijaitsevan kupari-koboltti –esiintymän vuonna 1984. Outokumpu Mining Oy selvitti useaan otteeseen kaivostoiminnan
kannattavuutta Kylylahdessa 1980- ja 90-luvuilla. Kaivospiirin hallintaoikeus siirtyi Outokumpu Mining
Oy:ltä australialaisen Dragon Mining NL:n tytäryhtiön Polar Mining Oy:n omistukseen vuonna 2003 ja
edelleen Kylylahti Copper Oy:lle marraskuussa 2004.
Kylylahden kaivospiirin alueella ei aikaisemmin ole harjoitettu kaivostoimintaa. Alue on ollut pääosin
metsätalouskäytössä. Suurin osa kaivospiirin alueen maapohjasta on yksityisessä omistuksessa. Alue,
jolle kaivoksen tuotantolaitos ja rikastushiekka-allas suunnitelmien mukaan sijoittuvat, on Polvijärven
kunnan omistuksessa.
Välittömästi Kylylahden kaivospiirin pohjoispuolella sijaitsevassa Vasarakankaan kaivospiirin alueella
on harjoitettu talkkimalmin louhintaa kahdessa avolouhoksessa vuosina 1977-1982 Oy Lohja Ab:n toimesta. Kaivospiirin nykyinen haltija Mondo Minerals Oy on aikeissa käynnistää alueella talkkimalmin
louhinnan uudestaan. Hankkeen YVA-selostus valmistuu vuoden 2005 loppuun mennessä.
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Kuva 2. Kylylahden kaivospiirin pohjoinen osa ja hyödynnettävän esiintymän
maanpäällinen projektio

4.4

Kaivostoimintaa koskevat suunnitelmat ja tutkimukset

Outokumpu Oy tutki Kylylahden malmiesiintymää useaan otteeseen 1980- ja 1990-luvuilla. Vulcan
Resources Ltd on jatkanut esiintymän tutkimista nykyisen projektin aikana. Kaivostoiminnan yleissuunnittelua on toteutettu toimintaa koskevien esi- ja kannattavuusselvitysten ohessa. Arvio hyödyntämiskelpoisen malmin määrästä on kasvanut tutkimusten edetessä. Malmiesiintymän laajuutta tarkentavia sekä malmin laatua ja ominaisuuksia koskevia tutkimuksia jatketaan edelleen.

4.5

Toiminnot ja tilantarve

4.5.1 Yleistä
Kylylahti Copper Oy:llä on tarkoitus aloittaa maanalainen kaivostoiminta kunnes hankkeelle on myönnetty ympäristölupa, arviolta vuonna 2007. Toiminnassa lopputuotteena saadaan kupari-kulta- sekä
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koboltti-, nikkeli-, sinkki- ja pyriittirikasteita.
Kaivostoiminta keskittyy kolmesta eri osa-alueesta koostuvan kaivospiirin pohjoisimpaan osaan. Tällä hetkellä tiedossa olevilla alueen malmivaroilla kaivoksen arvioitu toiminta-aika on noin 10 vuotta.
Käynnissä olevien tarkentavien tutkimusten perusteella kaivoksen odotettavissa oleva toiminta-aika
tarkentuu, ja on oletettavaa, että alueen malmiesiintymä mahdollistaa myös edellä mainittua pitempiaikaisen kannattavan kaivostoiminnan.
Alueelle sijoitetaan maanalaisen malmin louhinnan lisäksi malmin jatkokäsittelytoimintoja, joihin sisältyy malmin murskaus ja rikastus. Alueelle sijoitetaan lisäksi rikastushiekan käsittelytoiminnat (rikastushiekka-allas ja maanalaisiin tyhiin kaivostiloihin palautettavan rikastushiekan kuivaus/kiinteytyslaitos),
prosessiveden ottoon ja prosessi-, käyttö-, valuma- sekä suotovesien käsittelyyn liittyvät toiminnat
sekä tarvittavat sosiaali- ja varastotilat.

Kuva 3. Kaivosalueelle sijoitettavien toimintojen alustavat sijainnit
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4.5.2 Kaivostoiminnan käynnistäminen
Kaivostoiminnan suurimmat alkuvaiheen rakennustyöt ovat esiintymään johtavan vinotunnelin louhiminen kallioperään, rikastushiekka-altaan rakentaminen sekä laitosalueen rakennustyöt. Varsinainen
tuotanto laitoksella aloitetaan arviolta noin vuoden kuluttua valmistelevien rakennustöiden alkamisesta.

4.5.3 Louhinta
Malmin louhinta tapahtuu maanalaisena louhintana. Vinotunnelin alkupää sijoitetaan keskeisesti laitosalueelle, josta tunneli laskee loivasti kaltevuudella 1:7 kohti malmiesiintymää. Vinotunnelin leveys
on 5 m ja korkeus 5,5 m. Toistaiseksi tiedossa olevan malmiesiintymän hyödyntämiseen tarvitaan yhteensä 5,2 km vinotunnelia aina tasolle -650 m saakka. Malmin louhinta aloitetaan noin tasolta -150 m
(250-300 m maan pinnasta), jolloin vinotunneli on noin 1 km:n pituinen.
Louhinnassa käytettävän vinotunnelin vaihtoehtoisia reittejä ja sisäänkäynnin sijaintia tarkasteltiin laajasti jo Outokumpu Oyj:n toimesta 1980-luvulla. Kolmesta tarkastellusta tunnelin sisäänkäynnin sijaintivaihtoehdosta ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi osoittautui Kylylammen pohjoispuolinen
alue, jolle Kylylahti Copper Oy:n suunniteltu kaivostoiminta sijoitetaan. Muut tarkastellut vaihtoehdot
sijaitsivat Kylylammen eteläpuolella lähellä mt 502:n ja 504:n risteysaluetta sekä louhinnan kohteena
olevan Outokumpu-muodostuman itäpuolella lähellä Polvijärven keskustaajamaa.
Malmin louhinta kohdistetaan tarkasti hyödynnettävään malmiesiintymään, eikä sivukiveä synny merkittäviä määriä. Malmia tullaan louhimaan arviolta n. 5 miljoonaa tonnia. Kiviaines irrotetaan poraamalla ja panostamalla räjähdysaineilla. Irrotettava malmi kuljetetaan dumppereilla maan päällisellä
laitosalueella sijaitsevaan murskauslaitokseen.

4.5.4 Murskaus, välivarastointi ja rikastaminen
Louhittu malmi siirretään lyhytaikaisen välivarastoinnin jälkeen pää-/esimurskaimelle, josta murskattu
malmi siirretään jauhatuslaitokseen. Malmin murskaus ja jauhatus tapahtuu sisätiloissa. Malmi hienonnetaan rikastusprosessiin soveltuvaan raekokoon ennen siirtämistä varastosiilon kautta rikastuslaitokseen.
Rikastusprosessi perustuu jauhetun malmin vaahdotukseen. Syntyvien lopputuotteiden määrät tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä. Tuotannossa syntyvät rikasteet välivarastoidaan sisätiloissa ennen siirtoa kuljetusvälineisiin. Rikastusprosessissa syntyvästä rikastushiekasta arviolta noin 30
% on pyriittiä (rikkikiisua), joka sisältämänsä sulﬁdin vuoksi voi muodostaa hapellisissa olosuhteissa
happoa. Pyriitti voidaan prosessissa erottaa muusta (neutraalista) rikastushiekasta ja sijoittaa olosuhteisiin, jossa haponmuodostusta ei pääse tapahtumaan. Pyriittiä voidaan käyttää myös esimerkiksi
rikkihapon valmistukseen sitä varten suunnitellussa laitoksessa.

4.5.5 Sivukiven käyttö
Louhinnassa syntyvät sivukivilajit ovat pääasiassa kiilleliuskeita ja serpentiniittejä. Pääosa sivukivestä
syntyy vinotunnelin louhinnassa. Lisäksi sivukiveä syntyy pienempiä määriä mm. ilmastointikuilujen
sekä maanalaisten varastotilojen teosta. Kaivoksen toiminta-aikana syntyvän sivukiven kokonaismäärä on noin 350 000 tonnia, josta suurin osa sijoitetaan louhinnan edetessä syntyvien tyhjien louhosten
täyttöön. Louhinnan alkuvaiheessa maan pinnalle siirrettävä sivukivi käytetään soveltuvilta osin hyödyksi louheena tai murskeena laitoksen maarakenteissa ja sulﬁdinen jae louheena rikastushiekka-altaan vedenalaisissa patorakenteissa. Sivukivimateriaaleja ei kuljeteta kaivosalueen ulkopuolelle.
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4.5.6 Rikastushiekan käsittely ja sijoitus
Rikastusprosessissa syntyy rikastushiekkaa, josta noin 30 % on rautasulﬁdeja (pyriitti ja magneettikiisu). Pääosa syntyvästä rikastushiekasta käytetään kovettuvana täytteenä maanalaisissa, käytöstä
poistetuissa kaivostiloissa.
Sulﬁdipitoisen rikastushiekan sijoittamisessa on huomioitavaa, että hapellisissa olosuhteissa sulﬁdipitoinen materiaali voi muodostaa happoa, joka edesauttaa metallien liukenemista suotovesiin. Hapon muodostuksen aiheuttamia ongelmia voidaan ehkäistä sijoittamalla sulﬁdipitoinen materiaali kaivoskuiluihin tai rikastushiekka-altaan vedenalaisiin kerroksiin. Sulﬁdipitoista rikastushiekkaa voidaan
myös käyttää raaka-aineena rikkihapon tuotannossa. Rikastusprosessissa syntyvä sulﬁdivapaa (neutraali) rikastushiekka ei edellytä erityisiä haponmuodostusta ehkäiseviä käsittely- tai loppusijoitusmenetelmiä, vaan se voidaan kaivostunnelien lisäksi sijoittaa myös rikastushiekka-altaaseen vesipinnan
yläpuolisiin täyttökerroksiin.
Rikastushiekka-altaan sijaintivaihtoehtoja on kaivostoiminnan esiselvitysvaiheessa tarkasteltu Vulcan
Resources Ltd:n toimesta. Rikastushiekka-altaan sijoituspaikkavaihtoehtoina on tarkasteltu Kylylammen ja Vasarakankaan kaivospiiriin menevän tien välistä aluetta (B), em. tien pohjoispuolista aluetta
(A), sekä Kylylahden kaivospiirin pohjoisosaan ja osittain myös Vasarakankaan kaivospiirin eteläosaan
sijoittuvaa aluetta (C). Tarkastelussa on otettu huomioon mm.
kunkin vaihtoehdon maan käyttö
ja saatavuus, topograﬁa ja geologiset olosuhteet, kuivatus- ja
vesienjohtamismahdollisuudet,
kapasiteetti, onnettomuusriskit
(patoturvallisuus), etäisyys laitoksesta, etäisyys häiriintyvistä
kohteista,
luonnonolosuhteet,
maisemavaikutus sekä toiminnan jälkeisen maisemoinnin
toteutettavuus.
Tarkastelluista
vaihtoehdoista em. kriteereiden
perusteella selvästi toteutuskelpoisimmaksi vaihtoehdoksi on
osoittautunut Vasarakankaan kaivospiiriin johtavan tieyhteyden
pohjoispuolinen alue (A).
Rikastushiekka-altaan pohja- ja
patorakenteissa käytetään altaan
alueelta poistettavaa maa-ainesta, louhinnassa syntyvää sivukiveä sekä mahdollisesti VasaKuva 4. Rikastushiekka-altaan esisuunnitteluvaiheessa tarkastellut
rakankaan kaivospiirin alueelle
sijoituspaikka-vaihtoehdot
läjitettyä sivukiveä.
Hankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltavat toiminnan vaihtoehdot muodostetaan rikastushiekan eri
käsittelytapojen perusteella. Vaihtoehdot ja niissä toteutettavat rikastushiekan käsittelymenetelmät on
esitetty kappaleessa 5.
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4.5.7 Raakaveden hankinta
Malmin jalostuksessa tarvittava raakavesi otetaan joko laitosalueelta noin 0,8 km etelä-kaakkoon sijaitsevasta Polvijärven Kylylahdesta tai aiemmin mainitun Vasarakankaan kaivospiirin alueella sijaitsevista vanhoista louhoksista. YVA-menettelyssä tullaan tarkastelemaan molempia vaihtoehtoja. Tuotannon
aikana tarvittavan raakaveden määrän arvioidaan olevan noin 1500 m3/d. Laitosta lähempänä olevia
Purnulammista ja Kylylammesta ei saada riittävää määrää raakavettä laitoksen tarpeeseen.

4.5.8 Prosessi- ja suotovesien käsittely ja johtaminen
Kaivostunnelin kuivatusvedet pumpataan laitosalueelle sijoitettaviin varastoaltaisiin, joista vesi johdetaan rikastusprosessiin tai rikastushiekka-altaaseen.
Rikastushiekka-altaan suotovedet kierrätetään mahdollisuuksien mukaan takaisin prosessiin tai rikastushiekka-altaaseen. Rikastushiekka-altaan pohjarakenteeseen tehdään tarvittaessa kerros kalkkikivestä, joka neutralisoi rikastushiekassa syntyvät mahdollisesti happamat suotovedet. Ylijäämävedet, joita ei palauteta prosessiin tai rikastushiekka-altaaseen, kerätään yhdessä laitosalueen kuivatusvesien
kanssa tasausaltaaseen. Tasausaltaaseen kerättävän veden käsittelytarve ja mahdollinen käsittelytapa
tullaan selvittämään hankkeen jatkosuunnitteluun sisältyvien lisäselvitysten perusteella. Vedet voidaan
käsitellä esim. kemiallisesti ennen johtamista pois laitosalueelta.
Kaivosalueen ylijäämävesien purkamista ja mahdollista kierrättämistä takaisin laitoksen käyttöön tullaan tarkastelemaan yhdessä raakavedenhankintavaihtoehtojen kanssa. Mahdollisina purkureitteinä
tullaan tarkastelemaan Vasarakankaan kaivospiirin alueella olevia vanhoja louhoksia ja laitosalueelta
etelään johtavaa puroa, joka alittaa mt 502:n ja mt 504:n yhtyen Sepänpuroon mt 504:n eteläpuolella.
Sepänpuro laskee Polvijärven Kylylahden länsireunalle. Raakaveden hankintavaihtoehtojen ja ylijäämävesien purkureittien vaihtoehdot on esitetty kappaleessa 5.5.

4.5.9 Energia
Laitoksella tarvittava sähköenergia otetaan valtakunnan verkosta. Kaivoksen ja toimitilojen tarvitsema
lämpö tuotetaan laitosalueelle sijoitettavalla öljykäyttöisellä lämpölaitosyksiköllä.

4.5.10 Muut toiminnot ja rakenteet
Kaivokselle tulee käyttöön maansiirtokalustoa, joita varten rakennetaan huoltorakennus. Kaivosalueelle rakennetaan teitä sisäistä liikennettä varten. Kaivosalueelle tuleva ja alueelta poistuva liikenne
kulkee mt 502:lta olemassa olevan, Vasarakankaan kaivospiiriin johtavan, tieyhteyden kautta. Alueelle
sijoitetaan maansiirtokaluston tarvitsema polttoaineen varasto- ja jakelupiste.
Louhinnassa tarvittavien räjähdysaineiden varastointi toteutetaan Turvatekniikan keskuksen ohjeistamana ja tarkastamana. Varastointia varten tehdään sammutus- ja pelastussuunnitelma. Laitoksen
toimisto- ja sosiaalitiloissa syntyvien yhdyskuntajätteiden ja yhdyskuntajätevesien käsittely pyritään
järjestämään Polvijärven kunnan kanssa.

4.5.11 Toiminnan päättyminen
Kaivostoiminnan päätyttyä Kylylahden kaivosalue saatetaan vastaamaan tilaa, jossa se oli ennen kaivostoiminnan aloittamista. Mahdollisia vaaratilanteita aiheuttavat rakenteet poistetaan alueelta.
Rikastushiekka-alue peitetään alueen maanrakennustöissä syntyvillä ylijäämämailla ja tarvittaessa
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muualta tuotavilla maamassoilla. Näin rikastushiekka-alue maisemoidaan ympäröivään luontoon sulautuvaksi. Alue voidaan palauttaa metsätalouskäyttöön.
Kaivostoiminta-alueella syntyvät valuma- ja suotovedet kerätään hallitusti talteen myös toiminnan jälkeen ja käsitellään tarvittaessa ennen johtamista vesistöön. Toiminnan jälkeinen keräily, käsittely ja
tarkkailu mitoitetaan esitutkimuksissa ja toiminnan aikana saatavien vesien laatua ja käsittelyn tehokkuutta koskevien tutkimustulosten perusteella.

5

Arvioinnissa käsiteltävät vaihtoehdot

5.1

Vaihtoehtojen muodostaminen

Maan pinnalle sijoittuvien kaivostoimintojen sijoitusvaihtoehdot on selvitetty hankkeen esisuunnitteluvaiheessa (kpl 4.5.1 ja 4.5.6). Toimintojen siirto muille alueille aiheuttaa sellaisia ympäristö- tai teknistaloudellisia ongelmia, että hankkeen toteuttaminen ei ole mahdollista tai kannattavaa.
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot on muodostettu realististen toiminnan toteuttamisvaihtojen pohjalta. Suunnitellun kaivostoiminnan ympäristövaikutusten kannalta keskeisin asia on tuotannossa syntyvän sulﬁdipitoisen rikastushiekan käsittelymenetelmä. Hankkeen YVA-prosessissa tullaan
toiminnan ympäristövaikutukset selvittämään kahdella eri toteutettavissa olevalla sulﬁdipitoisen rikastushiekan käsittelymenetelmällä.
Hankkeen lopullinen toteuttamisvaihtoehto tai vaihtoehtojen yhdistelmä valitaan vaihtoehtojen
ympäristövaikutusten lisäksi teknistaloudellisiin perustein, joihin osaltaan vaikuttavat mahdolliset
yhteistyökumppanuudet sulﬁdipitoisen rikasteen jatkokäsittelyssä.
Ympäristövaikutusten tarkastelussa on ns. nolla-vaihtoehtona (tapahtuvien muutosten vertailuvaihtoehto) hankkeen toteuttamatta jättäminen.

5.2

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Kaivostoimintaa Kylylahden alueella ei käynnistetä. Alueen käyttö säilyy nykyisellään pääasiassa metsätalousmaana.

5.3

Vaihtoehto 1 (VE1): Kaivostoiminta käynnistetään – sivukivet ja rikastushiekka
kokonaisuudessaan sijoitetaan rikastushiekan loppusijoitusalueelle / takaisin
kaivokseen

Kaivostoiminta Kylylahden alueella käynnistetään. Louhinnassa syntyvä sivukivi käytetään rikastushiekka-altaan patorakenteissa ja sijoitetaan osittain takaisin tyhjiin louhostiloihin. Toiminnan alkuvaiheessa
(ensimmäisen kahden vuoden aikana) syntyvä sulﬁdipitoinen rikastushiekka sijoitetaan rikastushiekka-altaaseen veden alle. Kolmannesta toimintavuodesta eteenpäin sulﬁdipitoinen rikastushiekka kokonaisuudessaan ja osa (n. 40 %) neutraalista rikastushiekasta sijoitetaan kiinteytettynä takaisin kallioperään louhinnan edetessä syntyviin tyhjiin louhoksiin. Jäljelle jäävä neutraali rikastushiekka sijoitetaan
rikastushiekka-altaaseen veden yläpuolisiin täyttökerroksiin. Kuvassa 5 on esitetty arviot syntyvistä
rikastushiekan määristä ja niiden sijoituspaikoista vaihtoehdossa VE 1.
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Rikastushiekan sijoituspaikka
Sulﬁdipitoinen rikastushiekka altaaseen
n. 0,15 miljoonaa tonnia

Sulﬁdipitoinen rikastushiekka
kaivoksen maanalaisiin osiin
n. 0,85 miljoonaa tonnia
Sulﬁdipitoinen rikastushiekka
n. 1 miljoonaa tonnia

Neutraali rikastushiekka
kaivoksen maanalaisiin osiin
n. 0,8 miljoonaa tonnia

Neutraali rikastushiekka
n. 2 miljoonaa tonnia

Neutraali rikastushiekka
altaaseen n. 1,2 miljoonaa tonnia

Kuva 5. Arvioidut rikastushiekkamäärät ja rikastushiekan sijoituspaikat
kaivosalueella vaihtoehdossa VE 1
Rikastushiekka-altaan koko tässä vaihtoehdossa on noin 12 ha ja lopullinen korkeus noin 10 m (noin
tasolla +125 m). Altaan lopullinen sijainti ja muoto tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelun aikana. Kuvassa 6 on esitetty rikastushiekka-allas tämän vaihtoehdon mukaisessa laajuudessa.

Kuva 6. Rikastushiekka-allas vaihtoehdon VE 1 mukaisessa laajuudessa

Suomen IP-Tekniikka Oy

18
5.4

Kylylahden kaivos: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Vaihtoehto 2 (VE2): Kaivostoiminta käynnistetään – sivukivet ja neutraali rikastushiekka
sijoitetaan rikastushiekan loppusijoitusalueelle / takaisin kaivokseen ja sulﬁdipitoinen
rikastushiekka kuljetetaan muualle jatkokäsittelyyn

Kaivostoiminta Kylylahden alueella käynnistetään. Louhinnassa syntyvä sivukivi käytetään rikastushiekka-altaan patorakenteissa ja sijoitetaan osittain takaisin tyhjiin louhostiloihin. Tässä vaihtoehdossa
toiminnasta ei synny sulﬁdipitoista rikastushiekkaa, koska malmista erotetaan kaikki sulﬁdipitoinen
aines ja toimitetaan muualle jatkokäsittelyyn. Toiminnan alkuvaiheessa syntyvä neutraali rikastushiekka sijoitetaan rikastushiekka-altaaseen. Kolmannesta toimintavuodesta alkaen n. 80 % neutraalista
rikastushiekasta sijoitetaan kiinteytettynä takaisin kallioperään louhinnan edetessä syntyviin tyhjiin
louhostiloihin. Jäljelle jäävä neutraali rikastushiekka sijoitetaan rikastushiekka-altaaseen. Tässä vaihtoehdossa esiintymän arvometalli (koboltti) hyödynnetään tehokkaammin. Kuvassa 7 on esitetty arviot
syntyvistä rikastushiekan määristä ja niiden sijoituspaikoista vaihtoehdossa VE 2.

Rikastushiekan kokonaismäärä

Rikastushiekan sijoituspaikka

Rikastushiekka-allas
n. 0,4 miljoonaa tonnia

Neutraali
n. 2 miljoonaa tonnia

Kaivoksen maanalaiset osat
n. 1,6 miljoonaa tonnia

Kuva 7. Arvioidut rikastushiekkamäärät ja rikastushiekan sijoituspaikat
kaivosalueella vaihtoehdossa VE 2
Rikastushiekka-altaan koko tässä vaihtoehdossa on noin 7,5 ha ja lopullinen korkeus noin 6 m. Altaan
lopullinen sijainti ja muoto tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelun aikana. Kuvassa 8 on esitetty rikastushiekka-allas tämän vaihtoehdon mukaisessa laajuudessa.
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Kuva 8. Rikastushiekka-allas vaihtoehdon VE 2 mukaisessa laajuudessa

5.5

Raakaveden hankinta ja kaivosvesien johtaminen

Arviointimenettelyn yhteydessä tarkastellaan lisäksi raakaveden hankinnan ja kaivosvesien johtamisen eri vaihtoehtoja, jotka on esitetty karttapohjalla kuvassa 9. Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehdot raakaveden lähteelle:
•

Polvijärvi

•

Vasarakankaan kaivospiirin vanhat louhokset

Vaihtoehdot kaivosvesien purkupaikaksi:

5.6

•

Laitosalueelta etelään johtava puro, joka alittaa mt 502:n ja mt 504:n yhtyen Sepänpuroon mt
504:n eteläpuolella. Sepänpuro laskee Polvijärven Kylylahden länsireunalle.

•

Vasarakankaan kaivospiirin vanhat louhokset

Vaihtoehtojen vertailu

Vaihtoehtoja vertaillaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisesti seuraavien vaikutusten perusteella:
a) vaikutukset ihmiseen
b) vaikutukset luontoon
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c) vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
d) vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Vaikutukset kuvataan vaihtoehdoittain ja havainnollisesti siten, että kunkin tarkasteltavan vaikutuksen
osalta voidaan ymmärtää vaikutuksen suuruudet sekä vaihtoehtojen väliset erot.

6

Ympäristön nykytila

6.1

Luonnonolot

Kylylahden kaivospiiri sijaitsee Polvijärven keskustaajaman länsipuolella. Alue on pinnanmuodoltaan
pienpiirteisesti varsin vaihtelevaa. Alueella on runsaasti pieniä, noin 5-15 m:n korkuisia mäkiä. Maanpinnan korkeus vaihtelee kaivospiirin pohjoisimmalla alueella välillä +95...+115 mpy.
Kaivospiirissä ja sen lähiympäristössä on paljon soita, jotka ovat kehittyneet pääasiassa metsämaan
soistumina alaviin laaksoihin. Alueen suot on lähes kauttaaltaan ojitettu ja metsän kasvatus on soiden
tärkein käyttömuoto.
Lähin luonnonsuojelualue, Pohjois-Karjalan vanhojen metsien suojelun kohde Tornimäki, sijaitsee n.
3,5 km Kylylahden kaivospiiristä luoteeseen ja on kaivospiiriä topograﬁsesti ylempänä.

6.1.1 Maaperä
Kylylahden alueen yleisin maaperälaji on moreeni, joka verhoaa ja tasoittaa kallion pinnan epätasaisuuksia. Jääkaudella syntynyt moreeni on kerrostunut pinta- ja pohjamoreeniksi. Pintamoreenista on
syntynyt kumpumoreenimuodostumia. Pintamoreeni on kivistä ja lohkareista, kun taas pohjamoreeni
on hienompaa. Raekoostumukseltaan alueen moreenikerrostumat ovat lähes poikkeuksetta hiekkamoreenia. Moreenipatjan paksuus vaihtelee alueella muutamista metreistä muutamiin kymmeniin metreihin.
Alueen moreenista perusmaata peittää lähes 30 ha:n alueella keskimäärin yli metrin paksuinen turvekerros. Alueen itä- ja eteläosissa on alueita, joissa pintamaana on 1-2 metrin paksuudelta savea.
Kylylahden kaivospiirin läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa kapea vähäinen soramuodostuma (harju).
Harju on osittain kaivettu hyötykäyttöön.
Kylylahden alueen moreenimaa sisältää paikoitellen luonnostaan tavallista enemmän rautaa, rikkiä
ja raskasmetalleja, kuten kuparia, kromia, nikkeliä, ja sinkkiä. Kohonneet pitoisuudet johtuvat alueen
malmiesiintymästä ja muista sulﬁdipitoisista kivistä, kuten mustaliuskeesta. Em. pitoisuudet alueen
maaperässä kasvavat lähestyttäessä varsinaista Kylylahden malmiesiintymää.
Alueen maaperän turvekerroksissa on luontaisesti paikoitellen keskimääräisiä taustapitoisuuksia korkeampia raskasmetallipitoisuuksia. Turvemaan alimmaisissa kerroksissa on pääsääntöisesti korkeita
rikki ja rautapitoisuuksia. Kohonneet alkuainepitoisuudet johtuvat ympäristön sulﬁdien runsaudesta.

6.1.2 Kallioperä
Kylylahden kupari-koboltti-esiintymä sijaitsee kiilleliuskeiden ja mustaliuskevälikerrosten ympäröimän
nk. Outokumpu-tyyppisen Kylylahden vuolukivi-serpentiniittimassiivin erityisen paksun muuttumisvyöhykkeen yhteydessä.
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Kuva 9. Tarkasteltavat raakavesilähteet sekä kaivosvesien purkureitit
Päämalmiesiintymä on paksuimmillaan 350-600 metrin syvyydessä ja se ulottuu kapeana esiintymänä kallion pintaan asti Vasarakankaan kaivospiirissä. Esiintymän päämalmimineraaleja ovat rikkikiisu,
magneettikiisu, kuparikiisu ja sinkkivälke. Esiintymän taloudellisesti merkittävimpiä metalleja ovat kupari ja koboltti sekä vähemmän merkittäviä nikkeli, sinkki ja kulta.
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6.1.3 Pintavedet
Kylylahden alue kuuluu Viinijoen valuma-alueeseen. Viinijoki laskee vetensä 4,5 km päässä lounaassa
sijaitsevaan Viinijärveen. Valuma-alueen koko on n. 65 km2 ja järvisyys n. 1,5 %. Kaivospiirin alueelta pintavedet valuvat Polvijärveen kolmea eri reittiä. Kaivospiirin pohjoisosasta, Kunttisuon alueelta,
vedet kulkeutuvat Polvijärven keskustaajaman läpi, Kirkkojoen kautta Polvijärveen. Keskeiseltä kaivospiirin alueelta (Purnulampien ja Ruoholammen suoalueen) vedet laskevat Kylylampeen, josta edelleen
puroa pitkin suoraan Polvijärveen. Kylylahden kaivospiirin länsireunaa pitkin kulkevaan puroon laskee
pieni määrä nykyisen kaivospiirin alueen vesiä ja suunnitellun rikastushiekka-alueen vedet. Puro laskee Sepänpuroon ja edelleen Polvijärveen. Kaikki kaivospiirin alueen pintavedet päätyvät Polvijärvestä
Viinijoen kautta Viinijärveen.
Polvijärvi on matala ja huonokuntoinen järvi, jonka vesi on humuspitoista ja erittäin rehevää. Järven
syvänteessä esiintyy hapettomuutta sekä lopputalvella ja loppukesällä, mikä on puolestaan aiheuttanut
voimakasta sisäistä kuormitusta ja ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä. Veden mikrobiologinen laatu on täyttänyt yleensä hyvän uimaveden laatuvaatimukset mutta ajoittain bakteeripitoisuudet
ovat olleet hyvin suuria.

6.1.4 Purosedimentit
Alueen purojen sedimenteissä esiintyy luontaisesti kohonneita (Suomessa keskimäärin tavattavia korkeampia) raskasmetallipitoisuuksia, mm. kobolttia, nikkeliä ja sinkkiä. Pitoisuudet ovat suurimmillaan
Kylylahden malmiesiintymän välittömässä läheisyydessä kulkevan puron sedimentissä. Tämän puron
sedimentissä on myös normaalia suurempia pitoisuuksia hiiltä ja typpeä.

6.1.5 Pohjavesi
Kylylahden kaivospiiri ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella, eikä sellaisen välittömässä läheisyydessä. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Räiskykorven 1. luokan pohjavesialue (07600701) on Polvijärven
kunnan raakaveden lähde. Räiskynkorven pohjavesialue on lähimmillään 800 m etäisyydellä Kylylahden kaivospiirin koillisnurkasta. Varsinaiselta kaivoksen laitosalueelta ja rikastushiekka-altaan sijoitusalueelta matkaa pohjavesialueelle on noin 1,8 km (itään).
Kaivospiirin ja sitä ympäröivän alueen keskimääräinen pohjaveden pinnan taso on 1-2 m:n syvyydellä
maaperässä. Alueen moreeninen perusmaa on tiivistä, ja pohjaveden liike maaperässä on hidasta.
Tästä syystä pohjaveden saatavuus alueella on heikkoa. Alueen poikki kulkevalla kapealla soraharjulla
ei ole merkitystä pohjavesivarastona asutuksen ja tiestön takia.

6.1.6 Kasvillisuus, eläimistö ja ekologia
Kaivospiiri ja sen lähialueen metsät ovat olleet metsätalouskäytössä. Alueen suot ovat suurelta osin
ojitettuja. Suurin osa kaivospiirin alueesta on melko nuorta hakkuuaukiota, jossa kasvaa nuoria puita
ja pensaita sekä heinikkoa.
Kylylahden kaivospiirin alueella ja sen ympäristössä on tehty luontoselvityksen maastokatselmus heinäkuussa 2005. Kaivospiirissä tai sen lähiympäristössä ei ole suojeluohjelmiin kuuluvia tai tunnettuja
suojeltavien lajien elinympäristöä. Maastokatselmuksessa ei havaittu suojeltua tai uhanalaista lajistoa.
Kaivospiirin alueella sijaitsevat Purnulammet ja kaivospiirin länsipuolitse kulkeva puro sekä edellä
mainittujen kohteiden välitön lähiympäristö ovat metsälaissa kuvattua arvokasta elinympäristöä.
Polvijärvi ja sen alapuolinen Viinijoki eivät ole kalataloudellisesti merkittäviä vesistöjä. Viinijokeen on
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istutettu rapua mutta istutuksen tulos on ollut heikko.

6.2

Rakennettu ympäristö, yhdyskunta ja maisema

Kaivospiirin alue on kokonaisuudessaan metsätalousaluetta, eikä sillä ole harjoitettu muuta toimintaa.
Kaivospiirin luoteispuolelle on tieyhteys Polvijärvi-Maarianvaara – maantieltä (mt 502). Lisäksi kaivospiirin pohjoisosaan tulee vanha tieyhteys Polvijärven kunnan vanhalta kaatopaikka-alueelta.
Pohjois-Karjalan maakuntakaavan valmistelu on aloitettu vuonna 2000. Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa valmisteltu maakuntakaava valmistuu vuoden 2005 lopussa. Maakuntakaavaehdotus valmisteluaineistoineen on viimeksi ollut nähtävillä 24.5.-1.7.2005. Ehdotuksessa Kylylahden kaivospiirin alue
on merkitty taajamaseudun kehittämisen kohdealueeksi (tkk, alue, jolla on tarvetta maankäytön ohjaukseen taajamarakenteen ja haja-asutusalueen yhteensovittamisessa yhdyskuntarakenteen, ylikunnallisen virkistys- ja vapaa-ajan verkoston sekä kulttuuriarvojen kannalta). Kaivospiirin läpi kulkeva 110 kV
voimalinja on huomioitu maakuntakaavaehdotuksessa. Kylylahden kaivospiirin pohjoispuolinen Vasarakankaan kaivospiirin alue on kaavaehdotuksessa merkitty kaivosalueeksi (EK).
Polvijärven kunnan yleiskaava ml. Kirkonkylän osayleiskaava sekä maaseutualueen osayleiskaava on
hyväksytty 4.6.1986. Maaseutualueen osayleiskaavassa Kylylahden kaivospiirin alue on merkitty maaja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
Kaivospiirin alueella maisema on metsätalouden muovaamaa. Alueen korkeusvaihtelut eivät merkittävästi poikkea ympäröivän seudun luonnollisesta korkotasosta.
Kaivospiirin alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinais- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä suojelukohteita. Kaivospiirin alueella kulkee kunnan ylläpitämä ympärivuotisessa käytössä oleva osittain valaistu ulkoilureitti.

6.3

Asutus ja elinolot

Kaivospiirin alueella ei ole vakituista asutusta. Kaivospiiriä lähimmät vakituisessa asuinkäytössä olevat
kiinteistöt ovat Kylylammen rannalla sijaitsevat Järvelä 79:97, Onnela 79:89 sekä Lammensyrjä 79:81.
Muut keskeisintä kaivostoimintaa lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat suunnitellulta laitosalueelta
noin 0,5 km etäisyydellä lounaassa ja koillisessa. Lähin rikastushiekka-altaan suunniteltua sijoituspaikkaa sijaitseva asuinkiinteistö sijaitsee noin 0,2 km allasalueen reunalta länteen.
Polvijärven keskustaajamaan on etäisyyttä kaivospiirin itärajalta noin 0,7 km, suunnitellulta laitosalueelta noin 1,6 km ja suunnitellulta rikastushiekka-altaalta noin 2 km.
Kylylahden alueella ei ole teollisuutta. Lähimmät merkittävät liikenneväylät ovat maantiet 502 ja 504,
joiden risteysalue sijoittuu kaivospiirin erillisen eteläosan ja pohjoisten osa-alueiden väliin.

7

Ympäristövaikutukset ja niiden arviointi

7.1

Arvioitavat vaikutukset

7.1.1 Toiminnan vaiheet
Arvioinnissa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Hankkeen keskeiset
vaiheet ovat:
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-

Kaivostoiminnan valmistelu: kasvillisuuden raivaus, pintamaiden poisto ja muokkaus,
vinotunnelin louhinta, laitosalueen rakennustyöt, raakavesilinjan rakentaminen sekä
rikastushiekka-altaan rakentaminen

-

Kaivostoiminta: malmin louhinta, käsittely, rikastus ja muut keskeiset toiminnot,
lopputuotteen/tuotteiden ja sivumateriaalien kuljetukset alueen ulkopuolelle tai käyttö alueella

-

Kaivostoiminnan lopettaminen: Kaivosalueen jälkihoito ja tilan seuranta

7.1.2 Arvioinnin kohdistaminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun kaivostoiminnan vaikutukset ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVAmenettelyssä arvioidaan hankkeeseen sen koko elinkaaren aikana liittyvien toimintojen välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
-

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

-

maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuoro
vaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen

-

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

-

luonnonvarojen hyödyntämiseen

-

edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnissa erityisen tarkastelun kohteena ovat toiminnan:
-

vaikutukset terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

-

vaikutukset maa- ja kallioperään

-

vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

-

aiheuttama melu ja tärinä

-

aiheuttama pölyäminen

-

aiheuttamat maankäytön ja maiseman muutokset

-

aiheuttama muutos liikennemäärissä ja siitä aiheutuvat vaikutukset

7.2

Vaikutusten arviointimenetelmät

Ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan kaivostoiminnan aiheuttamat vaikutukset ja niistä johtuvat muutokset alueen nykyisiin olosuhteisiin. Ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan:
-

arvioinnin aikana tarkentuviin hankesuunnitelmiin

-

olemassa oleviin selvityksiin kohteen ympäristön nykytilasta
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-

olemassa olevaan toimintaa, ympäristöä, päästöjä ja ympäristövaikutuksia koskevaan
aineistoon

-

arvioinnin aikana tehtäviin lisäselvityksiin

-

kirjallisuuteen

-

yleisötilaisuuksien yhteydessä esiin tuleviin seikkoihin

-

lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin asioihin

-

muualla harjoitettavaa vastaavaa toimintaa koskeviin tarkkailutuloksiin ja käyttökokemuksiin

-

sekä näiden pohjalta eri menetelmin tehtäviin vaikutusarvioihin

Tässä hankkeessa käytettävissä oleva aineisto ja sen pohjalta tehty arvio tarvittavista lisäselvityksistä
on esitetty kappaleessa 7.4.
Hankkeen yleissuunnittelua jatketaan YVA-menettelyn aikana ja hankkeen toteuttamista koskeva uusi
tieto otetaan välittömästi mukaan arviointiin. Vastaavasti vaikutusten arviointi voi aiheuttaa suunnitelmia koskevaa selvitystarvetta ja uusia ratkaisuja esim. haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
Eri vaikutusten arviointiin käytettävät menetelmät ja aineistot on esitetty kappaleissa 7.2.1-7.2.9.

7.3

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Arvioinnin lähtötietoina käytetään mm. alueella suoritetuissa malmiesiintymää koskevissa maaperätutkimuksissa saatua aineistoa. Maa- ja kallioperätietojen perusteella arvioidaan toiminnan aloitusvaiheeseen liittyvien maansiirto- ja louhintatöiden tarve ja laajuus. Lisäksi tietoja käytetään hyödyksi
varsinaisen kaivostoiminnan aikaisten vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan
maa- ja kallioperän nykyinen laatu ja tila, toiminnassa syntyvien tuotteiden/sivumateriaalien sekä toiminnassa käytettävien materiaalien ja kemikaalien sisältämät haitta-aineet, toiminnan rakenteelliset
ratkaisut sekä vaikutuksia ehkäisevät menettelyt. YVA-menettelyn aikana jatkuvan hankesuunnittelun
yhteydessä tarkennetaan irrotettavien ja toiminnassa syntyvien aineksien määriä sekä niiden käsittelyn ja sijoituksen periaatteita.
Tarkastelun kohteena on mm. toiminnan yhteydessä toteutettavien maa- ja kiviainesten siirtojen sekä
rikastushiekka-altaan rakentamisen ja käytöstä poistamisen vaikutus alueen topograﬁaan sekä irtilouhitusta kiviaineksesta sekä toiminnassa syntyvästä rikastushiekasta mahdollisesti aiheutuva kemiallinen kuormitus maaperään. Lisäksi tarkastellaan toimintaan liittyvän louhinta- ja räjäytystyön vaikutuksia kallioperään vastaavissa jo toteutuneissa hankkeissa saatujen käyttö- ja tarkkailukokemuksen
perusteella.

7.4

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

7.4.1 Kaivosalueella muodostuvien vesien määrän ja laadun arviointi
Kaivos- ja rikastushiekka-alueella muodostuvien suoto- ja hulevesien määrä arvioidaan laskennallisesti hanketta koskevien suunnitelmien ja sadantatietojen perusteella. Vesitaselaskelmien sekä alueen
nykyisen valumatietouden perusteella arvioidaan hankkeen aiheuttamat muutokset muodostuvien
pinta- ja pohjavesien määriin.
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Kaivosalueella syntyvien suoto- ja hulevesien laadun arvioinnissa käytetään hyödyksi mm. louhittavaa kiviainesta ja toiminnassa syntyvää rikastushiekkaa koskevia fysikaaliskemiallisia tutkimustuloksia
sekä vastaavasta toiminnasta muualla saatua syntyvien vesien laatua koskevaa aineistoa.
Vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan suunnitellun kaivostoiminnan vaikutuksia alueella nykyisin muodostuvien pinta- ja pohjavesien laatuun. Arvioinnissa huomioidaan suunniteltujen vesienjohtamisrakenteiden ja vesienkäsittelyn vaikutukset muodostuvien vesien määrään ja laatuun.

7.4.2 Vaikutukset pintavesiin
Kaivostoiminnan pintavesiin kohdistuva kuormitus sekä vaikutus alapuolisten vesistöjen hydrologisiin
olosuhteisiin arvioidaan vesitaselaskelmien ja kaivosalueella syntyvien ja kaivosalueelta pois johdettavien vesien määrää ja laatua (mm. haitta-aine- ja kiintoainepitoisuutta sekä pH-arvoa) koskevien tietojen perusteella.
Laskennallisen kuormituksen ja sen kohteena olevien pintavesistöjen (laskuoja, Sepänpuro, Polvijärvi
ja Viinijoki) laadun perusteella arvioidaan mahdolliset muutokset pintavesien nykytilaan. Arvioinnissa
huomioidaan vastaanottavien vesistöjen ominaispiirteet, kuten luonnontilaisuus, humuspitoisuus, ravinnetaso, hydrologia, eliöyhteisöt ja vesistön käyttötarkoitukset ja -arvot. Vesistöjen ominaispiirteiden
määritykseen käytetään olemassa olevan vesistöjen laatua koskevan tietouden lisäksi tarkentavia tutkimuksia.
Arvioinnissa arvioidaan lisäksi toiminnan vaikutus läheisen Kylylammen tilaan, vaikka toiminnasta ei
arvioida aiheutuvan suoraa vesistökuormitusta Kylylampeen. Arvioinnissa arvioidaan myös raakaveden ottamisen vaikutus Polvijärveen sekä sen ylä- ja alapuolisten vesistöjen hydrologiaan ja veden
laatuun.

7.4.3 Vaikutukset pohjavesiin
Pohjavesivaikutusten arviointi perustuu edellä mainittujen kiviainesta ja rikastushiekkaa koskevien
fysikaaliskemiallisten tutkimustulosten lisäksi käytettävissä olevaan tietoon kaivosalueen ja lähiympäristön pohjavesipinnan tasoista, pohjaveden muodostumisesta, virtaussuunnista ja laadusta; sekä
tietoihin alueen pohjaveden käytöstä ja lähimpien tärkeiden pohjavesialueiden sijainneista. Louhinnan
vaikutus kalliopohjaveteen selvitetään alueen kallioperää ja vastaavasta toiminnasta muualta saatuja
käyttökokemuksia hyödyntäen. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi mahdollisten esimerkiksi polttonesteiden varastointiin liittyvien vahinkotilanteiden vaikutukset pohjaveden laatuun.
Ihmiseen pohjaveden välityksellä kohdistuvia vaikutuksia ja niiden merkitystä arvioidaan talousveden
laatuvaatimusten ja –suositusten perusteella huomioiden alueen pohjaveden nykyinen käyttö.

7.5

Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset

7.5.1 Pölyäminen
Malmin esikäsittely (murskaus ja hienonnus) sekä liikennöinti aiheuttavat pölyämistä. Lisäksi rikastushiekka-altaan alueella voi kuivissa olosuhteissa syntyä pölyä.
Toiminnassa syntyvän pölyn määrän ja koostumuksen (hiukkaskoko sekä haitta-ainepitoisuudet) arvioinnissa hyödynnetään muista vastaavista kohteista saatuja kokemuksia sekä mittausaineistoa.
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7.5.2 Liikenne
Liikenteestä sekä maansiirtokalustosta aiheutuu pölyämisen lisäksi pakokaasupäästöjä. Liikenteen ja
alueella toimivan maansiirtokaluston ilmapäästöjen arvioinnissa huomioidaan hankkeen liikennemääräennusteet sekä alueella toimivan kaluston määrä ja laatu. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan käytettävien liikenneväylien kunto ja nykyiset liikennemäärät.
Ilmapäästöjen arviointi perustuu saatavilla olevaan tutkimustietoon liikenteen aiheuttamista päästöistä suhteutettuna liikennemääriin. Maansiirtokaluston aiheuttamat ilmapäästöt arvioidaan eri maansiirtokoneiden ominaisilmapäästöjä koskevan käytettävissä olevan tutkimustietouden perusteella.

7.5.3 Muut päästölähteet
Suunnitellussa toiminnassa päästöjä ilmaan aiheuttaa edellä mainittujen tekijöiden lisäksi lämpöenergian tuotantoon käytettävä lämpölaitosyksikkö. Lämpölaitoksen ilmapäästöt arvioidaan laitoksen ominaispäästöjen ja arvioidun käyttöasteen perusteella.

7.5.4 Leviämisen ja vaikutusten arviointi
Ilmapäästöjen leviäminen arvioidaan alueen maastonmuotojen, päästökorkeuksien, ja tyypillisten sääolosuhteiden perusteella. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon herkkien kohteiden, kuten asutuksen tai luontoarvoltaan arvokkaiden alueiden sijainnit. Ilmanlaatuarvioita verrataan VNp 480/1996 ja
VNA 711/2001 mukaisiin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

7.6

Toiminnassa syntyvä melu ja tärinä ja niiden vaikutukset

7.6.1 Melu
Kaivostoiminnan vaikutus ympäristön melutasoihin selvitetään laskennallisesti. Selvityksessä tarkastellaan louhinnan ja louheen siirron, malmin esikäsittelyn sekä liikennöinnin (ml. tieliikenne kaivosalueen ulkopuolella) ja laitoksen muiden toimintojen aiheuttamaa melua. Selvitykseen käytetään
laskentamallia, jolla määritetään melun keskiäänitasot (LAeq) ympäristössä. Lisäksi tarkastellaan toiminnassa syntyvät hetkelliset äänenpaineen enimmäistasot. Laskentamallissa voidaan ottaa huomioon mm. maastonmuodot, rakennusten este- ja heijastusvaikutukset, metsän ja maaperän vaimennus
sekä mahdollisten meluntorjuntarakenteiden vaikutukset melun leviämiseen. Laskentamallia voidaan
käyttää apuna myös hankkeen suunnittelussa esimerkiksi mahdollisesti tarvittavien meluvallien tai
kasvillisuusvyöhykkeiden sijoittelussa ja mitoituksessa.
Laskennalliset melutasot määritetään toiminnan eri vaiheissa. Laskennallisia melutasoja (keskiäänitasot) verrataan VNp 993/1992 mukaisiin melun ohjearvoihin huomioiden ympäristössä olevat melulle
häiriintyvät kohteet ja herkät alueet.

7.6.2 Tärinä
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan louhinnan edellyttämästä räjäytystyöstä aiheutuvaa
tärinää. Syntyvän tärinän ja sen etenemisen tarkastelussa hyödynnetään vastaavanlaista jo olemassa
olevaa toimintaa koskevaa tärinämittausdataa huomioiden räjäytyksiin käytettävät räjähdemäärät sekä
räjäytystyön toteutuspaikka.
Tärinälle ei ole Suomessa olemassa virallisia ohjearvoja, joten tärinän vaikutuksia mm. ihmisten viihty-
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vyyteen ja ympäristön rakennuksiin arvioidaan kokemusperäisesti huomioiden mm. tärinälle alttiiden
kohteiden ja toimintojen etäisyydet tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Lähimmissä häiriintyvissä kohteissa pidetään ennen toiminnan aloittamista rakenteiden kuntoa koskeva katselmus.

7.7

Luontovaikutukset

Ympäristövaikutusten arviointia varten hankitaan tiedot alueen läheisyydessä olevista luonnonsuojelualueista, suojeluohjelmiin ja Natura 2000-verkostoon kuuluvista alueista, kartoitetuista luonnossuojelulain mukaisista suojelluista luontotyypeistä sekä muu saatavilla oleva tieto alueen luonnon
nykytilasta ja luontoarvoista.
Kylylahden alueen luonnon nykytila on selvitetty kesällä 2005. Arviointiselostuksessa esitetään luonnon nykytilaa koskevien tietojen lisäksi kuvaus, miltä osin luonnonympäristö poistuu. Luontoympäristön muutoksia arvioidaan mm. kohdissa 7.2.1-7.2.4 esitettyjen päästö- ja vaikutusarvioiden perusteella.
Luontovaikutusten arviointiin sisällytetään arvio kaivosalueen pitkäaikaisesta tilan kehittymisestä kaivostoiminnan päättymisen jälkeen.

7.8

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja maisemaan

YVA-menettelyssä arvioidaan suunnitellun kaivostoiminnan soveltuvuus alueen yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön sekä merkittäviin toimintoihin ja verkostoihin (mm. liikenneyhteydet sekä energia- ja vesihuoltoinfrastruktuuri). Hankkeeseen liittyviä suunnitelmia verrataan alueen suunniteltuihin
maankäyttömuotoihin. Erityishuomio kiinnitetään hankealueen läheisyydessä sijaitseviin herkästi häiriintyviin kohteisiin ja alueisiin.
Kaivostoiminnan vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan tarkastellaan vertaamalla alueen nykyistä tilaa suunniteltuihin toimintoihin. Maiseman nykyinen luonne selvitetään maastokäynnein sekä karttojen ja ilmakuvien avulla. Hankesuunnitelmien avulla arvioidaan hankkeen aiheuttamat
muutokset maisemassa ja arvioidaan alue, jolla muutokset tulevat olemaan havaittavissa. Maisemavaikutusten havainnollistamiseksi suunnitelluista toiminnoista laaditaan tarvittaessa kuvasovitteet
suunnittelualuetta koskevaan valokuva-aineistoon. Kuvasovitteet laaditaan tällöin kaikista toiminnan
vaiheista (kpl 7.1). Vaikutusten merkittävyyden arviointi sekä laaja-alaiseen maisemakuvaan, että lähialueen maisemaan suoritetaan em. tarkastelujen perusteella.

7.9

Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan suunnitellun kaivostoiminnan aiheuttamat
liikennemäärät sekä selvitetään kaivostoimintaan liittyvälle liikenteelle kohdistuvien liikennereittien
nykyiset liikennemäärät. Lisäksi selvitetään nykyisten liikenneväylien soveltuvuus kaivostoiminnan aiheuttamalle liikenteelle.
Tietojen perusteella lasketaan kaivostoiminnan aiheuttamat muutokset kuljetusreittien liikennemääriin, liikenteen sujuvuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Tarvittaessa ympäristövaikutusten arvioinnin
yhteydessä tehdään ehdotus parannustoimenpiteistä.

7.10 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
7.10.1 Elinolot ja viihtyvyys
Kappaleissa 7.2.1-7.2.7 sekä 7.2.10 esitettyjen ympäristövaikutusten arviointien tuloksia tarkastellaan
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paikallisten asukkaiden elinympäristössä tapahtuvien muutosten ja siten elinolojen ja viihtyvyyden
kannalta. Arvioinnin taustatiedoiksi kerätään suunnittelualueen ympäristöä koskevat keskeisimmät tiedot, kuten tiedot lähimmästä asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista, alueen sosioekonomiasta,
harjoitettavista elinkeinoista sekä virkistysalueista.
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tärkeää ottaa huomioon paikallisten asukkaiden pelot, mielipiteet ja kokemukset, joita selvitetään yleisötilaisuuksien avulla. YVA-ohjelman valmistuttua pidettävässä yleisötilaisuudessa läsnäolijoille jaetaan kyselylomakkeita, joiden
avulla asukkaat voivat kirjallisesti ilmaista oman kantansa. Arvioinnissa hyödynnetään myös ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta saatavat lausunnot ja mielipiteet sekä aiheeseen liittyvä kirjoittelu
sanomalehdissä.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään paikallisten asukkaiden ja viranomaisten
paikallistuntemusta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön aiheeseen liittyviä oppaita ja tunnistuslistoja.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys määritetään arvioimalla neliportaisella asteikolla kunkin arvioidun ympäristövaikutuksen merkitys paikallisille ihmisille.

7.10.2 Terveysvaikutukset
YVA-menettelyn aikana pyritään tunnistamaan kaivostoiminnan mahdollisesti aiheuttamat välittömät
ja välilliset terveyshaitat. Muun muassa ilmanlaatuun, meluun, talousveteen, elintarvikkeisiin, uimaveteen ja maaperän liittyy ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja.
Terveysvaikutukset arvioidaan vertaamalla kuhunkin edellä mainittuun tekijään kohdistuvia arvioituja
ympäristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja tunnuslukuihin.

7.11 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
YVA-menettelyssä arvioidaan kaivostoiminnassa ja erityisesti toimintojen perustamisvaiheessa tarvittavien luonnonmateriaalien (maa- ja kallioainekset) määrät. Toiminnassa syntyvien ylimääräisten kivija maa-ainesten hyötykäyttömahdollisuudet kaivosalueella tai kaivosalueen ulkopuolella arvioidaan.
Samalla määritetään tarve kaivosalueen ulkopuolelta kaivosalueelle toimitettaville luonnonraaka-aineille (maa- ja kiviainekset), sekä mahdollisten luonnonraaka-aineiden hankinnan aiheuttamat hankinta-alueelle kohdistuvat vaikutukset.

7.12 Riskit ja häiriötilanteet
YVA-menettelyssä tunnistetaan kaivostoimintoihin liittyvät onnettomuusriskit ja mahdolliset häiriötapahtumat sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja seuraukset. Erityishuomio kiinnitetään mahdollisiin rikastushiekka-altaan patorakenteisiin liittyviin onnettomuuksiin sekä kaivosalueen vesien keräilyyn ja käsittelyyn liittyviin mahdollisiin häiriöihin.

7.13

Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi

Arviointi kohdistetaan kaivospiirin lähivaikutusalueelle (esim. kaivostoiminnan melu- ja pölyvaikutus),
valuma-alueelle (vesistövaikutukset), liikenneväylille ja niiden vaikutusalueille (kaivostoimintaan liittyvän liikenteen ympäristövaikutukset) sekä tarpeellisessa laajuudessa myös lähivaikutusalueen ulkopuolella jo olemassa oleviin tai suunnitteilla oleviin häiriintyviin kohteisiin (asuinkiinteistöt, taajamat,
luonnonsuojelualueet jne.).
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Kuva 10. Kylylahden kaivostoiminnan YVA-menettelyssä tarkasteltavat ohjeelliset vaikutusalueet

7.14

Käytettävissä oleva aineisto ja tarvittavat lisäselvitykset

Ympäristövaikutusten arvioinnissa hyödynnetään jo tehtyihin selvityksiin kerättyä tietoa Kylylahden
kaivospiirin ympäristöstä ja toimintojen teknisistä toteutusvaihtoehdoista sekä niiden vaikutuksista.
Tällaisia jo tehtyjä selvityksiä ovat mm:
-

Kylylahti Copper Oy:n Kylylahden kaivospiirin ympäristön perustilaselvitys,
Geologian tutkimuskeskus 2005
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-

Kylylahden kaivospiirin malmiesiintymän sivukivien ympäristökelpoisuus ja suosituksen
läjitykselle, Geologian tutkimuskeskus 2005

-

Rikastushiekka-alueen yleissuunnitelma, Golder Associates Oy 2005

-

Polvijärven Kylylahden alueen luontoselvitys, Jyväskylän yliopiston
ympäristöntutkimuskeskus 2005
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Edellä mainittujen selvitysten lisäksi arvioinnissa käyttökelpoista tietoa on saatavissa mm. malmiesiintymän tutkimusaineistosta; Vulcan Resources Ltd:n hanketta koskevasta esiselvityksestä; luokiteltuja
pohjavesialueita, suojelualueita ja muinaisjäännöksiä koskevista rekistereistä ja tietokannoista; kaivospiirin alapuolisen vesistön (Viinijärvi) yhteistarkkailun tulosaineistosta; tiehallinnon liikennemäärälaskelmista sekä kaivostoiminnan parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevasta referenssiaineistosta
(EIPPCB 2004).
Olemassa olevia tietoja täydennetään ympäristövaikutuksen yhteydessä tehtävin, kappaleissa 7.3-7.12
esitetyin, selvityksin. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja edelleen jatkuvan hankesuunnittelun aikana voi ilmetä tarvetta myös muille kuin edellä mainituille lisäselvityksille.

7.15 Epävarmuustekijät ja oletukset
Ympäristövaikutusten arviointiin ja hankkeen suunnitteluun vaikuttaa käytettyihin tietoihin ja menetelmiin liittyvät epävarmuudet. Arviointiselostuksessa kuvataan olennaisimmat hankkeeseen ja arviointimenetelmiin liittyvät oletukset ja epävarmuustekijät sekä esitetään arvio näiden vaikutuksesta tehtyihin arvioihin ja hankkeen toteutukseen.

8

Haitallisten vaikutusten vähentäminen ja seuranta

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sisältyvien selvitysten yhteydessä esitetään arvioinnin
kannalta tarpeelliset rakenneratkaisut sekä käsittely- tai toimintatapojen periaatteet haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Arvioinnin aikana tunnistetaan hankkeen tärkeimmät haitalliset vaikutukset ja selvitetään eri mahdollisuuksia näiden vähentämiseksi. Arviointiselostuksessa esitetään
kuvaus merkittävimmistä haitallisista vaikutuksista ja ehdotus niiden vähentämiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Yksityiskohtaisemmat tekniset ratkaisut suunnitellaan ympäristöviranomaisten hyväksyttäväksi arvioinnin jälkeen tapahtuvassa jatkosuunnittelussa.
Hankkeen vaikutusten seurannalla varmistetaan, että hankkeen vaikutukset ovat sellaiset kuin niiden
arvioitiin olevan ja vaikutuksia ehkäisevät tai lieventävät toimenpiteet toimivat siten kuin suunniteltiin.
Lisäksi seurannalla tuotetaan tietoa mahdollisia tulevia hankkeita varten.
Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus kaivostoiminnan vaikutusten seurantaohjelmaksi. Seurantaohjelma sisältää toiminnan käyttötarkkailun, päästötarkkailun sekä vaikutusten tarkkailun. Ehdotusta
tarkennetaan lupahakemusvaiheessa ja lopullinen tarkkailuohjelma täsmennetään ympäristöluvan ehtojen mukaiseksi.
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Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen

Ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin, kuten
asumiseen, työntekoon, liikkumiseen ja vapaa-ajan viettoon suunnitteilla oleva hanke saattaa vaikuttaa.
Hankkeesta vastaava Kylylahti Copper Oy on tiedottanut hankkeen suunnittelun ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aloittamisesta kaivospiirin lähiasukkaille kirjeitse sekä Outokummun Seutu
–paikallislehdessä lokakuussa 2005.
Arviointiohjelman yleisöesittelytilaisuus tullaan järjestämään Polvijärvellä joulukuussa 2005. Tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yleisötilaisuus
tullaan järjestämään, kun selostus on jätetty keväällä 2006.
Molemmissa yleisötilaisuuksissa ihmisillä on mahdollisuus tavata ja keskustella hankkeesta vastaavan
Kylylahti Copper Oy:n, YVA-konsultin, yhteysviranomaisen Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen sekä
Polvijärven kunnan edustajia.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus kuuluttaa hankkeesta sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen valmistuttua. Kuulutuksien jälkeen arviointiohjelmasta sekä –selostuksesta on mahdollisuus antaa
palautetta yhteysviranomaiselle.
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