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1.

JOHDANTO

1.1

Hankkeen lähtökohdat, tavoitteet sekä perustelut
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaiden toiminta on alkanut vuonna 1969 ja apatiittikaivoksen toiminta toimipaikalla käynnistyi kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1979.
Siilinjärven kaivos on ainoa Länsi-Euroopassa toimiva fosfaattikaivos. Kaivoksella on kaksi
louhosta; Särkijärven päälouhos ja Saarisen satelliittilouhos, jossa louhinta alkoi vuonna
2012. Siilinjärven kaivoksella louhitaan apatiittimalmia, joka rikastetaan toimipaikan rikastamolla apatiittirikasteeksi. Rikasteesta valmistetaan fosforihappoa ja edelleen lannoitteita. Siilinjärven tehtaat ja kaivos on merkittävä alueellinen työllistäjä.
Yara Suomi Oy suunnittelee Siilinjärven louhoksen laajentamista avaamalla joko uuden
Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven louhosta eli ns. päälouhosta sen länsilaajennuksella. Louhosjatkumolla turvataan apatiittimalmin tuotanto tulevaisuudessa sekä optimoidaan apatiittirikasteen valmistusta taloudellisesti kannattavaksi. Uusimmalla kaivossuunnitelmalla, joka on tehty vuosien 2012–2015 täydennyskairausten pohjalta, turvataan toiminta Siilinjärven kaivoksella nykyisessä laajuudessaan vuoden
2035 loppuun saakka. Saarisen louhoksella louhinta loppuu suunnitelman mukaan vuonna
2022. Suunnitellun louhosjatkumon toteuttaminen turvaa Siilinjärven kaivoksella rikastettavan malmin ja rikasteen määrän pysymisen nykyisellä tasolla. Kaivoksella rikastetaan
nykyisin vuosittain noin 11 milj. t malmia ja rikastetta valmistetaan 1 milj. t.
Malmin louhinnan yhteydessä muodostuu myös sivukiveä, jota hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan ja läjitetään sivukiven läjitysalueille. Siilinjärven kaivoksen Ansanmäen
ja Itäläjityksen sivukivialueiden voimassa olevan ympäristöluvan mukainen kapasiteetti ei
riitä suunnitellun Jaakonlammen tai länsilaajennuksen louhinnan yhteydessä muodostuvien sivukivien läjitykseen. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti sekä Ansanmäen
että Itäläjityksen enimmäiskorkeus on +210 m mpy. Tämän vuoksi Siilinjärven kaivoksen
louhosjatkumon YVA-hankkeessa tarkastellaan myös sivukivien läjittämisen vaihtoehtoja.
Tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat nykyisten läjitysalueiden korotukset, Ansanmäen läjitysalueen laajennus sekä uuden Jaakonmäen läjitysalueen perustaminen. Jaakonlammen
louhoksen avaaminen edellyttää alueella nykyisin olevan Jaakonlammen kiertovesialtaan
kuivattamista sekä järjestelyjä kaivoksen vesienjohtamisessa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki,
468/1994) ja -asetuksen (YVA-asetus, 713/2006) edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja –asetuksen mukaisesti, sillä se luetaan YVAasetuksen 2 §:n kohtaan
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely:
a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely,
kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai
avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria.”
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Arviointi on edellytys sille, että hankkeelle voidaan myöntää ympäristölupa. Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hanke, sen vaihtoehdot sekä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi
tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti ja
tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).
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1.2

Hankkeen vaihtoehdot
Siilinjärven louhosjatkumon ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltäviä vaihtoehtoja
ovat VE0, VE1, VE2, VE3 sekä VE4. Saarisen louhoksella louhinta loppuu vuoden 2022 aikana ja Särkijärven päälouhoksella louhinta jatkuu ainakin vuoden 2035 loppuun. Vaihtoehdossa VE0 tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia ja vaihtoehdot
VE1–VE4 ovat hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 avataan
Jaakonlammen louhos ja vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 malmituotantoon otetaan nykyisen
Särkijärven päälouhoksen läntinen osa, ns. länsilaajennus louhinnan päätyttyä Saarisen
louhoksella. Lisäksi vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tarkasteltavina alavaihtoehtoina ovat vesienjohtamiseen liittyvät vaihtoehdot a-c. Kaikissa hankkeen toteutusvaihtoehdoissa huomioidaan louhinnan ja vesienjohtamisen lisäksi louhinnassa muodostuvien sivukivien läjitys. Vaihtoehdot on kuvattu seuraavassa ja lisäksi tarkemmin YVA-ohjelman kohdassa
3.2.
Vaihtoehto 0, VE0: Kaivoksella toimitaan nykyisten rajausten puitteissa eli Jaakonlammen louhosta tai länsilaajennusta ei toteuteta. Saarisen louhinta loppuu vuoden 2022 aikana ja Särkijärven päälouhoksella louhintaa jatketaan kunnes nykyiset sivukivialueet ovat
täyttyneet lakikorkeuteensa. Uusimman, vuosien 2012–2015 täydennyskairausten perusteella tehdyn kaivossuunnitelman mukaan sivukivialueiden on arvioitu täyttyvän vuosien
2024–2025 aikana.
Vaihtoehto 1, VE1: Avataan Jaakonlammen louhos, joka yhdistyy myöhemmin Särkijärven päälouhokseen. Sivukivien läjittämistä varten vaihtoehdossa VE1 avataan uusi Jaakonmäen sivukivialue, jonka lakikorkeus tulee olemaan tasolla +210 m mpy. Lisäksi käytössä olevia sivukivialueita korotetaan, jolloin Ansanmäen sivukivialueen lakikorkeus on
+225 m mpy ja Itäläjityksen +220 m mpy.
Jaakonlammen louhoksen alueella sijaitsee nykyisin Jaakonlammen kiertovesiallas, joka on
kuivattava ennen louhinnan aloittamista. Koska Jaakonlampi poistuu kaivoksen vesikierrosta, edellyttää Jaakonlammen ottaminen malmituotantoon myös kaivoksen vesien johtamiseen muutoksia. Vaihtoehtoiset vesienjohtamistavat ovat vaihtoehdon VE1 ns. alavaihtoehtoja:


Vaihtoehto 1a, VE1a: Kaivoksen ylitevedet pumpataan Mustin vesialtaalta Pitkänlampeen, joka toimii lasketusaltaana. Pitkänlammesta vedet pumpataan etelään Sikopuron puhdistamolle, missä vedet käsitellään ferrisulfaatilla. Käsitellyt vedet johdetaan
Sikopuron altaaseen. Sikopuron altaasta vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja edelleen Kuuslahteen.



Vaihtoehto 1b, VE1b: Kaivoksen ylitevedet pumpataan Mustin vesialtaalta Pitkänlammen ohi putkilinjassa Sikopuron puhdistamon kautta aina Sikopuron altaalle, jonka
jälkeen vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja Kuuslahteen.



Vaihtoehto 1c, VE1c: Kaivoksen ylitevedet pumpataan Raasion altaalta Pitkänlammen
ohi putkilinjassa Sikopuron puhdistamon kautta aina Sikopuron altaalle asti, jonka jälkeen vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja Kuuslahteen.

Vaihtoehto 2, VE2: Avataan Jaakonlammen louhos, joka yhdistyy myöhemmin Särkijärven päälouhokseen. Sivukivet sijoitetaan nykyisin käytössä oleville sivukiven läjitysalueille, joita korotetaan. Korotuksen jälkeen sekä Ansanmäen että Itäläjityksen sivukivialueiden lakikorkeudeksi tulee +240 m mpy.
Jaakonlammen louhoksen alueella sijaitsee nykyisin Jaakonlammen kiertovesiallas, joka on
kuivattava ennen louhinnan aloittamista. Jaakonlammen ottaminen malmituotantoon johtaa myös muutoksiin kaivoksen vesien johtamisessa. Vaihtoehtoiset vesienjohtamistavat
(VE2a, VE2b ja VE2c) ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1 (VE1a, VE1b, VE1c).
Vaihtoehto 3, VE3: Malmituotantoon otetaan Särkijärven päälouhoksen läntinen osa, ns.
länsilaajennus. Tässä vaihtoehdossa sivukivet läjitetään nykyisin käytössä oleville Ansan-
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mäen ja Itäläjityksen sivukivialueille niitä korottamalla. Läjitysalueiden lakikorkeudet ovat
sekä Ansanmäen että Itäläjityksen osalta +280 m mpy. Vaihtoehdossa ei kaivosalueen vesien käsittelyyn tai johtamiseen tehdä muutoksia.
Vaihtoehto 4, VE4: Malmituotantoon otetaan Särkijärven päälouhoksen läntinen osa, ns.
länsilaajennus. Vaihtoehdossa sivukivet läjitetään nykyisin käytössä oleville Ansanmäen ja
Itäläjityksen sivukivialueille. Ansanmäen läjitysaluetta laajennetaan lisäksi pohjoisen suuntaan ja läjitysalueen lakikorkeus on lopulta +240 m mpy. Itäläjitystä korotetaan lakikorkeuteen +240 m mpy. Vaihtoehdossa ei kaivosalueen vesien käsittelyyn tai johtamiseen
tehdä muutoksia.
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1.3

Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava
Yara Suomi Oy
Nilsiäntie 501, PL 20
71800 Siilinjärvi
Yhteyshenkilöt
Teija Kankaanpää
puh. 050 568 6001
teija.kankaanpaa@yara.com
Hanna Luukkonen
puh. 040 566 2050
hanna.luukkonen@yara.com
YVA-yhteysviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY)
Kallanranta 11, PL 2000
70101 Kuopio
Yhteyshenkilö
Juha Perho
puh. 0295 026 836
juha.perho@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Pitkänsillankatu 1
67100 Kokkola
Yhteyshenkilöt
Toni Uusimäki
puh. 040 187 8408
toni.uusimaki@ramboll.fi
Heli Uimarihuhta
puh. 040 524 9793
heli.uimarihuhta@ramboll.fi
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2.

SIILINJÄRVEN KAIVOS
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaiden toiminta on alkanut vuonna 1969 ja apatiittikaivoksen toiminta toimipaikalla käynnistyi kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 1979.
Siilinjärven kaivos on ainoa Länsi-Euroopassa toimiva fosfaattikaivos. Kaivoksella on kaksi
louhosta: Särkijärven päälouhos ja Saarisen satelliittilouhos, jossa louhinta alkoi vuonna
2012. Siilinjärven kaivoksella louhitaan apatiittimalmia, joka rikastetaan toimipaikan rikastamolla apatiittirikasteeksi. Rikasteesta valmistetaan fosforihappoa ja edelleen lannoitteita.

2.1

Sijainti
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikka sijaitsee Kuuslahden kylässä kantatien 75 varrella, noin 3 kilometriä Siilinjärven kirkonkylältä koilliseen. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-1)
on esitetty toimipaikan sijainti. Kaivostoiminnot sijoittuvat kantatien luoteispuolelle. Kaivostoiminnot käsittävät alueellisesti rikastamoalueen, louhokset (Särkijärven päälouhoksen ja Saarinen), sivukivialueet ja rikastushiekka-altaat (Kuva 2-2).

Kuva 2-1. Siilinjärven toimipaikan sijainti.
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Kuva 2-2. Siilinjärven toimipaikka sekä hankealueen rajaus.

2.2

Historia
Siilinjärven toimipaikalla tehdastoiminta alkoi vuonna 1969. Tuolloin toiminta käynnistyi
pasutolla, rikkihappo-, fosforihappo-, ammuniumfosfaattitehtailla ja voimalaitoksella. Toiminta laajentui vuosina 1972–1973, jolloin rakennettiin lannoite- ja typpihappotehtaat sekä pakkaamo. Kalsiumsulfaattitehdas toimi toimipaikalla vuosina 1985–2011.
Siilinjärven apatiittiesiintymästä saatiin ensimmäinen viite 1950-luvulla rautatietyömaalta.
Vuonna 1966 tehtiin ensimmäinen rikastuskoe malminetsintävaiheen jälkeen. Koerikastus-
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ta jatkettiin vuosina 1975–1979 ja kaivos otettiin käyttöön vuonna 1979. Rikastamon ensimmäinen tuotantovuosi oli 1980. Tuolloin louhintamäärä oli jo yli 2 milj. t kiveä. Siilinjärven apatiittikaivoksen myötä Suomi on käytännössä fosforiraaka-aineen osalta omavarainen. (GTK 2013)

2.3

Esiintymän kuvaus
Särkijärven ja Saarisen avolouhokset sekä Jaakonlammen malmio kuuluvat samaan noin
14,5 km pitkään ja enimmillään 900 m leveään apatiittiesiintymään. Apatiittimalmin isäntäkivenä on glimmeriitti-karbonatiitti -sarjan kivet. Glimmeriitti sisältää pääasiassa kiillettä
(flogopiitti> 80 %) ja apatiittia (5–10 %) sekä kalsiittia ja dolomiittia (5–10 %). Karbonatiitti sisältää pääasiassa kalsiittia (50–75 %), dolomiittia (10–25 %) ja apatiittia (5–
10 %). Aksessorisena mineraalina lähinnä richteriittiä (eli amfibolimineraalia 0-5 %). Puhdasta karbonatiittikiveä (yli 50 % kivestä karbonaattimineraaleja) esiintyy selvästi vähemmän kuin glimmeriitti -luokan kiviä.
Sivukivinä malmion ulkopuolella tai sen sisällä ovat graniittigneissi, feniitti, tonaliitti (dioriitti), diabaasi ja maasälpäjuonet. Graniittigneissin päämineraalit ovat plagioklaasi, kalimaasälpä, kvartsi, biotiitti, epidootti sekä sarvivälke. Feniitti on alkuperältään graniittigneissiä, joka on metasomaattisesti muuttunut malmiesiintymän ympärillä. Feniitin päämineraalit ovat kalimaasälpä, albiifli, amfibolit (ricteriitti/alctinoliitti) sekä augiitti. Tonaliitin päämineraalit ovat plagioklaasi, kvartsi ja biotiitti. Tonaliittia on kutsuttu kaivoksella
myös dioriitiksi. Diabaasin päämineraalit ovat sarvivälke, plagioklaasi, pyrokseenit ja biotiitti. Maasälpäjuonia esiintyy Jaakonlammen suunnitellun louhoksen alueella ja niiden
päämineraalit ovat plagioklaasi ja kalimaasälpä. Maasälvät ovat osin muuttuneet muskoviitiksi/serisiitiksi. Nefeliini-pitoisia maasälpäjuonia tavataan paikoin. Malmin sisällä olevat
feniitit ja maasälpäjuonet esiintyvät pääosin ksenoliitteina malmissa ja niiden koko vaihtelee kymmenistä senttimetreistä kymmeniin metreihin.
Fysikaalisen ja kemiallisen rapautumisen seurauksena sivukiviläjityksen läpi imeytyvän
suotoveden koostumus muuttuu jossain määrin. Herkimmin rapautuvia mineraaleja läjitettävässä kiviaineksessa ovat karbonaatit ja Ca-plagioklaasi. Näitä hitaammin rapautuvat
sarvivälke ja muut plagioklaasiseokset. Kyseisten mineraalien rapautuessa suotoveteen
liukenee jossain määrin muun muassa magnesiumia, rautaa, kalsiumia, natriumia, piihappoa (SiO2) ja karbonaatti-ioneita (CO3). Rauta (Fe2+) on liikkuva vain pelkistävissä (hapettomissa) oloissa, joten sivukivikasan olosuhteissa se saostuu nopeasti vaikealiukoisena
ferrisaostumana. Silikaattimineraalien rapautuessa alumiini jää pääosin kiinteisiin rapautumisjäännöksiin kuten savimineraaleihin. Vaikealiukoista alumiinia mobilisoituu mineraaleista vasta kun helppoliukoiset emäskationit ovat liuenneet ja pH alentunut. Sivukivikasan
olosuhteissa alumiini ei reagoi ympäristönsä kanssa. Suotovesiin liukenevien natriumin,
kalsiumin ja magnesiumin ainemäärät ovat pieniä ja niistä aiheutuu ainoastaan vähäistä
veden kovuuden, sähkönjohtavuuden ja pH:n nousua. Sivukivikasoilla oleva kiviaines ei sisällä ympäristölle haitallisia aineita.

2.4

Kaivostoiminnan kuvaus

2.4.1 Louhinta
Siilinjärven kaivoksella malmin louhintaa tehdään nykyään kahdella avolouhoksella. Kokonaislouhintamäärä on viime vuosina ollut noin 30 milj. t. Särkijärven päälouhoksen malmituotanto on 75 % kaivoksen kokonaistuotannosta. Vuonna 2012 avattu Saarisen satelliittilouhos tuottaa loput 25 % malmista. Saarisen avolouhos sijaitsee vajaa 5 km päälouhoksesta pohjoiseen.
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Kuva 2-3. Särkijärven päälouhos. Kuva: Yara Suomi Oy.

Louhinta molemmilla louhoksilla tehdään poraamalla ja räjäytyksin. Louhintasuunnittelu
perustuu 18 kuukauden liukuvaan suunnitelmaan, joka pohjautuu kaivoksen elinkaarisuunnitelmaan. Suunnitelmissa huomioidaan rikastamon malmille asetettavat laatuvaatimukset eli niillä taataan rikastamolle tasalaatuinen syöte sekä laatuvaatimukset täyttävä
rikaste. Poraus louhoksilla tehdään poravaunuilla (Kuva 2-4). Tuotantoreikien koko on 165
mm. Rako- ja apulinjojen reikäkoko on 89 mm.

Kuva 2-4. Poravaunut tuotantokentällä. Kuva: Toni Uusimäki.

Louhintaräjäytyksiä kaivoksella tehdään normaalisti kaksi kertaa viikossa, kerran molemmilla louhoksilla. Räjäytykset tehdään arkipäivinä. Räjähteenä käytetään Yaran omaa Yarex –emulsioräjähdysainetta, johon tarvittava emulsiomatriisi valmistetaan omalla matriisiasemalla. Räjähdysaineen panostus porareikiin tehdään panostusautoilla. Samalla
emulsiomatriisin joukkoon lisätään ANFO:a (Ammonium Nitrate-Fuel Oil explosive), joka
on ammoniumnitraatti-prillien ja polttoöljyn seos. Kaivoksella on AN-prillivarasto ja aloitepanosten, nallien ja rakolinjaräjähdysaineiden varastointiin tarkoitetut varastot. Räjähdysainetta käytetään kaivoksella noin 10 000–15 000 t vuodessa.
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Louhoksilta irrotettu malmi ajetaan louheautoilla rikastamolle ensivaiheen murskaukseen.
Malmia irrotetaan ja kuljetetaan vuodessa noin 10–13 milj. t. Louhinnan yhteydessä syntyy myös sivukiveä. Sivukiven määrä vaihtelee vuosittain ja on nykyään noin 10–17 milj.
t. YVA-ohjelman kohdassa 3.1 (Taulukko 3-1) on esitetty arvioidut malmin ja sivukiven
määrät Siilinjärven kaivoksella vuosina 2017–2035. Sivukiveä hyödynnetään patorakenteissa, rikastushiekka-altaiden ohjauspenkereissä sekä alueen tiestössä ja liikennealueissa. Lisäksi muita kaivoksen maanpoistomassoja käytetään toimipaikan maisemointi- ja
maanrakennuskohteissa. Sivukiven hyödyntämisaste oli 29 % vuonna 2015. Tarkemmin
sivukivialueista kerrotaan kohdassa 2.4.4.
Toiminta kaivoksella on ympärivuotista. Poraus tehdään pääsääntöisesti keskeytyvässä 2vuorotyössä maanantain ja perjantain välisenä aikana. Malmin ja sivukiven kuormaaminen
ja kuljettaminen ovat jatkuvaa kolmivuorotyötä, mistä vastaa urakoitsija. Kuormaukseen
käytetään kaivukoneita ja pyöräkuormaajia. Kuljetuskalustona ovat pääasiassa 150 tonnin
louheautot. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-5) kuormataan louheautoa (Caterpillar 785D),
jonka lavakoko on 48 m3-k/kuorma.

Kuva 2-5. Malmia lastataan louheautoon (Caterpillar 785 D) päälouhoksella. Kuva Toni Uusimäki.

2.4.2 Rikastus
Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-6) on esitetty Siilinjärven rikastamon prosessikaavio. Kaaviossa on esitetty rakenteilla oleva pastalaitos, joka otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa.
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Kuva 2-6. Siilinjärven rikastamon prosessikaavio, kun pastalaitos on käytössä.

Louheautot purkavat malmikuormat karkeamurskalle. Karkeamurskan jälkeen malmimurske siirretään kuljettimella kaksivaiheiseen hienomurskaukseen. Lopulta malmimurske on
kooltaan 20 mm. Hienomurskilta malmimurske siirretään kuljettimella tasausvarastoon,
jossa se saadaan homogenisoitua. Murskauksissa syntyvä pöly erotetaan pölysuodattimilla.
Tasausvarastolta malmimurske syötetään kahdelle jauhatuslinjalle ja hienonnetaan vesilietteessä tanko- ja kuulamyllyissä. Keskimääräisesti jauhatuksen kokonaissyöttö on noin
1 000-1 300 t/h. Jauhatuksen jälkeen malmi johdetaan valmennuksen kautta vaahdotukseen. Valmennuksessa malmilietteeseen lisätään rikastuskemikaalit, joiden selektiivisyyttä
ohjataan pH-tasoa säätämällä.
Apatiitti- ja kalsiumkarbonaattimineraalit erotetaan vaahdottamalla ne omiksi rikasteiksi.
Tuotteiden vedenpoisto suoritetaan sakeuttamalla ja suodattamalla. Rikasteet siirretään
tuotevarastoon, josta ne toimitetaan suodinkosteana kuorma-autoilla asiakkaille. Apatiittirikastetta tuotetaan n. 1 milj. t/a.
Vaahdotuksesta jäljelle jäänyt rikastushiekka (kiintoainepitoisuus noin 45 %) johdetaan
vedenpoistosyklonien ja välisakeutuksen kautta pumppaamalla rikastushiekka-alueelle. Allasalueelta pumppauksessa kantoaineena käytetty vesi ohjataan selkeytysaltaaseen, josta
se palautetaan rikastusprosessiin. Allasalueen kokonaispinta-ala on yli 1 050 hehtaaria.
Rakenteilla oleva pastalaitos muuttaa rikastushiekan läjittämisen rikastushiekka-altaille.
Pastalaitos otetaan käyttöön vuoden 2017 alussa. Mustin rikastushiekka-alueella sijaitsevassa pastalaitoksessa rikastushiekka sakeutetaan, jolloin sakeutuksen alitteena saadaan
pastamaista sakeaa veden ja hiekan sekoitusta, jonka kiintoainepitoisuus on noin 65–72
%. Sakeutettu alite pumpataan nykyiselle rikastushiekka-alueelle. Rikastushiekan sakeutuksen tarkoituksena on saada läjityksessä syntyvä kasakulma suuremmaksi ja näin ollen
pidentää alueen käyttöikää. Sakeutuksen ylitteenä saatava lähes puhdas vesi (kiintoainepitoisuus < 1 %) palautetaan nykyiseen vesikiertoon, eli vesi ohjataan selkeytysaltaisiin, josta se palautetaan rikastamolle rikastusprosessiin.
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2.4.3 Kiilletehdas ja biotiitin valmistus
Siilinjärven kaivoksella tuotetaan myös kiillerikastetta (nykyisin 10 000–20 000 t/a ja toimipaikan 25.8.2016 ympäristölupapäätöksen mukaisesti n. 30 000 t/a), jota toimitetaan
irtotavarana tai pakattuina tuotteina asiakkaille. Rikastetta käytetään pääasiassa muoveissa ja rakennuslevyissä. Suurin osa kiillerikasteesta toimitetaan ulkomaille vientiin. Kiilleliiketoiminnasta Siilinjärvellä vastaa LKAB Minerals Oy, joka omistaa tuotannon koneet ja
laitteet. Toimitilat on vuokrattu Yara Suomi Oy:ltä.
Apatiittimalmissa on runsaasti kiillemineraaleja, jotka erotetaan apatiitin vaahdotuksen
jäännöslietteestä painovoiman ja seulonnan avulla. Tämän jälkeen kiille seulotaan ja jauhetaan haluttuun karkeuteen. Tuloksena on puhdas flogopiittikiillettä sisältävä rikaste, joka kuivataan kuivaimilla ja varastoidaan tehtaalla.
Biotiittia käytetään maanparannusaineena ja lannoitteiden raaka-aineena, jolla voidaan
korvata tuontiraaka-aineita. Siilinjärven kaivoksella biotiitin valmistuksesta vastaa Yara
Suomi Oy. Biotiittirikaste on samaa kiillemassaa kuin malmikin, josta apatiittivaahdotussa
on erotettu apatiitti. Biotiittituotteen valmistuksessa karbonaattitasoa lasketaan vaahdotuksen avulla, jonka jälkeen tuote suodatetaan ja kuivataan rumpusuotimella ja toimitetaan asiakkaille suoraan tehtaalta.

2.4.4 Kaivannaisjätteet ja niiden hyötykäyttö
Siilinjärven kaivoksella malmituotannon ja rikastustoiminnan ohessa syntyy rikastushiekkaa ja sivukiveä, jotka luokitellaan kaivannaisjätteiksi. Rikastushiekkaa muodostuu sivutuotteena n. 10 milj. t vuosittain. Sivukiveä muodostuu malmin louhinnan ohessa ja sen
määrä vaihtelee vuosittain välillä 10–17 milj. t.
Raasion rikastushiekka-allas
Raasio on vanha rikastushiekka-allas, jota käytetään nykyisin ainoastaan väliaikaisesti tilanteissa, joissa Mustin altaan pumppauslinjaa siirretään tai huolletaan. Raasion allasta on
käytetty rikastushiekan läjitykseen vuosina 1979–1983. Raasion altaan pinta-ala on noin
170 ha ja vesialueen 110 ha. Rikastushiekkaa altaaseen on läjitetty 8 milj. t (5 milj. m 3).
Raasion altaan kapasiteetti on kokonaisuudessaan noin 6 milj. m3, josta oli vuoden 2015
lopussa käytettävissä noin 0,6 milj. m3.

Kuva 2-7. Raasion sekä Mustin rikastushiekka-altaat (Raasio ylempi, Musti alempi). Kuva: Yara
Suomi Oy.
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Raasion allasta käytetään nykyisin kaivoksen vesikierrossa. Rikastushiekasta erotettu vesi
pumpataan Mustin rikastushiekka-altailta Raasioon, mistä se johdetaan Jaakonlampeen.
Jaakonlammesta osa vedestä johdetaan edelleen rikastamon prosessivesikäyttöön ja osa
Sikopuron puhdistamon ja altaiden kautta selkeytyksen jälkeen Sikopuroon.
Raasion altaasta on muodostunut paikallisesti tärkeä vesilintujen pesimäalue sekä erityisesti muuttavien kahlaajalintujen levähdys- ja ruokailualue.
Mustin rikastushiekka-allas
Rikastamolla syntyvä rikastushiekka on pumpattu vuodesta 1983 alkaen Mustin rikastushiekka-altaalle. Pumppauslinjan putki on halkaisijaltaan 500 mm ja rikastushiekka purkautuu vaakasuuntaisesti putkesta altaaseen. Rikastushiekan kulkeutumisen ohjaamiseksi allasalueelle on rakennettu ohjauspenkereitä. Pastalaitoksen käyttöönoton myötä rikastushiekka pumpataan rikastamolta pastalaitokselle ja sieltä käsittelyn jälkeen edelleen Mustin
rikastushiekka-altaaseen. Saarisen louhoksen vedet pumpataan myös Mustin altaaseen.
Mustin kokonaisallastilavuus on noin 180 milj. m3. Allas toimii suurena laskeutusaltaana.
Mustin altaalta vedet johdetaan länsipuoliseen vuonna 2007 käyttöön otettuun vesialtaaseen, jonka tilavuus on n. 8 milj. m3 ja pinta-ala 100 ha. Vesialtaasta vedet pumpataan
Raasion altaaseen ja sieltä edelleen rikastamon käyttöön ja osa Sikopuron puhdistamon ja
altaiden kautta Sikopuroon. Mustin rikastushiekka-allas on esitetty edellisessä kuvassa
(Kuva 2-7).
Mustin altaan kokonaispinta-ala on noin 800 ha, josta vesiallasta noin 100–200 ha. Vuoden 2015 lopussa altaan tilavuudesta oli käytettävissä vielä noin 13 milj. m 3. Altaan pohjois- ja koillisosan patoa korotettiin vuosina 2013–2015 läjityskapasiteetin kasvattamiseksi. Lisäksi rakenteilla oleva pastalaitos sijaitsee Mustin rikastushiekka-altaan kaakkoisosassa. Pastalaitoksen käyttöönoton myötä läjitettävän rikastushiekan läjityskulma suurenee ja rikastushiekan kiintoainepitoisuus kasvaa, mikä tehostaa läjitystä. Mustin altaan läjitystilavuuden on suunniteltu riittävän vuoden 2035 loppuun.
Sivukivialueet
Apatiittimalmin louhinnan ohessa syntyy malmituotantoon kelpaamatonta sivukiveä ja ylijäämämaata, joka on pysyvää, tavanomaista jätettä (valtioneuvoston jätteistä antaman
asetuksen 179/2012, ns. jäteasetuksen mukainen jäteluokka on 01 01 02). Sivukiven
määrä vaihtelee vuosittain, mutta viime vuosina sivukiveä on syntynyt 10–17 milj. tonnia.
Sivukiveä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Osa sivukivestä läjitetään
kaivosalueella sijaitseville sivukivialueille. Nykyisten käytössä olevien sivukivialueiden jäljellä oleva läjitystilavuus oli vuoden 2015 lopussa noin 108 milj. tonnia (eli n. 63 milj. rtdm3).
Nykyisin käytössä on kolme sivukivialuetta: Ansanmäen sivukivialue, Itäläjitys ja Saarisen
sivukivialue. Alueet sijaitsevat lähellä louhostoimintoja, jolloin sivukiven kuljetusmatkat
jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Itäläjityksen nykyinen kokonaispinta-ala on noin 96 ha ja
kokonaistäyttötilavuus 41 milj. rtd-m3. Voimassa olevan ympäristöluvan mukainen lakikorkeus on tasolla +210 m mpy. Läjitysalue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Nilsiäntiestä (KT 75) päälouhoksen itäpuolella. Ansanmäen sivukivialue sijaitsee päälouhoksen
luoteispuolella. Läjitysalueen nykyinen kokonaispinta-ala on noin 128 ha ja kokonaistilavuus sivukivelle kaikkiaan 54 milj. rtd-m3 korkotasoon +210 m mpy. Saarisen sivukivialue
sijaitsee Saarisen louhoksen länsipuolella, sen pinta-ala on 35 ha ja kokonaistilavuus 15
milj. rtr-m3 korkotasolla +210 m mpy.
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Kuva 2-8. Siilinjärven kaivoksen rikastamo kuvassa etualalla ja sivukivialueet taustalla. Kuva: Yara Suomi Oy.

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan sivukiviläjitystä voidaan tehdä myös lounaisläjitysalueelle, jonka kokonaispinta-ala on 41,8 ha. Sivukiven läjitys on kohdentunut 33,2
ha:n alueelle ja loput alueesta on varattu ylijäämämaiden läjitykseen. Alueen sivukiven läjityskapasiteetti oli 8,4 milj. rtd-m3 ja alueen lakikorkeus +130 m mpy. Luoteisläjitysalueen pinta-ala on 26 ha, josta sivukiven läjitykseen on varattu 7 ha ja ylijäämämaan 19 ha.
Sivukiven läjityskapasiteetti oli 1,4 milj. rtd-m3. Näiden molempien alueiden läjityskapasiteetti on käytetty, eikä niiden korottaminen ole mahdollista.
Käytössä olevien läjitysalueiden lisäksi kaivosalueella sijaitsee vanhoja, käytöstä poistettuja ja maisemoituja sivukivialueita.
Sivukivet kuljetetaan läjitysalueille kulloinkin käytössä olevalle täyttöalueelle louheautoilla
ja kerrokset tasataan ja viimeistellään puskutraktoreilla. Sivukivialueiden täyttöjärjestys
määritellään täyttösuunnittelussa, jota tehdään jatkuvana prosessina logististen ja teknistaloudellisten näkökohtien optimoimiseksi. Sivukiven läjitystekniikkana käytetään pölyä ja
melua vähemmän aiheuttavaa tekniikkaa, jossa sivukivestä rakennetaan aluksi läjitysaluetta kiertävä 20 m korkea maisemointitason korkuinen louhepenger. Penkereen tarkoitus
on toimia meluvallina läjitysalueen ulkopuoleisille alueille. Louhepenkereen valmistuttua
penkan sisäinen alue täytetään 10 m korkeana penkereenä. Kyseistä rakennustapaa noudattamalla läjitysalueen reunalle jää sisäpuoleista aluetta täyttäessä meluvalli, jolla pystytään vähentämään toiminnan aikana syntyvän melun ja pölyn leviämistä.
Maisemointitasot verhoillaan puiden kasvualustoiksi sopiviksi esimerkiksi louhoksen maanpoistosta saatavalla pintamaalla. Tasoille istutetaan männyn- ja koivuntaimia noin 2 500
tainta/ha. Sivukivialueita maisemoidaan mahdollisuuksien mukaan seuraavan kuvan (Kuva
2-9) periaatteen mukaisesti.
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Kuva 2-9. Sivukiven läjitysalueen maisemoinnin periaate.

Sivukiven hyötykäyttö
Louhinnasta syntyvää sivukiveä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon Yaran
omassa toiminnassa. Sivukiveä syntyy vuosittain 10–17 milj. t. Esimerkiksi vuonna 2015
sivukiveä hyödynnettiin kaikkiaan 29 %. Sivukiveä murskataan murskeeksi, jota hyödynnetään mm. toimipaikan tierakenteissa. Myös patojen ja altaiden rakenteissa hyödynnetään sivukiveä.
Siilinjärven kaivos on osallistunut erilaisiin hankkeisiin löytääkseen hyödyntämismahdollisuuksia sivutuotteilleen. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kaikki käyttöön –hankkeessa
Yara oli yrityspartnerina mukana. Hankkeessa keskityttiin erityisesti sivukivien hyödyntämiseen ja tuotteistamiseen Pohjois-Savossa. Hankkeen tarkoituksena oli luoda uusi toimintamalli kaivos- ja kivilouhosvaltaisille alueille sivukivivirtojen hallinnoimiseksi ja kiviaineshuollon järjestämiseksi. Hankkeen toteutusvastuu oli GTK:lla ja mukana oli mm.
Liikennevirasto. Lisäksi Yara on mukana valtakunnallisessa UUMA 2 –ohjelmassa, jonka
tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen mukaisesti maarakentamista ja saada heikompilaatuisia maa- ja kiviaineksia hyödynnettyä entistä enemmän. Hanketta koordinoi
Ramboll Finland Oy ja muita hankkeessa mukana olevia tahoja ovat esim. ELY-keskukset
ja Liikennevirasto.
Sivukiven hyödyntämisen laajuuteen vaikuttavat hyödynnettävän sivukiven laatu ja sitä
myötä myös hyödynnettävien murskeiden laatu, etäisyys maanrakennuskohteeseen, kiviaineksen alueellinen hintavaihtelu ja rakentamisen markkinoiden kehittyminen alueellisesti.
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3.

HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT

3.1

Hankkeen yleiskuvaus
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavana hankkeena on Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumon toteuttaminen. Hankkeessa arvioidaan joko Jaakonlammen louhoksen tai Särkijärven päälouhoksen ns. länsilaajennuksen toteuttamisen vaikutukset. Uusimman vuosien 2012–2015 täydennyskairausten pohjalta tehdyn kaivossuunnitelman mukaan nykytilanteessa sivukiven läjitysalueiden ympäristöluvan mukainen
kapasiteetti ei riitä louhosjatkumosta muodostuvien sivukivien läjitykseen. Nykytilanteessa läjitysalueet riittävät vuosiin 2024–2025 saakka. Louhosjatkumolla turvataan apatiittimalmin tuotanto tulevaisuudessa sekä optimoidaan apatiittirikasteen valmistusta taloudellisesti kannattavaksi.
Louhinta
Nykyisin apatiittimalmia louhitaan Siilinjärven kaivoksella päälouhoksesta sekä Saarisen
satelliittilouhoksesta.
Malmin jatkuva tuotanto esim. mahdollisten riskien mm. sortumien varalta turvataan louhimalla malmia päälouhoksen lisäksi myös satelliittilouhoksilta. Louhinta Siilinjärven kaivoksella toteutetaan hankkeessa vastaavasti kuin nykyisin, edellä kohdassa 2.4.1 esitetyn
mukaisesti. Hankkeen toteuttaminen ei vaikuta Siilinjärven kaivoksen malmin kokonaislouhinnan määrään, vaan se pysyy nykyisellään. Louhittava malmi myös rikastetaan vastaavasti kuin nykyisin (ks. kohta 2.4.2) eikä rikasteen määrässä tapahdu muutoksia.
Seuraavassa taulukossa on esitetty alustava arviot louhittavan malmin ja sivukiven määristä vuosina 2017–2035. Taulukossa on esitetty nykyisin käytössä olevien Särkijärven
päälouhoksen ja Saarisen satelliittilouhoksen louhintamäärät. Lisäksi taulukossa on esitetty louhosjatkumo –hankkeessa tarkasteltavien Jaakonlammen louhoksen (vaihtoehdot
VE1 ja VE2) ja länsilaajennuksen (vaihtoehdot VE3 ja VE4) louhintamäärät. Länsilaajennuksen louhintamäärät sisältyvät taulukon mukaiseen Särkijärven louhintaan.
Taulukko 3-1. Arviot Siilinjärven kaivoksella louhittavan malmin ja sivukiven määristä louhosjatkumo -hankkeessa.

Vuodet

Louhos

Malmi (Mt/a)

Sivukivi (Mt/a)

Läjitysalue

2017–2022

Särkijärvi

8,4–8,7

12,2–18,2

Ansanmäki/
Itäläjitys

2017–2022

Saarinen

2,7–2,9

1,0–2,3

Saarisen läjitys

2023–2035

Särkijärvi

6,6–11,6

1,4–8,1

Ansanmäki/
Itäläjitys

2023–2035

Jaakonlampi
(aloitus 2022)

4,5–4,7

1,0–8,9

Jaakonmäki tai
Ansanmäki/Itäläjitys

Vuodet

Louhos

Malmi Mt/a

Sivukivi Mt/a

Läjitysalue

2017–2022

Särkijärvi

8,4–8,7

12,2–18,2

Ansanmäki/Itäläjitys

2017–2022

Saarinen

2,7–2,9

1,0–2,3

Saarisen läjitys

2023–2035

Särkijärvi

11,4–11,6

4,3–15,9

Ansanmäki/Itäläjitys

Sivukiven läjitys
Malmin louhinnan yhteydessä muodostuu myös sivukiveä, joka läjitetään sivukiven läjitysalueille. Siilinjärven kaivoksen Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukivialueiden voimassa
olevan ympäristöluvan mukainen kapasiteetti ei riitä suunnitellun Jaakonlammen tai länsilaajennuksen louhinnan yhteydessä muodostuvien sivukivien läjitykseen. Voimassa olevan
ympäristöluvan mukaisesti sekä Ansanmäen että Itäläjityksen lakikorkeus voi olla +210 m
mpy. Tämän vuoksi Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumon YVA-hankkeessa tarkastellaan
myös sivukivien läjittämisen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat nykyisten läjitysalueiden korotukset, Ansanmäen läjitysalueen laajennus sekä uuden Jaakonmäen läji-
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tysalueen perustaminen. Sivukivet läjitetään sivukivialueille vastaavasti kuin nykyisin (ks.
edellä kohta 2.4.4).
Vesienjohtaminen ja -käsittely
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tarkasteltavan Jaakonlammen louhoksen avaaminen edellyttää
alueella nykyisin olevan Jaakonlammen, joka toimii kaivoksen nykyisessä vesikierrossa
kiertovesialtaana, kuivattamista sekä järjestelyjä kaivoksen vesienjohtamisessa. Vesienjohtamisen osalta vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tarkastellaan alavaihtoehtoja a, b ja c, jotka
on kuvattu seuraavassa tarkemmin. Vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 kaivoksen vesienjohtamisen osalta ei ole tarvetta tehdä muutoksia.
Jaakonlammen vesitilavuus on noin 250 000 m3. Kuivatusvaiheessa vedet pumpataan ja
ohjataan Sikopuron altaiden ja käsittelyn kautta nykyisiä vesienjohtamisreittejä pitkin
Kuuslahteen.
Pitkänlammen ottaminen osaksi kaivoksen vesikiertoa laskeutusaltaaksi vaihtoehdoissa
VE1a ja VE2a parantaa osaltaan Sikopuron altaille ja puhdistamolle tulevan veden laatua
verrattuna vaihtoehtoihin VE1b, VE1c, VE2b ja VE2c. Pitkänlammen pinta-ala on 7,8 ha.
Arviointiselostuksessa kuvataan tarkemmin veden laatumuutokset eri vaihtoehtojen välillä
myös Pitkänlammen osalta.
Vesistökuormituksessa muutosta nykytilanteeseen nähden tapahtuu tämän hetken arvion
perusteella ainoastaan vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 em. Jaakonlammen kuivatusvesien
osalta ja louhosvesien määrän kasvuna ja samalla myös käsiteltyjen vesien määrä sekä
vesistökuormitus kasvavat nykyisestä tilanteesta. Länsilaajennuksesta (vaihtoehdot VE3
ja VE4) aiheutuvan louhosvesien kasvun arvioidaan lähtötietojen perusteella olevan vähäinen nykytilanteeseen nähden. Arviointiselostus –vaiheessa esitetään tarkemmat tiedot
vesistökuormituksesta ja sen vaikutuksista.
Lähtökohtaisesti käsiteltävien ja purettavien vesien laadun arvioidaan tämän hetkisen arvion mukaan pysyvän hyvin samanlaatuisena kuin nykytilanteessa, koska toteutusvaihtoehtojen läheisen sijainnin johdosta ei louhosveden laadun arvioida merkittävästi muuttuvan. Lisäksi vesien käsittelymenetelmä pysyy nykyisellään, joten puhdistamon reduktion
arvioidaan vastaavan nykyistä tilannetta. Sikopuron laskeutusaltaiden ja puhdistamon kapasiteetin mitoituksessa on jo nykyisellään huomioitu käsiteltävien vesien määrän kasvu.
Arviointiselostuksessa arvioidaan edellä esitettyä tarkemmin vesien määrän kasvu kaikissa vaihtoehdoissa, vesienkäsittelyn nykyinen riittävyys sekä mahdollinen vesien käsittelyn
lisätarve. Tarkemmin vaikutusten arviointitapoja on kuvattu jäljempänä kohdassa 10.3.3.
Siilinjärven tehdasyksiköiden toiminta
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyillä toteutusvaihtoehdoilla ei katsota olevan vaikutuksia tai aiheuttavan muutoksia Yaran Siilinjärven tehdasyksiköiden toimintaan tai niiden päästöihin ja ympäristövaikutuksiin. Esitetyillä vaihtoehdoilla rikastamon tuottaman rikasteen määrä ja laatu eivät muutu nykyisestä.

3.2

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja –asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa
on vertailuna vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta (vaihtoehto VE0). Siilinjärven louhosjatkumon suunnitellut toteutusvaihtoehdot ovat vaihtoehdot VE1, VE2, VE3 ja
VE4. Lisäksi vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 tarkastellaan vesienjohtamisen osalta alavaihtoehtoja a-c. Vaihtoehdot on kuvattu seuraavassa tarkemmin.
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3.2.1 Vaihtoehto 0, VE0
Vaihtoehdossa VE0 Jaakonlammen louhosta tai länsilaajennusta ei toteuteta ja alueella
toimitaan nykyisten rajausten puitteissa. Saarisen louhinta loppuu vuoden 2022 aikana ja
Särkijärven päälouhoksella louhintaa jatketaan kunnes nykyiset sivukivialueet ovat täyttyneet lakikorkeuteensa. Sivukivialueiden on arvioitu täyttyvän tasolle +210 m mpy vuosien
2024–2025 aikana toimittaessa viimeisimmän kaivossuunnitelman mukaisesti.
Vaihtoehdossa VE0 Siilinjärven kaivoksen elinkaari lyhenee verrattuna viimeisimpään kaivossuunnitelmaan. Kaivoksen elinkaaren lyheneminen vaikuttaa osaltaan myös tehdasyksiköiden taloudelliseen kannattavuuteen raaka-aineen hankinnan myötä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vaihtoehdon VE0 vaikutukset arvioidaan samalla tarkkuudella kuin varsinaisten toteuttamisvaihtoehtojen, jotta tuotettu tieto ympäristövaikutuksista on tasapuolista ja vertailukelpoista.

Kuva 3-1. Särkijärven päälouhos etelästä päin katsottaessa maaliskuussa 2016. Takaoikealla Itäläjitys (sivukivialue). Kuva: Toni Uusimäki
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3.2.2 Vaihtoehto 1, VE1
Vaihtoehdossa 1 (VE1) avataan Jaakonlammen louhos päälouhoksen pohjoispuolelle. Louhos yhdistyy myöhemmin Särkijärven päälouhokseen. Jaakonlammen louhintamäärä on
kokonaisuudessaan 102 milj. t, josta malmia on arvion mukaan 50 milj. t ja sivukiveä 52
milj. t. Vaihtoehdossa VE1 myös Särkijärven päälouhoksen louhinta jatkuu taulukossa 3-1
esitetyn mukaisesti. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-2) on esitetty vaihtoehto VE1 kartalla
alavaihtoehtoineen.
Sivukivien läjitys
Jaakonlammen louhoksen avaaminen edellyttää louhinnassa muodostuvien sivukivien läjitystä. Jaakonlammen louhoksessa muodostuvat sivukivet läjitetään uudelle Jaakonmäen
sivukivialueelle sekä nykyisille Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukivialueille.
Jaakonmäen sivukivialueen lakikorkeus tulee olemaan +210 m mpy. Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukivialueita korotetaan. Korotuksen jälkeen Ansanmäen sivukivialueen lakikorkeus on +225 m mpy ja Itäläjityksen +220 m mpy. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-2) on
esitetty sivukivialueiden sijainnit ja lakikorkeudet.
Vesienjohtaminen
Ennen Jaakonlammen louhoksen avaamista on Jaakonlampi kuivattava. Jaakonlampi on
nykyisin osa kaivoksen vesikiertoa ja se toimii kaivoksen kiertovesialtaana. Jaakonlammen
poistuessa vesikierrosta, edellyttää se muutoksia kaivoksen vesienjohtamisessa. Jaakonlammen ottaminen malmituotantoon edellyttää myös kaivoksen vesien johtamiseen muutoksia. Vaihtoehtoiset vesienjohtamistavat ovat vaihtoehdon VE1 ns. alavaihtoehtoja
VE1a, VE1b ja VE1c.
Vaihtoehdossa VE1a kaivoksen ylitevedet pumpataan Mustin vesialtaalta Pitkänlampeen,
joka toimii lasketusaltaana. Pitkänlammesta vedet pumpataan etelään Sikopuron puhdistamolle, missä vedet käsitellään ferrisulfaatilla. Käsitellyt vedet johdetaan Sikopuron altaaseen. Sikopuron altaasta vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja edelleen Kuuslahteen. Pitkänlammesta vedet laskevat nykyisin Purnunpuron,
Purnunlammen, Jouhteisenlammen ja Pajulammen kautta Juurusveden Pajulahteen.
Vaihtoehdossa VE1b kaivoksen ylitevedet pumpataan Mustin vesialtaalta Pitkänlammen ohi
putkilinjassa Sikopuron puhdistamon kautta aina Sikopuron altaalle, jonka jälkeen vedet
johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja Kuuslahteen.
Vaihtoehdossa VE1c kaivoksen ylitevedet pumpataan Raasion altaalta Pitkänlammen ohi
putkilinjassa Sikopuron puhdistamon kautta aina Sikopuron altaalle asti, jonka jälkeen vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja Kuuslahteen.
Infra
Jaakonlammen louhoksen avaamisen yhteydessä muutoksia kohdistuu myös kaivosalueen
muuhun infraan. Suunnitellun louhoksen eteläpäässä sijaitsee mm. pumppaamo, vesienkäsittely sekä sähkölinjoja. Jaakonlammen ja Särkijärven louhoksen välissä kaivosalueella
kulkee myös yksi kaivoksen pääteistä. Nämä toiminnot on Jaakonlammen louhoksen toteuttamisen myötä siirrettävä.
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Kuva 3-2. Vaihtoehto VE1.
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3.2.3 Vaihtoehto 2, VE2
Vaihtoehdossa 2 (VE2) avataan Jaakonlammen louhos, joka yhdistyy myöhemmin Särkijärven päälouhokseen. Jaakonlammen louhintamäärä on kokonaisuudessaan 102 milj. t,
josta malmia on arvion mukaan 50 milj. t ja sivukiveä 52 milj. t. Vaihtoehdossa VE2 myös
Särkijärven päälouhoksen louhinta jatkuu taulukossa 3-1 esitetyn mukaisesti. Seuraavassa
kuvassa (Kuva 3-3) on esitetty vaihtoehto VE2 kartalla alavaihtoehtoineen.
Sivukivien läjitys
Jaakonlammen louhoksen avaaminen edellyttää louhinnassa muodostuvien sivukivien läjitystä. Jaakonlammen louhoksessa muodostuvat sivukivet läjitetään vaihtoehdossa VE2
nykyisille Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukiven läjitysalueille korottamalla sivukivialueita
nykyisestä ympäristöluvan mukaisesta enimmäistasosta (+210 m mpy). Sekä Ansanmäen
että Itäläjityksen lakikorkeus tulee vaihtoehdossa VE2 olemaan tasolla +240 m mpy. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-3) on esitetty sivukivialueiden sijainnit ja lakikorkeudet.
Vesienjohtaminen
Ennen Jaakonlammen louhoksen avaamista on Jaakonlampi kuivattava. Jaakonlampi on
nykyisin osa kaivoksen vesikiertoa ja se toimii kaivoksen kiertovesialtaana. Jaakonlammen
poistuessa vesikierrosta, edellyttää se muutoksia kaivoksen vesienjohtamisessa. Vaihtoehtoiset vesienjohtamistavat ovat vaihtoehdon VE2 ns. alavaihtoehtoja VE2a, VE2b ja VE2c.
Vaihtoehdossa VE2a kaivoksen ylitevedet pumpataan Mustin vesialtaalta Pitkänlampeen,
joka toimii lasketusaltaana. Pitkänlammesta vedet pumpataan etelään Sikopuron puhdistamolle, missä vedet käsitellään ferrisulfaatilla. Käsitellyt vedet johdetaan Sikopuron altaaseen. Sikopuron altaasta vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja edelleen Kuuslahteen. Pitkänlammesta vedet laskevat nykyisin Purnunpuron,
Purnunlammen, Jouhteisenlammen ja Pajulammen kautta Juurusveden Pajulahteen.
Vaihtoehdossa VE2b kaivoksen ylitevedet pumpataan Mustin vesialtaalta Pitkänlammen ohi
putkilinjassa Sikopuron puhdistamon kautta aina Sikopuron altaalle, jonka jälkeen vedet
johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja Kuuslahteen.
Vaihtoehdossa VE2c kaivoksen ylitevedet pumpataan Raasion altaalta Pitkänlammen ohi
putkilinjassa Sikopuron puhdistamon kautta aina Sikopuron altaalle asti, jonka jälkeen vedet johdetaan nykyistä putkilinjaa ja avokanaalia pitkin Sikopuroon ja Kuuslahteen.
Infra
Jaakonlammen louhoksen avaamisen yhteydessä muutoksia kohdistuu myös kaivosalueen
muuhun infraan. Suunnitellun louhoksen eteläpäässä sijaitsee mm. pumppaamo, vesienkäsittely sekä sähkölinjoja. Jaakonlammen ja Särkijärven louhoksen välissä kaivosalueella
kulkee myös yksi kaivoksen pääteistä. Nämä toiminnot on Jaakonlammen louhoksen toteuttamisen myötä siirrettävä.
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Kuva 3-3. Vaihtoehto VE2.
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3.2.4 Vaihtoehto 3, VE3
Vaihtoehdossa 3 (VE3) malmituotantoon otetaan Särkijärven päälouhoksen läntinen osa,
ns. länsilaajennus. Vaihtoehdossa VE3 länsilaajennuksen kokonaislouhintamäärä on noin
125 milj. t, josta malmia on 55 milj. t ja sivukiveä 70 milj. t. Vaihtoehdossa VE3 myös
Särkijärven päälouhoksen louhinta jatkuu taulukossa 3-1 esitetyn mukaisesti. Seuraavassa
kuvassa (Kuva 3-4) on esitetty vaihtoehto VE3 kartalla.
Sivukivien läjitys
Vaihtoehdossa VE3 louhinnassa muodostuvat sivukivet läjitetään nykyisin käytössä oleville
Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukivialueille. Jotta louhinnassa muodostuvat sivukivet mahtuvat nykyisille sivukivialueille, tulee niitä korottaa. Läjitysalueiden lakikorkeudet ovat sekä Ansanmäen että Itäläjityksen osalta vaihtoehdossa VE3 +280 m mpy. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-4) on esitetty sivukivialueiden sijainnit ja lakikorkeudet.
Vesienjohtaminen
Vaihtoehdossa VE3 ei kaivosalueen vesien käsittelyyn tai johtamiseen tehdä muutoksia,
vaan vedet johdetaan nykyisen tavan mukaisesti.
Infra
Länsilaajennuksen toteuttaminen edellyttää osin myös kaivoksen muuhun infraan tehtäviä
muutoksia. Särkijärven louhoksen länsipuolella kaivosalueella kulkee louhoksen ympärystie, joka sijoittuu suunnitellun länsilaajennuksen kohdalle. Särkijärven louhoksen länsipuolella on myös vanha läjitysalue. Sekä tietä että läjitysaluetta on länsilaajennuksen toteutuessa siirrettävä.
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Kuva 3-4. Vaihtoehto VE3.
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3.2.5 Vaihtoehto 4, VE4
Vaihtoehdossa 4 (VE4) malmituotantoon otetaan Särkijärven päälouhoksen läntinen osa,
ns. länsilaajennus vastaavasti kuin vaihtoehdossa VE3. Vaihtoehdossa VE4 länsilaajennuksen kokonaislouhintamäärä on noin 125 milj. t, josta malmia on 55 milj. ja sivukiveä 70
milj. t. Vaihtoehdossa VE4 myös Särkijärven päälouhoksen louhinta jatkuu taulukossa 3-1
esitetyn mukaisesti. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-5) on esitetty vaihtoehto VE4 kartalla.
Sivukiven läjitys
Vaihtoehdossa VE4 sivukivet läjitetään nykyisin käytössä oleville Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukivialueille korottamalla läjitysalueita. Lisäksi Ansanmäen läjitysaluetta laajennetaan pohjoisen suuntaan. Sekä Ansanmäen että Itäläjityksen lakikorkeudet ovat vaihtoehdossa VE4 tasolla +240 m mpy. Seuraavassa kuvassa (Kuva 3-5) on esitetty sivukivialueiden sijainnit ja lakikorkeudet.
Vesienjohtaminen
Vaihtoehdossa ei kaivosalueen vesien käsittelyyn tai johtamiseen tule muutoksia.
Infra
Länsilaajennuksen toteuttaminen edellyttää osin myös kaivoksen muuhun infraan tehtäviä
muutoksia. Särkijärven louhoksen länsipuolella kaivosalueella kulkee louhoksen ympärystie, joka sijoittuu suunnitellun länsilaajennuksen kohdalle. Särkijärven louhoksen länsipuolella on myös vanha läjitysalue. Sekä tietä että läjitysaluetta on länsilaajennuksen toteutuessa siirrettävä.
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Kuva 3-5. Vaihtoehto VE4.
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3.3

Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Siilinjärven kaivoksella on Jaakonlammen sekä länsilaajennuksen alueella tehty koekairauksia vuosina 2012–2015. Kairaustulosten perusteella on päivitetty Siilinjärven kaivossuunnitelmaa, joka on valmistunut kesällä 2016. Kairauksista saatujen tietojen perusteella
on saatu tarkennettua tietoa malmin ja sivukiven määristä. Itä-Suomen aluehallintovirasto
on myöntänyt Yara Suomi Oy:lle luvan Jaakonlammen koelouhinnalle, joka toteutetaan
Jaakonlammen louhoksen alueella vuoden 2016 aikana. Koelouhinnasta saatavia tietoja
hyödynnetään arviointiselostuksen laadinnassa. Sivukivialueiden läjityssuunnitelmat YVAhankkeeseen liittyen on laadittu vuoden 2016 aikana.
Louhinta Saarisen satelliittikaivoksella päättyy vuonna 2022 suunnitelmien mukaisesti.
Louhinta joko Jaakonlammen louhoksella tai Särkijärven länsilaajennuksen alueella aloitetaan vuonna 2022.

3.4

Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys
Louhosjatkumo -hankkeessa esitettyjen vaihtoehtojen toteutuminen mahdollistaa Siilinjärven kaivoksen toiminnan vuoteen 2035 nykyisellä malmi- ja rikastustuotantovolyymilla.
Siilinjärven apatiittikaivoksen tuotannon myötä Suomi on fosforiraaka-aineen osalta käytännössä katsoen omavarainen, joten kaivostoiminnan jatkumisen Siilinjärvellä voidaan
arvioida olevan kansantaloudellisesti valtakunnallisesti merkittävä. (GTK 2013)
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikalla työskentelee nykyisin yli 400 omaa ja 350 urakoitsijoiden työntekijää. Yara on kolmanneksi suurin työnantaja Siilinjärvellä ja suurin teollinen työnantaja. Siilinjärven kaivos on louhintamääriltään Suomen suurimpia kaivoksia
ja vaikuttaa välillisesti moneen työpaikkaan sekä Pohjois-Savossa että Suomessa. Yaran
Siilinjärven toimipaikalla kaivos mukaan lukien on suuri merkitys Kuopion ja Pohjois-Savon
alueen elinkeinoelämään. Kaivostoiminnan jatkumisella on suuri merkitys mm. Siilinjärven
ja lähialueiden yrityksien investointeihin tulevaisuudessa. KPMG:n tekemän selvityksen
mukaan Yara Siilinjärven työllisyysvaikutus vuonna 2015 oli 2 370 henkilötyövuotta.

4.

SÄÄDÖKSET JA LUPATILANNE
Kaivostoimintaan ja sen luvanvaraisuuteen vaikuttavia säädöksiä ovat:

kaivoslaki ja sen nojalla annettavat asetukset ja säädökset

ympäristönsuojelulaki ja -asetus

vesilaki

valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä

YVA-lainsäädäntö

jätelainsäädäntö ja sen nojalla annetut asetukset ja säädökset sekä jätehuoltomääräykset

maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö

kemikaalilainsäädäntö

räjähdysainelainsäädäntö

patoturvallisuuslainsäädäntö

luonnonsuojelulaki ja -asetus.

4.1

Nykyiset luvat ja päätökset
Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella on useita kaivostoimintaan liittyviä lupia. Koko
toimipaikkaa koskeva ympäristölupa on vuodelta 2007. Seuraavassa on listattu kaivostoiminnan osalta lainvoimaiset luvat ja lupamuutokset.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt 6.10.2006 Kemphos Oy:lle (nykyisin
Yara Suomi Oy) ympäristöluvan 79/06/2 (Dnro ISY-2004-Y-272). Muutoksenhaun jälkeen Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään (nro 07/038771, Dnro 021302131/06/5399), annettu 7.11.2007 ratkaissut asian muuttamalla ympäristöluvan
määräyksiä 26 ja 68.
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4.2

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Yara Suomi Oy:lle 9.8.2012 ympäristöja vesitalousluvan Saarisen apatiittikaivokselle sekä toiminnan ja töiden aloittamiselle
(Dnro ISAVI/92/04.08/2011).
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 9.8.2012 Yara Suomi Oy:lle päätöksen
Mustin rikastushiekka-alueen vesialtaan laajennuksen vaikutusta Kolmisopen ja Syrjänlammen tilaan koskevasta selvityksestä (Dnro ISAVI/113/04.08/2011). Päätöksestä
on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on antanut asiassa päätöksensä 6.3.2014
(päätös nro 14/0090/2) lupapäätöksen muutoksesta.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 19.2.2015 Yara Suomi Oy:lle on päätöksen
ympäristöluvan muutoksesta, joka koskee kaivoksen Ansanmäen ja Itäläjityksen sivukivialueiden laajentamista, Sikopuron siirtämistä ja toiminnan aloittamislupaa muutoksen hausta huolimatta (ISAVI/2576/2014). Päätöksestä on valitettu Vaasan hallintooikeuteen, joka on antanut asiassa päätöksensä 7.7.2016 (nro 16/0149/2). Vaasan
hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut lupamääräyksen 23 f ja palauttanut asian
tältä osin aluehallintoviraston uudelleen käsiteltäväksi ja muuttanut lupamääräyksiä
15, 23 ja 23 h.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 7.7.2016 Yara Suomi Oy:lle päätöksen Jaakonlammen malmiesiintymän koetoimintailmoituksesta (Nro 31/2016/1, Dnro ISAVI/1682/2016). Koelouhintaluvan mukaisesti koelouhinta-alueelta voidaan irrottaa
louhetta enintään 500 000 tonnia. Koetoiminta on toteutettava vuoden 2016 loppuun
mennessä.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 25.8.2016 Yara Suomi Oy:lle Siilinjärven
toimipaikan ympäristöluvan muutosta ja toiminnanaloittamislupaa koskevan päätöksen
(Nro 32/2016/1, Dnro ISAVI/1194/2015). Päätöksen mukaiset toiminnot käsittävät
kaivoksen pastalaitoksen toiminnan, tehdasalueen kemiallisen jätevedenpuhdistamon
uusimisen, kaivoksen polttoaineen jakeluaseman ja liikuteltavien sivukivimurskaamojen toiminnan. Lupapäätös ei ole lainvoimainen.
Kaivoslupa (KL2012:0003)
Kaivoslupa (KL2013:0006).

Tarvittavat luvat ja päätökset
Suunnitellun louhosjatkumo –hankkeen toteuttaminen ei edellytä muutoksia kaikkiin edellä esitettyihin kaivostoimintaa koskeviin lupiin. Hanke edellyttää muutoksia mm. ympäristölupaan sekä kaivoksen kaivoslupaan, kaivosturvallisuuslupaan sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaan. Tarvittavat hakemukset, ilmoitukset ja täydennykset toimitetaan
toimivaltaisille lupaviranomaisille YVA-menettelyn päätyttyä. Seuraavissa kappaleissa on
esitetty keskeisimmät luvat tämän hankkeen osalta.
Kaivoslupa sekä kaivosturvallisuuslupa
Kaivoslain (621/2011) mukaisesti kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan harjoittamiseen on oltava kaivoslupa. Louhosjatkumo –hanke edellyttää kaikissa toteutusvaihtoehdoissa muutosta nykyiseen kaivoslupaan (69 § mukaisesti). Kaivoslain mukaisesti kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava myös kaivosturvallisuuslupa.
Ympäristö- ja vesitalouslupa
Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) esitetään ympäristön pilaantumisen torjunnan yleissäädökset. Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Louhosjatkumo –hanke edellyttää joko muutosta ympäristölupaan tai uutta ympäristölupaa. Lupaa voidaan hakea, kun YVA-menettely on
päättynyt. YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on liitettävä ympäristölupahakemukseen. Edellytyksenä luvan myöntämiselle on mm., ettei hankkeesta
aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista.
Mahdolliset muutokset vesien johtamisessa edellyttävät myös vesilain (587/2011) mukaista lupaa. Vesilupa on tarpeen, mikäli hanke voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristö taikka pohjaveden laatua. Vesilupaa
haetaan yleensä samassa yhteydessä kuin ympäristölupaa.
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Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten hakemusten käsittelystä ja myöntämisestä vastaa Pohjois-Savon alueella Itä-Suomen aluehallintovirasto.
Poikkeuslupa luonnonsuojelulaissa suojeltujen lajien esiintymän heikentämiseksi
Luonnonsuojelulain 48 ja 49 §:n mukaan ELY-keskus voi myöntää poikkeusluvan säädetyistä rauhoitussäännöksistä, jos esiintyvän lajin suojelutaso säilyy suotuisana.
Lentoestelupa
Ilmailulain (864/2014) mukaisesti rakennelma tai laite ei saa häiritä ilmailua palvelevia
laitteita tai lentoliikennettä tai aiheuttaa muutoin vaaraa lentoturvallisuudelle. Lentoestelupaa tarvitaan, jos rakennelma tai laite voi aiheuttaa sekaannusta, häiriötä tai vaaraa ilmailua palveleville laitteille, lentoliikenteelle tai lentoturvallisuudelle. Lentoestelupahakemukset käsittelee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
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5.

HANKEALUEEN SIJAINTI
Yaran Siilinjärven toimipaikka sijaitsee Kuuslahden kylässä kantatien 75 varrella, noin 3
kilometriä Siilinjärven kirkonkylältä koilliseen. Siilinjärven kaivos ja siihen liittyvät toiminnot sijoittuvat kantatien luoteispuolelle. Hankealueen rajaus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5-1). Hankealueen sijainti on esitetty myös jäljempänä YVA-ohjelmassa esitetyillä kartoilla.

Kuva 5-1. Hankealueen sijainti.

6.

LUONNONYMPÄRISTÖ

6.1

Maa- ja kallioperä
Siilinjärven alue on topografialtaan vaihtelevaa. Yaran toimipaikan eteläosassa maasto
kohoaa tasolle +140 m mpy ja rikastushiekka-alueen itäpuolella tasolle +140…+150 m
mpy. Kaivoksen itäpuolella Kuusimäki ja Jaakonmäki ja pohjoispuolella Ansanmäki ovat
noin tasolla +160 m mpy. Sulkavanjärven pinnan taso on +84,9 m mpy ja Kuuslahden
+81,8 m mpy.
Kaivoksen ja lähialueen kallioperä muodostuu arkeeisista pohjagneisseistä, sulakivimuodostumista (karbonatiitti- ja glimmeriittikivet sekä syeniitti) ja metadiabaasijuonista (Lukkarinen 2002). Seuraavassa kuvassa (Kuva 6-1) on esitetty alueen kallioperäkartta. Tarkemmin kaivoksen esiintymästä on esitetty tiedot edellä kohdassa 2.3.
Alueen koillisosassa Saarisenjärven alueella topografiassa on kaksi pääsuuntaa: pohjoiseteläinen ja luode-kaakko. Nämä ilmentävät kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Selvityksissä on havaittu rikkonaisen kallioperän jakso, jonka irtomaapeitteen paksuus on ollut yli 30
m. Painanteissa voi esiintyä myös hyvin vettä johtavia maakerroksia. (PSV – Maa ja Vesi
2004)
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Kuva 6-1. Kallioperäkartta.

Alueen maaperä muodostuu pääasiassa hienoainespitoisesta moreenista sekä muista hienorakeisista kerrostumista. Myös kalliopaljastumia on alueella runsaasti (Kuva 6-2). Maaperä on yleisesti huonosti vettä läpäisevää. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6-2) on esitetty
kaivosalueen ja lähiympäristön maaperäkartta. Ansanmäen alueella maaperä on pääosin
tiivistä ja huonosti vettä johtavaa hienoainesmoreenia, jota esiintyy kalliomaiden väleissä.
Länsirinteiden alavampiin notkelmiin on lajittunut hiekkaa, hietaa, hiesua ja savea sekä
jossain määrin turvetta. Kuusimäen alueen kalliopaljastumia ympäröivä maaperä vettä
huonosti johtavaa hienoainesmoreenia. Alueen pohjoisosassa esiintyy hiekkamoreenia ja
vähän hiekkamaata. Jaakonmäen alue ja Jaakonlammen ympäristö ovat pääosin kalliomaata ja hienoainesmoreenia. Jaakonlammen pohjoispäässä on myös hiesuinen alue.
Läjitysalueiden laajennuksilla tai niiden läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia
maa- tai kallioperän muodostumia. Lähimmät valtakunnalliset arvokkaat moreenimuodostumat ovat Hirvisuon kumpumoreenialue 6 km hankealueesta pohjoiseen ja Mansikkamäen kumpumoreenialue 8,5 km hankealueesta itään. Muita geologisia muodostumia ei ole
10 km säteellä kaivosalueesta.
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Kuva 6-2. Maaperäkartta.

6.2

Pohjavedet
Kaivosalueella tai sen ympäristössä ei sijaitse tärkeitä ja muuhun vedenhankintakäyttöön
soveltuvia pohjavesialueita eikä laajoja yhtenäisiä pohjavesiesiintymiä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6-3) on esitetty kaivosalueen lähimmät luokitellut tärkeät pohjavesialueet;
Kärängänmäen pohjavesialue (0874951) yli 4 km kaivosalueesta länteen ja HarjamäkiKasurilan pohjavesialue (0874901) n. 4 km lounaaseen.
Alueen pohjavesimuodostumat ovat lähinnä kallio- ja moreenimäkien jakamia pienialaisia
maapohjavesiesiintymiä, joissa pohjaveden virtaus on hienorakeisesta moreenimaalajista
johtuen hidasta. Pohjaveden virtaussuunnat noudattelevat pääosin maaston muotoja ja
virtaussuunnat ovat pitkälti pintavesien kaltaisia.
Pohjavedenpinnan korkeudet vaihtelevat valuma-alueiden latvaosien tasolta yli +100 m
mpy Juurusveden ja Sulkavanjärven ranta-alueiden tasoon +82…+95 m mpy.
Yaran Siilinjärven toimipaikan ja sen lähiympäristön pohjaveden laatua ja pinnan korkotasoa seurataan säännöllisesti yhteensä 32 pohjavesiputkesta ja -kaivosta keväisin ja syksyisin. Tarkkailupisteistä 15 sijaitsee kaivoksen alueella tai sen lähiympäristössä. Pohjavesinäytteistä analysoidaan pH, sähkönjohtokyky, kokonaisfosfori, sulfaatti ja fluoridi.
Tarkkailupisteiden pohjaveden laatu on pääsääntöisesti täyttänyt talousveden laatuvaatimukset ja pohjavedelle annetut ympäristölaatunormit. Pohjaveden laadussa ei ole toiminnan aikana havaittu tapahtuneen olennaisia muutoksia. Myöskään kaivosalueen ulkopuolella ei ole ilmennyt pohjavedenpinnan haitallista alenemista tai nousua. Pohjaveden tarkkailupisteet on esitetty karttapohjaisesti jäljempänä kuvassa (Kuva 6-4).
Kaivosalueen ympäristössä pohjaveden käyttö on hyvin vähäistä. Lähialueen asutusalueet
on pääasiassa liitetty vesiosuuskuntien talousvesiverkostoihin. Saarisen kaivoksen avaamisen yhteydessä on kartoitettu lähialueen yksityiskaivot (n. 10 kappaletta).
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Kuva 6-3. Pohjavesialueet.
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Kuva 6-4. Pohjaveden tarkkailupisteet.

6.3

Pintavedet
Kaivos- ja tehdasalue sijaitsee Vuoksen vesistöalueen Nilsiän reitin valuma-alueella (4.6).
Kaivosalueen itäpuolella, etelään tehdasalueen poikki kulkee vedenjakaja, jonka itäpuolen
alueet kuuluvat Juurusveden valuma-alueeseen (nro 04.61, valuma-alue 975,18 km2) ja
länsipuoliset alueet Siilinjoen valuma-alueeseen (nro 04.65, valuma-alue 149,83 km2).
Alueen pohjoisosa on Siilinjoen valuma-alueen ja Naarvanjoen valuma-alueen (4.59) vedenjakaja-aluetta. Kaivosalue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen Nilsiän reitin valumaalueeseen kuuluvien Juurusveden ja Siilinjoen valuma-alueen vedenjakaja-alueelle. Tar-
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kemmin eriteltynä kaivosalue sijoittuu neljälle eri valuma-alueelle Juurusvesi (04.611),
Ventojoki (04.614), Siilinjoki (04.651) ja Koivusenjoki (04.653) (Kuva 6-5). Pohjoiseteläsuuntaisen vedenjakajan itäpuolelta pinta- ja pohjavedet virtaavat Juurusveteen ja
länsipuolella Sulkavanjärveen.
Yaran Siilinjärven toimipaikka johtaa ympäristöluvan mukaisesti puhdistettuja jätevesiä
Kuuslahteen kahdesta eri purkupisteestä. Tehdasalueen jätevedet johdetaan kemiallisen
puhdistamon kautta Kuuslahteen. Rikastamolta vesikierron ylitevedet johdetaan Sikopuron puhdistamon kautta Sikopuroon ja sitä kautta edelleen Kuuslahteen. Fosforihappotehtaan allasalueen ja kipsin läjitysalueen läpi virtaava Sulkavanoja laskee Särkilahteen. Rikastamon ympäristön hulevedet (öljynerotuskaivojen ja laskeutusaltaiden kautta) lasketaan Pirttilahteen. Oulunlampeen valuvat pintavedet johdetaan Sulkavanjärvenojaa pitkin
Sulkavansalmeen.
Raasion ja Mustin rikastushiekka-alueiden patojen läpi suotautuvat suotovedet päätyvät
pintavesinä Aitapuroon, Syrjänlampeen, Syrjänjokeen, Rötikönpuroon, Perkkiönpuroon,
Kolmisoppeen, Kolmisopenjokeen ja edelleen Sulkavanjärveen. Pieniä määriä suotovesiä
suotautuu myös Mustin rikastushiekka-altaan itäpuolelle Pitkänlampeen. Lisäksi läheisiä
järviä käytetään jäähdytys- ja raakavesilähteinä voimassa olevien ympäristölupien mukaisesti.
Yaran toiminnasta ja sen johtamista käsitellyistä purkuvesistä aiheutuu vesistövaikutuksia, joita seurataan säännöllisesti. Pintavesivaikutukset näkyvät kolmella vesistöreitillä:

Syrjänlampi–Kolmisoppi–Sulkavanjärvi (läntinen reitti),

Pitkänlampi–Saarisenjärvi–Purnunlampi–Jouhteisenlampi–Juurusvesi (itäinen reitti) ja

Juurusveden Kuuslahteen ja edelleen Juurusvedelle (eteläinen reitti).
Sulkavanjärven ekologisen tilan on vuonna 2013 arvioitu olevan välttävä ja Juurusveden
ja Kuuslahden ekologisen tilan hyvä. Siilijärven ekologinen tila on ollut 2013 tyydyttävä.
Kaivoksen itäpuolella virtaavan Ventojoen ekologinen tila on ollut hyvä vuonna 2013. Alueella ei ole arvokkaita tai suojeltuja kohteita, joiden arvot olisivat merkittävästi riippuvaisia pintavesien laadusta. (Ympäristöhallinto 2016)
Vesistöistä Syrjänlampi, Kolmisoppi, Pitkänlampi, Koivusenjoki, Sulkavanjärvi, Pöljänjoki,
Pieni-Sulkava, Juurusvesi ja Siilinjärvi kuuluvat Juurusveden yhteistarkkailualueeseen.
Juurusveden yhteistarkkailusta vastaa Yara yhdessä Siilinjärven kunnan kanssa. Lisäksi
Saarisen louhoksen myötä Saarisenjärvi, Purnunlampi, Jouhteisenlampi, Pajulampi, Saunasuonniitty (puro) sekä Purnunpuro ovat mukana Yaran toimipaikan tarkkailuohjelmassa.
Tarkkailuissa mukana olevien tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty jäljempänä kuvassa
(Kuva 6-6).
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Kuva 6-5. Hankealueen vesistöalueet.

Jaakonlampi
Kaivosalueella sijaitseva Jaakonlampi toimii kaivoksen kiertovesialtaana eikä se ole luonnontilainen vesistö. Jaakonlammesta vedet johdetaan Sikopuron puhdistamolta Sikopuron
altaaseen ja edelleen Sikopuroa pitkin Kuuslahteen. Sikopuro on Itäläjityksen kohdalta
siirretty kulkemaan uudessa uomassa syyskuussa 2016. Jaakonlammen vesitilavuus on
noin 250 000 m3. Jaakonlammen toimiessa kiertovesialtaana sen veden laatutiedot eivät
ole verrattavissa luonnontilaisiin lampiin.
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Pitkänlampi
Pitkänlampi sijaitsee Mustin rikastushiekka-altaan kaakkoispuolella ja Raasion ampumaradan pohjoispuolella. Pitkänlammesta vedet virtaavat itään Saarisenjärvestä laskevaan
Purnunpuroon ja edelleen Ventojoen kautta Juurusveden Pajulahteen Pitkälammen ja Purnunpuron valumavesien määrä on vain noin 8 % Ventojoen vesimäärästä. Lammen valuma-alue on pieni. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 2015)
Pitkänlampi on mukana osana vesistötarkkailua. Pitkänlammen kokonaistyppipitoisuudet
ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Suurin osa typestä on nitraattityppeä.
Myös lammen päällysveden sulfaattipitoisuus on ollut lähialueen muita lampia korkeampi.
Vuoden 2014 Pitkänlammen päällysveden kokonaisfosforipitoisuus ja a-klorofyllipitoisuus
viittaa lievästi reheviin - reheviin olosuhteisiin lammessa. Pitkänlampeen päätyvä fosforikuorma on ollut varsin vähäistä. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 2015)
Kortteinen
Kortteinen sijaitsee kaivosalueen itäpuolella. Kortteiseen ei vedenjakajan vuoksi kulkeudu
valumavesiä kaivosalueelta. Kortteisesta vedet laskevat Sikopuron kautta Kuuslahteen.
Kortteisen alusvesi oli vuoden 2003 tutkimuksessa yli 15 m syvyydellä hapetonta. Järvi on
kapea ja melko syvä (syvimmillään 23 m), mikä on voimistanut sisäistä kuormitusta, jota
ovat ilmentäneet kohonneet ravinnepitoisuudet. Elokuussa 2013 otetuissa näytteissä ei
havaittu merkittävää muutosta verrattuna kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen. Tämän hankkeen aikana otetaan vesinäytteitä Kortteisesta kesällä ja syksyllä 2016 sekä talvikaudella 2017.
Juurusvesi
Juurusvesi sijaitsee toimipaikan itäpuolella ja laskee vetensä Jännevirran ja Kotkatveden
kautta Kallaveteen. Järven pinta-ala on 138 km2, keskisyvyys n. 8,3 m ja syvin kohta 62
m. Kuten edellä on käynyt ilmi Yaran Siilinjärven toimipaikka laskee käsitellyt jätevetensä
järven luoteisosan Kuuslahteen, jonka pinta-ala on 587 ha. Kuuslahden alueella on useita
yli 20 m syvänteitä, enimmillään syvyys on yli 40 m. Vesistön tilaa seurataan jatkuvasti
useilta eri tarkkailuasemilta. Vesistötarkkailua on tehty yli 30 vuoden ajan. (Savo-Karjalan
Ympäristötutkimus 2014)
Yaran teollisuusalueen läheisillä havaintopaikoilla Kuuslahdessa toimintojen vaikutus on
näkynyt selkeimmin kohonneina fluoridi- ja sulfaattipitoisuuksina. Kuuslahdessa typpipitoisuudet ovat nousseet vuodesta 2012 lähtien, mikä heijastaa Yaran kuormituksen kasvua. Sinkin osalta tehdasalueen lähellä on todettu kohonneita pitoisuuksia näytepisteissä.
Kasvukauden aikaiset ravinnepitoisuudet Kuuslahdessa ovat lievästi rehevällä tasolla ja
järvityypin vertailuarvoon nähden hyvällä tasolla. Kaikilla Kuuslahden tarkkailuasemilla
Yaran kuormituksen johdosta alusvedessä koholla olleet sinkkipitoisuudet ovat 2000-luvun
aikana pienentyneet. Korkeimmat pitoisuudet on todettu asemalla Juurusvesi 2. Kuuslahden rautapitoisuudet ovat hieman koholla, mutta eivät ilmennä merkittävää kuormitusvaikutusta. Juurusveden selkäalueella vedenlaatu on säilynyt verrattain vakaana ja kaivostoiminnan vaikutukset vedenlaatuun vähenevät olemattomiin Puutosveden ja Siilinjärven
vesien sekoittuessa Kuuslahden vesiin. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 2014)
Pohjaeläintutkimusten perusteella Juurusvedellä pohjan tila on Kuuslahden pohjoisosissa
ja Yaran teollisuusalueen lähettyvillä sijaitsevilla havaintopaikoilla taantunut, mutta eteläisemmillä näytteenottopaikoilla pohjan tila on alkanut parantua. Itä-Suomen järvisedimenttien haitta-ainekartoituksessa (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2013) kahdelta asemalta saatujen tulosten mukaan pohjaeläimistön tilaluokka asemalla Juurusvesi 2 arvioitiin erinomaiseksi ja asemalla Juurusvesi 2A tyydyttäväksi. Haitta-ainekartoituksessa molemmilta em. asemilta otetuissa pintasedimenttinäytteissä todettiin suuria sinkkipitoisuuksia (1 800 mg/kg ja 1 400 mg/kg), myös kobolttipitoisuudet (220 mg/kg ja 230 mg/kg)
olivat koholla. Pitoisuudet ovat tasolla, joka järvisedimentissä saattaa aiheuttaa eliöstölle
toksisia vaikutuksia, mistä ei kuitenkaan ole selvää viitettä pohjaeläintuloksissa. Kuuslahden alusveden sinkkipitoisuudet ovat 2000-luvun aikana selvästi pienentyneet. Vesikasvillisuudessa ei ole ollut todettavissa merkittäviä muutoksia 2000-luvun aikana. (SavoKarjalan Ympäristötutkimus 2014)
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Sulkavanjärvi
Sulkavanjärvi sijaitsee kaivoksen länsipuolella. Järven pinta-ala on 320 ha, keskisyvyys
3,76 m ja syvin kohta 17 m. Sulkavanjärveen tulee vesiä pohjoisesta Koivusenjoen valuma-alueelta sekä lännestä Pöljänjoen valuma-alueelta. Sulkavanjärven vedet laskevat
etelästä Sulkavansalmen kautta Pieni-Sulkavaan ja edelleen Siilinjoen kautta Juurusveden
Siilinlahteen.
Rikastamolla on lupa ottaa Sulkavanjärvestä kaivoksen prosessivedeksi 12 000 m3/vrk.
Yaran toiminnasta aiheutuvaa kuormitusta tulee suoraan kolmesta pisteestä. Pirttilahteen
laskeva oja kerää rikastamon alueen valumavesiä piha-alueilta. Sulkavanoja ja Oulunlammesta Sulkavanjärveen laskeva oja keräävät lähinnä valumavesiä fosforihappotehtaan
allasalueelta ja kipsin läjitysalueelta. Sulkavanjärveen laskee myös Koivusenjoen valumaalueen vedet. Näihin vesiin sekoittuvat kaivosalueelta suotautuvat Mustin rikastushiekkaaltaan ja Ansanmäen sivukivialueen suotovedet.
Sulkavanjärven tilaa on tarkkailtu useiden vuosikymmenien ajan. Sulkavanjärveen laskevassa Koivusenjoessa sulfaatti- ja fluoridipitoisuudet ovat nousseet tasaisesti 1990-luvun
puolivälistä lähtien. Lisäksi pitkän aikavälin vedenlaadun tarkastelussa rikastushiekkaaltaiden suotovesikuormitus näkyy Sulkavanjärven veden sähkönjohtavuudessa sekä sulfaatti- ja fluoridipitoisuuksissa. Kokonaisfosforipitoisuudessa ei Sulkavanjärven päällysvedessä ole tapahtunut muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kokonaisfosforitaso
ilmentää lievästi reheviä - reheviä olosuhteita järvessä. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus
2014)
Kolmisoppi
Kolmisoppi on Koivusenjoen valuma-alueen latvajärvi. Kolmisopesta vedet virtaavat Kolmisopenjokea pitkin pienempien lampien (Peltosenlampi, Tuli-Koivunen) kautta Sulkavanjärveen. Kolmisopen valuma-alue on maa- ja metsätalouskäytössä. Itäreunaltaan Kolmisoppi rajautuu Mustin ja Raasion rikastushiekka-altaisiin sekä Mustin vesialtaaseen.
Kolmisoppi on vedenlaadultaan rehevä ja sen syvänteet kärsivät kesäaikaisin hapettomuudesta sekä sisäisestä kuormituksesta. Kolmisopen syvänteitä hapetetaan ja ilmastetaan. Hapetus ja ilmastus ovat parantaneet happitilannetta ja vähentäneet sisäistä kuormitusta. Rötikönlahdella alusvesi on ollut hapetonta erityisesti vuoden 2012 jälkeen ja
alusveden ravinnepitoisuudet ovat kohonneet. Fosforia on mitattu yli 1 000 µg/l ja typpeä
yli 10 000 µg/l. Kolmisopen ja Sulkavanjärven osalta on viitteitä myös sulfaattikuormituksen vaikutuksesta fosforin sisäkuormitukseen. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 2015)
Kolmisopen rehevöitymiseen ovat osaltaan vaikuttaneet sen valuma-alueen pienentyminen alkuperäisestä rikastushiekka-altaiden sijainnin vuoksi. Myös rikastushiekka-altaiden
suotovedet ovat osaltaan vaikuttaneet järven sisäisen rehevöitymiseen. Fosforin määrään
Kolmisopella vaikuttaa suotovesiä enemmän sisäinen kuormitus ja valuma-alue, mikä näkyy erityisesti pitoisuuksien vuodenaikaisvaihtelussa. Fosforipitoisuus ei laske kokonaistypen tavoin avovesikaudella, kun laimentavien vesien määrä on suuri. Fosforipitoisuus voi
kohota usein loppuvuotta kohden. Lisäksi suotovesien fosforipitoisuus on matala verrattuna Kolmisopen pitoisuuksiin. Kolmisoppi ja erityisesti Rötikönlahti toimii suotovesien suodattimena ja sulfaatin sitojana. Sulfaatti vaikuttaa välillisesti Kolmisopen rehevyyteen.
Hapettomissa alusveden olosuhteissa sulfidi syrjäyttää fosforin raudasta ja kiihdyttää samalla rehevöitymistä. (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 2015)
Yara aloitti järven kunnostustoimet vuonna 2015. Kunnostuksen tavoitteena on järven virkistyskäyttöarvon parantaminen. Kunnostustoimina ovat teho- ja hoitokalastus, kohdistetut ruoppaukset sekä vesikasvillisuuden poisto. Kunnostustyöt ajoittuvat viidelle vuodelle,
päättyen vuonna 2019. Kunnostushankkeessa ovat mukana myös Kolmisopen kyläyhdistys
ja paikalliset asukkaat.
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Kuva 6-6. Tarkkailuissa mukana olevat pintaveden tarkkailupisteet.
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6.4

Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelu

6.4.1 Kasvillisuus
Siilinjärven alue kuuluu Pohjois-Savon eliömaakuntaan ja sijaitsee kasvimaantieteellisesti
eteläboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen osa-alueella (Kuva 6-7). Siilinjärvi kuuluu myös Pohjois-Savon lehtokeskukseen Kuopion keskustan, Maaningan, Nilsiän kylien ja Juankosken ohessa. Lehtokeskuksen alueella on hyvin runsaasti lehtoja ja
sen rehevyys on lähes Etelä-Hämeeseen rinnastettavissa. Pohjois-Savon lehtokeskuksessa
kasvaa monia vaateliaita kasvilajeja, mikä on seurausta ravinteikkaasta maaperästä ja sopivasta ilmastosta. Monipuolista luontoa lisää myös idästä työntyvä harjujakso, joka haarautuu Siilinjärvellä Maaninkaa ja Iisalmea kohti kulkeviksi erillisiksi harjuiksi. Näiden harjualueiden luonto on selvästi lehtotyyppiä karumpaa. Siilinjärven alue on mäkistä ja metsät ovat kuusi- ja sekapuuvaltaisia. Suoalueita Siilinjärvellä on varsin vähän. (PSV – Maa
ja Vesi 2004, Ramboll Finland Oy 2013)

Kuva 6-7. Kasvillisuusvyöhykkeet.

Kaivosalueella on tehty kasvillisuuskartoituksia edellisten ympäristövaikutusarviointien yhteydessä vuosina 2002, 2003 ja 2013. Vuoden 2013 kasvillisuus- ja luontokartoitukset
kohdentuivat osin nykyiselle hankealueelle. (Ympäristötutkimus Yrjölä 2013) Vuosien 2004
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ja 2013 kasvillisuuskartoituksissa mukana olleet alueet on esitetty seuraavassa kuvassa
(Kuva 6-8).

Kuva 6-8. Luontokartoitusalueet vuosina 2004 ja 2013.

Vuonna 2016 on tehty luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiä, joilla on paikannettu mahdollisia metsälailla (1093/1996), vesilailla (587/2011) tai luonnonsuojelulailla (1096/1996)
suojeltuja sekä uhanalaisia luontotyyppejä. Lisäksi on selvitetty mahdollisesti alueilla esiintyvien suojelullisista syistä huomioon otettavien kasvilajien esiintymispaikat (mm. soikkokaksikko). Selvitykset on kohdistettu erityisesti ilmakuva- ja karttatarkastelun avulla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi arvioiduille osa-alueille. Selvityksen raportointi on ohjelman laadinnan aikana vielä kesken.
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Ansanmäen alueen metsät ovat valtaosaltaan talouskäytössä ja näin ollen metsänhoidollisin toimenpitein käsiteltyjä. Metsien talouskäyttö näkyy puuston ikärakenteen yksipuolisuutena metsiköittäin sekä lahopuuston niukkuutena. Kuusimäen alueella metsät ovat
pääosin talouskäytössä olevia. Alueen pohjoisosissa on laajahko nuoren taimikon alue.
Alueen erityispiirteisiin kuuluu Kuusimäen lännen puoleinen rinne, jossa on paikoin pieniä
jyrkänteitä ja laikkumaisesti lehtokasvillisuutta. (Ympäristötutkimus Yrjölä 2013) Ansanmäen ja Kuusimäen alueella sivukiven läjitystoiminta on vaikuttanut merkittävästi alueen
luontoarvoihin. Jaakonlammen itäpuolella nouseva Jaakonmäki on reheväpohjaista kuusivaltaista metsää, jossa esiintyy paikoin lehtomaisia piirteitä. Vuoden 2016 luontokartoituksen perusteella Jaakonlammen pohjoispäässä esiintyy erilaisia lehtovariantteja mm.
puronvarsilehtoa ja suurruoholehtoa.
Saarisenjärven länsireunalta havaittiin alueella vuosina 2002 ja 2003 tehdyissä selvityksissä soikkokaksikoita. Soikkokaksikko on kämmekkälaji, joka on suojeltu ja uhanalaisuusluokitukseltaan ”alueellisesti uhanalainen”. Kesällä 2013 soikkokaksikkoesiintymän alue
tarkastettiin. Esiintymä sijaitsee puoliavoimessa hieskoivuvaltaisessa metsikössä. Esiintymältä löydettiin 18 soikkokaksikkoyksilöä, joista neljä oli kukkivia. Edellisvuotisia kukkavanoja ei alueella havaittu. Esiintymä sijoittui luoteesta Saarisenjärvelle laskevaan notkelmaan, jossa puusto oli muuta lähiympäristöä avoimempaa. Lajia kartoitettiin myös
vuonna 2016, jolloin kasvillisuuskartoituksessa soikkokaksikkoa havaittiin Kortteisesta laskevan puronvarren monimuotoisesta lehdosta.
Vuoden 2016 selvitysten tuloksia kuvataan tarkemmin YVA-selostuksessa.

6.4.2 Eläimistö
Eliömaantieteellisesti Siilinjärven alue ja hankealue sijaitsevat Etelä-Suomen vyöhykkeen
ja Kainuun rajalla. Lajistollisesti se tarkoittaa niin eteläisten kuin havumetsienkin eläinlajiston esiintymistä alueella. Siperialaisen havumetsävyöhykkeen eläimistöä edustaa mm.
hankealueella esiintyvä liito-orava.
Kaivosalueella ja sen läheisyydessä on tehty vuosina 2003 ja 2013 luontokartoituksia. Lisäksi vuoden 2016 aikana on toteutettu linnusto-, lepakko-, liito-orava-, viitasammakkosekä suomennunnamittari –selvityksiä. Vuoden 2016 selvityksiä on osin kuvattu seuraavassa, tarkemmat tulokset kuvataan kuitenkin YVA-selostuksessa, koska selvityksen raportointi on ohjelman laadinnan aikana kesken.
Vuosien 2003 ja 2013 luontokartoituksissa inventoitiin erityisesti liito-oravan elinympäristöjä. Liito-oravalla on näiden selvitysten perusteella varsin elinvoimainen kanta kaivoksen
läheisissä metsissä. Vuoden 2003 selvityksessä löydettiin kaksi liito-oravan elinpiiriä Sikamäeltä ja Laitisenmäeltä (PSV – Maa ja Vesi 2004). Vuoden 2013 kartoituksissa liitooravan elinympäristöjä löydettiin Pirttilahden, Sikamäen ja Kuusimäen alueilta. Yara on
hakenut ja saanut luvan poiketa liito-oravan esiintymisalueen hävittämiskiellosta Mustin
vesialtaan läntisen laajennuksen alueella sekä Kuusimäen ja Sikomäen alueilla. Poikkeusluvat on myöntänyt Pohjois-Savon ELY-keskus (ent. Pohjois-Savon ympäristökeskus).
Vuonna 2016 liito-oravan esiintymistä alueilla selvitettiin papanakartoituksella huhtitoukokuussa 2016, jota tarkennettiin myöhemmin keväällä ja kesällä 2016 elinympäristökartoituksella ja mahdollisten ekologisten yhteyksien selvityksellä. Kartoituksissa havaittiin
liito-oravan elinympäristöjä ja liito-oravan käyttämiä kolopuita. Havaintoja liito-oravasta
tai sen mahdollisista reviireistä on tehty Jaakonmäen länsi-, koillis- ja eteläosista ja rikastamon länsipuolelta.
Nisäkkäistä kaivosalueella esiintyy yleisiä riistalajeja kuten metsäjänistä ja hirviä. Riistanhoitoyhdistyksen mukaan hirvinaaraat suosivat kaivoksen lähialueita lisääntymisalueinaan
turvallisuuden ja ravintovarojen ansiosta. Havaintoja kaivosalueella on myös karhusta, sudesta ja ahmasta, mutta kyse on ilmeisesti vaeltavista yksilöistä. Kaivosalueella asustaa
ilveksiä 2-6 yksilöä ja saukkoja viihtyy alueen purojen, jokien ja lampien läheisyydessä
useita. Lisäksi pienpetokannat ovat suhteellisen korkeat alueella.
Kaivoksen rikastushiekka-altaat ovat valtakunnallisesti merkittävä erityisesti muuttavien
vesilintujen ja kahlaajien levähdysalue. Kaivosalueen pesimälinnusto on myös monipuolis-

46

ta. Altaiden vesilinnuista pesimälinnustoon kuuluvat mm. silkkiuikku, tavi, jouhisorsa, lapasorsa, haapana, sinisorsa, tukkasotka ja telkkä. Altaat toimivat myös sulkivien vesilintujen kerääntymisalueena mm. taveja laskettiin vuonna 2014 parhaimmillaan 1 065 yksilöä
ja jouhisorsia lähes 200 yksilöä. Sekä keväällä että alkusyksystä altaat keräävät myös levähteleviä kahlaajia. Muuttavien kahlaajien lajistoon kuuluvat mm. eri sirri- ja viklolajit.
Lisäksi alueella ruokailee pesimättömiä kurkia kesäaikana parhaimmillaan lähes 600 yksilöä. Kaivosalueella pesii myös useita petolintuja mm. tuulihaukka, nuolihaukka, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, huuhkaja ja suopöllö. Kaivoksen ympärillä olevissa kuusivaltaisissa metsissä pesii tyypillistä lajistoa esim. peukaloinen, tiltaltti sekä mustarastas, joita
muun muassa havaittiin kevään ja kesän 2016 linnustolaskennoissa. Vuoden 2016 linnustoselvitykset on kohdistettu pesimälinnuston nykytilan selvittämiseen ja laskennat on toteutettu yleisesti hyväksyttyjen menetelmien ja ohjeiden (Koskimies 1994) mukaisesti
touko-heinäkuussa. Lintulaskennoilla on selvitetty uhanalaisten ja muiden suojelullisesti
merkittävien lintulajien reviirien esiintyminen suunnittelu- ja vaikutusalueilla.
Vuoden 2016 toukokuussa selvitettiin viitasammakoiden esiintymistä, jolloin havaittiin yksi
viitasammakon soidin Kortteisen pohjoisosassa. Lepakkoselvityksen maastotyöt tehtiin
vuonna 2016 touko-syyskuun välisenä aikana iltahämärässä ja yön aikana. Lepakoiden
esiintymistä hankealueella selvitettiin pääosin kannettavalla lepakkodetektorilla, mutta
maastoon jätettiin myös ns. passiivisia seurantalaitteita. Aktiivikartoituksissa havaittiin
saalistavia pohjanlepakkoja. Passiivikartoituksen osalta maastotyöt ovat juuri päättyneet.
Suomennunnamittaria on Jaakonmäen alueella tavattu vuosina 1974–1976. Vuoden 2008
kartoituksessa suomennunnamittarista ei tehty havaintoja. Mittarin isäntäkasvia mustakonnanmarjaa Jaakonmäen alueella esiintyy yhä. Mittaria havainnoitiin kasvillisuus- ja
luontotyyppikartoitusten yhteydessä heinäkuussa 2016. Erityisesti tarkasteltiin ja huomioitiin mustakonnamarjan esiintymät ja niiden lähialueet. Vuoden 2016 kartoituksissa ei tehty havaintoa lajista.

Kuva 6-9. Kalatiirat pesivät rikastushiekka-altailla.

6.4.3 Luonnonsuojelualueet
Yaran Siilinjärven toimipaikan lähialueilla ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähimmät suojelualueet ovat lintujensuojeluohjelmaan kuuluva Kevätön -järvi 4,5 km toimipaikalta lounaaseen sekä Natura 2000 -alueverkostoon kuuluvat Hirvisuo ja Eitikansalon suot 6,5 km
ja 7 km kaivosalueesta pohjoiseen ja koilliseen. Seuraavassa kuvassa (Kuva 6-10) on esitetty kaivosalueen lähimmät suojelualueet.
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Kuva 6-10. Luonnonsuojelualueet.
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7.

YHDYSKUNTARAKENNE JA MAISEMA

7.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Siilinjärven keskusta sijaitsee noin 3 km etäisyydellä lähimmistä teollisuusalueen rakennuksista ja kaivosalueen sivukivialueista. Siilinjärven asutus on levittäytynyt keskustaa
ympäröiville alueille. Yhdyskuntarakennetta (YKR) kuvaavan aineiston mukaan hankealueen lähiympäristö on pääosin maaseutua ja Siilinjärven keskusta on luokiteltu taajamaksi,
joka on levinnyt Vt 5 varrelle. Keskustan yhdyskuntarakenteen leviäminen koilliseen, kohti
hankealuetta on vähäistä. Hankealueen ympäristössä on pienkyliä tai kyliä, joista lähimpiä
on merkitty kartalle (Kuva 7-2), ja jotka ovat muodostuneet paikallisten tekijöiden mukaan. Tyypillistä ja perinteistä asutusta Pohjois-Savolle edustavat mäkikylät, jotka vaihtelevat pienimuotoisesta kumpareasutuksesta suurten mäkien lakikyliin. Toinen asutusmuoto ovat rantakylät. Keskustan ulkopuolella Nilsiäntien varressa yhtenäisempää asutusta on
vasta Kuusilahdessa hankealueen itäpuolella. Siilinjärven kaivos- ja teollisuusalue yhdessä
muodostaa laajan nauhamaisen suuraluevyöhykkeen keskustasta koilliseen päin, jonka lisäksi keskustassa on pienteollisuusalueita.
Siilinjärven kaivosalue on maankäyttöä kuvaavassa Corine2012 -aineistossa merkitty pääosin maa-ainesten ottoalueeksi (avolouhos), kaatopaikaksi (sivukivialueet, rikastushiekkaaltaat) ja teollisuuden ja palveluiden alueeksi (rikastamo-, tehdasalue) (Kuva 7-3). Siilinjärven keskusta erottuu aineistosta teollisuuden ja palveluiden alueena sekä väljästi rakennettuina asuinalueina kaivosalueen lounaispuolella. Muu lähiympäristö on enimmäkseen metsätalousvaltaista aluetta ja metsät ovat suurimmaksi osaksi metsänhoidon piirissä. Maatalouteen liittyvät ympäristöt ovat pienipiirteistä maatalousmosaiikkia osittain
maastonmuotojen myötä syntyneitä sekä laajempia peltoalueita.
Lähialueella toimii isoja maatiloja, kuten Raasion rikastushiekka-altaan länsipuolella sijaitseva 250 lehmän, 145 hiehon ja 86 vasikan tila. Lisäksi kaivoksen itäpuolella sijaitsevan
Kortteisen rannalla on Lahdentauksen hevostalli. Raasiontien varressa, hankealueen itäpuolella on ampumarata, joka sijaitsee Yaran omistamalla maa-alueella ja jota hallinnoi
Siilinjärven Riistanhoitoyhdistys ja Siilinjärven Urheiluampujat. Saarisen louhoksen lähellä
Saarisenjärven rannalla on Ajokoirayhdistyksen maja, Puntisilimä. (Ramboll Finland Oy
2013)

Kuva 7-1. Peltomaisemaa Tuli-Koivulan alueelta, Ansanmäen sivukivialueen länsipuolelta. Sivukiven läjitysalue näkyy kuvassa puiden latvojen takana. Kuva: Toni Uusimäki 4.8.2016.
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Kuva 7-2. YKR-aineiston mukainen taajaman ja maaseudun välinen jako kylineen/pienkylineen.
Lähimpiä kyliä on nimetty kartalle.
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Kuva 7-3. Kaivosalueen ja lähiympäristön maankäyttö Corine2012 -aineiston mukaan.

7.2

Kaavoitustilanne
Siilinjärven kaivos on Kuopion seudun maakuntakaavassa (vahvistettu 3.7.2008) merkitty
kaivostoimintojen alueeseen EK 13.804 sekä kaivos- ja teollisuustoimintojen alueeseen
EK/T 13.805. Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät kaivosja teollisuusalueet. Alueen käytön suunnittelussa tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset. Kaivosalueen ympärille on merkitty suojavyöhyke
(sv-2), jonka alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava kaivostoiminnasta aiheutuvat
ympäristölliset haittatekijät sekä alueella oleva onnettomuusvaara. Suojavyöhykkeiden ta-
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voitteena on lisäksi kaivostoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen, mikäli kaivostoiminnan aluetarpeet lisääntyvät.
Kaivosalueen pohjoisosan ympäri kulkee maakuntakaavassa moottorikelkkailureitti. Eteläpuolelta kaivosalue rajautuu rautatiehen. Siilinjärven tehtaiden alue on merkitty teollisuusja kaivostoimintojen alueeksi (T/Ek 13.800) ja teollisuus- ja varastoalueeksi, jolla on tai
jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen
(T/kem 12.803). Ote Kuopion seudun maakuntakaavasta on esitetty kuvassa (Kuva 7-4).

Kuva 7-4. Kuopion maakuntakaavakartta, vahvistettu 3.7.2008.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 vahvistettiin ympäristöministeriössä 7.12.2011. Maakuntakaavassa tehtiin joitakin muutoksia Kuopion seudun maakuntakaavaan. Siilinjärven
kaivoksen alueelle ei tullut maankäytön muutoksia. Kaavakarttaan merkittiin Raasion ampumarata (ea1 13.200) ja alueen halki menevä päävesijohto (v), jolla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Alueen
pohjoisosassa muutettiin hieman 110 kV ja 400 kV -kantaverkon reittejä kulkemaan kaivosalueen pohjoispuolelta.
Vuoden 2011 muutosten jälkeen maakuntakaavaan on vahvistettu muutoksia kahteen otteeseen. 15.1.2014 on vahvistettu Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, jossa on
osoitettu seudun tuulivoima-alueet. 1.6.2016 puolestaan on vahvistettu Pohjois-Savon
kaupan maakuntakaava 2030, joka täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja.
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Kuva 7-5. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 mukaiset muutokset Kuopion seudun maakuntakaavaan.

Siilinjärven kaivoksen alueella ei ole oikeusvaikutteisia asema- tai yleiskaavoja. Siilinjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaavan 25.4.2016 (Kuva
7-6). Yleiskaavaan kuuluvat Kuuslahden kyläalueet sekä Juurusveden ranta-alueet ja saaristot lukuun ottamatta Jynkänniemen, Jälän, lentokentän ja Yaran alueita, jotka kuuluvat
muihin yleiskaavoihin. Valtuusto on jättänyt hyväksymättä osan suunnittelualueeseen
kuuluneesta Kortteisen-rautatien-Marjomäentien-Raasiontien rajaamasta alueesta, jonka
kaavoitusta jatketaan myöhemmin kaivostoiminnan vaikutusten tarkentuessa. Yleiskaavan
hyväksymispäätöksestä on jätetty Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valitusajan kuluessa valitus.
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Kuva 7-6. Ote Juurusvesi-Kuuslahti yleiskaavasta, hyväksytty 25.4.2016.

7.3

Maisema ja kulttuuriympäristö
Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa hankealue sijoittuu Itäisen Järvi-Suomen
maisemamaakuntaan ja tarkemmin Pohjois-Savon järviseutuun. Itäinen Järvi-Suomi on
laaja, melko yhtenäinen, sokkeloisten järvien ja vesireittien maisema, joka on yksityiskohdissaan vaihteleva. Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä
aluetta. (Ympäristöministeriö 1992)
Koilliseen kulkeva Nilsiäntie erottaa Siilinjärven kaivos- ja tehdasalueen toisistaan. Tehdasalue tien eteläpuolella ja punainen pasutealue sekä valkoinen kipsiläjitys pohjoispuolella erottuvat tielle selvästi. Alueen maamerkiksi on muodostunut valkoinen kipsiläjitys, joka
värinsä puolesta on erityisesti kesäaikaan poikkeuksellinen kohde maisemassa. Kaivosalueen maisemaa halkovat lukuisat tiet sekä rautatie. Särkijärven avolouhos avautuu katsojalle ainoastaan louhoksen reunalta, eikä vaikutus ulotu läheiselle Nilsiäntielle. Varsinaiset
kaivosalueen maamerkit muodostavat sivukiven läjitysalueet. Länsiläjitys, Itäläjitys ja Ansanmäki kohoavat louhepintaisena korkeuteen, jossa ne ovat maisemassa selvästi havaittavissa. Kaivosalue erottuu ympäröivästä maisemasta pitkälti puuttomana kokonaisuutena
ja etenkin pohjoisosan Mustin rikastushiekka-allas muodostaa laajan, laakean kasvittoman
kokonaisuuden, jonka pinta on tumman rikastushiekan peitossa. Vanhemmalla Raasion altaalla on tehty maisemointitoimia ja alue on osittain luontaisestikin maisemoitunut. Alueella on louheesta tehtyjä penkereitä ja ulkopuolelle rikastushiekka-altaista näkyvät pääosin
vain reunapadot. Kaivosalueen länsireunalla omana kokonaisuutena erottuvat rikastamo ja
urakoitsijoiden huoltorakennukset harmaansävyisten ja kohtuullisen suurten rakennusten
kompleksina.
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Siilinjärven kaivosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä (1 km etäisyydellä) ei sijaitse
valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema- tai rakennetun
kulttuuriympäristön alueita. Seuraavassa kuvassa (Kuva 7-7) on esitetty lähialueen valtakunnalliset ja maakunnallisesti maisema- ja RKY-kohteet.

Kuva 7-7. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet.

Lähimmät kohteet ovat maakunnallisesti arvokkaita pistemäisiä kohteita, joista lähin on
Itäläjityksen itäpuolella Kuuslahden rannalla sijaitseva Kuuslahden koulu, noin 300 metrin
etäisyydellä hankealueen rajasta. Muut lähimmät kohteet sijaitsevat Siilinjärven keskus-
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tassa vähintään 3,2 km etäisyydellä hankealueesta, missä maakunnallisten kohteiden lisäksi sijaitsee Tarinaharjun parantolan sekä Siilinjärven rautatieaseman RKY 1993 kohteet. Ko. kohteet eivät ole mukana päivitetyssä RKY 2009 -inventoinnissa, eikä niillä
näin ollen ole valtakunnallista arvoa. Kohteita voidaan pitää kuitenkin paikallisesti arvokkaina. Siilinjärven keskustan länsiosassa 5,8 km etäisyydellä hankealueesta sijaitsee maakunnallisesti arvokas Harjamäen sairaala-alue.
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Sänkimäki-Pohjois-Sänkimäki sijaitsee
hankealueesta 3,3 km etäisyydellä koillisessa. Samalla suunnalla on myös RKY 1993 kohde Sänkimäen kyläasutus sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue Kinahmi, jotka
on sisällytetty maiseman täydennysinventointien myötä uuden valtakunnallisen maisemaalueen, Nilsiän mäkikylät, rajaukseen. Muita laajempia kokonaisuuksia ovat kaivosalueelta
katsottuna lounaassa 8,6 km etäisyydellä sijaitsevat Räimä–Haapalahti–Väänälänranta, jota on ehdotettu uudeksi maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, sekä RKY 1993 kohde Räimä–Haapalahti–Väänälänrannan kulttuurimaisema.
Hankealueella ei ole inventoituja perinnemaisemia. Lähin paikallisesti arvokas perinnemaisema, Varisharjun metsälaidun, sijaitsee lounaispuolella noin 6,4 km etäisyydellä hankealueesta.
Siilinjärven kunta on inventoinut paikallisia rakennushistoriallisia kohteita kaivosalueen läheisyydessä (ks. Siilinjärven kunta 1993), mutta kohteille ei ole esitetty arvoluokittelua.
(Ramboll Finland Oy 2013)
Kaivosalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse muinaismuistolain (295/1963) mukaisia
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät muinaisjäännökset sijaitsevat Vt 5 varrella Aappolassa hankealueen lounaispuolella 2,7 km etäisyydellä. Hankealueelta ei ole löydetty yksittäisiä muinaisesineitäkään, lähin esinelöytö on Kolmisopen Onnelasta.

7.4

Elinkeinoelämä ja palvelut
Elinkeinorakenne on Siilinjärvellä palveluvaltainen. Palvelujen työpaikkojen osuus vuonna
2014 oli 67 %. Toiseksi suurin työllistäjä vuonna 2014 on ollut teollisuus ja rakentaminen
(28 %) ja pienin työllistäjä alkutuotanto (5 %). Työttömyysaste vuonna 2014 oli 8,8 % ollen koko Pohjois-Savon pienin (Siilinjärven kunta 2015). Työpaikkaomavaraisuusaste oli
vuonna 2011 71,6 %, vuonna 2012 73,6 % ja vuonna 2013 72,9 %. Työpaikkaomavaraisuuden odotetaan kasvavan lähivuosina. Suurin syy työpaikkaomavaraisuuden kasvuun on
uusien työpaikkojen lisääntyminen. Pääasiassa ulkopuolinen työssäkäyntiliikenne suuntautuu Kuopioon, mutta Kuopiosta ja muista naapurikunnista käydään toisaalta runsaasti
töissä Siilinjärvellä. Lähialueen palvelut ovat keskittyneet Siilinjärven keskustan alueelle.
Siilinjärvellä on reilu tuhat eri alojen yritystä. Valtaosa näistä on 1-2 henkilön yrityksiä.
Suuria, yli 100 henkilöä työllistäviä työnantajia on yhdeksän. Niistä kaksi toimii julkisella
sektorilla. Suurimmat yritykset Siilinjärvellä ovat Yaran tehdas ja kaivos, Hydroline Oy, E.
Hartikainen Oy, Lujabetoni Oy, Savon Voima Oyj ja voimakkaasti kasvanut Sakupe Oy.
(Siilinjärven kunta 2015) Kaivostoiminta työllistää 350 henkilöä ja vähintään 250 urakoitsijaa päivittäin. Kaivostoiminta työllistää lisäksi maanrakennusalaa, metalli- ja koneteollisuuspajoja, konsulttiyrityksiä, suunnittelutoimistoja, majoitus- ja ravintola-alaa sekä lisäksi joitakin pieniä yrityksiä kuten siivousyrityksiä ja työpaikkaravintoloita. Yleisen käsityksen mukaan Siilinjärven kaivoksella on ollut merkittävä rooli kunnan kasvuedellytysten
luomisessa 1960-luvulta lähtien. (Ramboll Finland Oy 2013)
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8.

IHMISTEN ELINOLOT JA VIIHTYVYYS

8.1

Liikenne
Hankealue sijoittuu kantatien 75 (Nilsiäntien) pohjoispuolelle. Liikennöinti kaivosalueelle
tapahtuu kantatietä 75, maantietä 576 (Varpaisjärventie) sekä paikallistietä 16341 (Marjomäentie) pitkin. Kaivosalueen liikenne suuntautuu pääasiassa etelään kohti Siilinjärveä,
mutta työmatkaliikennettä tulee myös Nilsiän suunnasta. Kaivosalueen läpi kulkee paikallistie 16335 (Raasiontie). Raasiontiellä liikenne koostuu pääasiassa läpiajoliikenteestä Varpaisjärventien ja Marjomäentien välillä. Hankealueen sisällä liikennettä on yksityisillä teillä
eli Mustintiellä, Heinämäentiellä ja Murtomäentiellä sekä kaivosalueen pääkuljetusreiteillä
(Ramboll Finland Oy 2013). Yaran toiminnasta aiheutuva ulkoinen raskas liikenne tehdasalueelle on 70–100 ja henkilöliikenne 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi tehdasalueella on vilkas ratapiha (noin 50 000 vaunua vuodessa) ja satama (50 laivaa vuodessa). Nilsiäntien keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä Yaran osuus on noin 18 % Siilinjärven
suuntaan ja noin 5 % Nilsiän suuntaan (Ramboll Finland Oy 2013). Yaran tehdas- ja rikastamon tieliittymien muutostyöt Nilsiäntiellä käynnistyvät vuonna 2017.
Rissalan lentokenttä (eli Kuopion lentokenttä) sijaitsee Siilinjärven kunnan eteläosissa.
Etäisyyttä kaivosalueeseen on lähimmillään hieman vajaa 10 km. Myös Karjalan lennostolla on vilkasta toimintaa Kuopion lentoasemalla. Kaivosalue sijaitsee Rissalan lentoaseman
lähestymislinjalla.

Kuva 8-1. Kaivosalueen itäpuolella kulkevalla Siilinjärvi-Viinijärvi-radalla on ainoastaan tavaraliikennettä. Kuva: Petri Hertteli 4.5.2016
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Kuva 8-2. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) sekä raskaan liikenteen keskimääräiset vuorokausiliikenteet (KAVL). Raskaan liikenteen määrät on esitetty suluissa.

8.2

Melu
Ympäristömelu voi vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Louhintatoiminnassa
syntyy melua muun muassa porauksista, räjäytyksistä, kiviainesten käsittelystä (rikotus ja
murskaus), kuljetuksesta (pyöräkoneet, louhe- ja kuorma-autot) sekä kuormien lastauksesta ja kippauksesta. Räjäytykset sekä niihin liittyvä varoitussummerien käyttö kasvattaa
melutasoa hetkellisesti. Varoitussummerien käyttö on mm. turvallisuuden kannalta välttämätöntä.
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Louhintaräjäytyksiä Siilinjärven kaivosalueella tehdään keskimäärin 2 kertaa viikossa.
Louhittua sivukiveä murskataan osin louhosten läheisyydessä murskeeksi, jota hyödynnetään mm. kaivosalueen rakentamisessa. Ne sivukivet, joita ei hyödynnetä, läjitetään sivukivialueille. Sivukivialueet kohoavat muuta ympäristöä korkeammalle, jolloin sivukiven läjittämisestä aiheutuva melun leviäminen on lähes esteetöntä. Meluntorjuntaan on kehitetty uusi läjitystekniikkaa, jossa läjitystyö tehdään ensin rakennettavan vallin takana, jolloin
melun esteetöntä leviämistä ympäristöön voidaan vähentää. Sivukivialueiden toiminnassa
merkittävimmän melun aiheuttavat louheautot, jotka nousevat läjitysalueille ja purkavat
kuormansa. Myös louheautojen peruutussummerin ääni voi hetkellisesti kuulua etäälle.
Erittäin hiljaisissa ympäristöolosuhteissa ja vähän ääntä vaimentavissa sääolosuhteissa läjitystoiminnan ääni on kuultavissa muutamien kilometrien etäisyydelle. Erittäin hiljaisia
ympäristöolosuhteita ei Siilinjärven keskusta- ja asuntoalueilla esiinny edes yöaikaan mm.
vilkkaan liikenteen vuoksi.
Rikastamon alueella murskaimet sijaitsevat maan alla tai rakennusten sisällä, joten malmin murskauksesta ei juuri aiheudu melupäästöjä. Rikastamosta ja muista teollisuusyksiköistä aiheutuu lähinnä matalaa teollista huminaa. Rikastamon ja muiden tehdasyksikköjen alueille melua aiheuttaa myös tie- ja raideliikenne. Lisäksi sivukiven murskausta tehdään eri puolilla kaivosaluetta tarpeen mukaan. Murskauspaikat on suojattu meluvalleilla.
Kaivoksen ja laitosten toiminnasta aiheutuva melu ei saa voimassa olevien ympäristölupien (DNro ISY-2004Y-272 ja ISAVI/92/04.08/2011) perusteella ylittää lähialueen asuinalueilla päivällä (klo 7–22) keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) 50 dB(A). Lomaasumiseen käytettävillä alueilla voivat keskiäänitasot olla päivällä enintään 45 dB(A) ja
yöllä 40 dB(A).
Saarisen satelliittilouhoksen avaamisen myötä vuonna 2012 kaivoksen toiminnasta aiheutuvasta melusta on tullut yhteydenottoja. Kaivoksen toiminnassa meluntorjuntaa parannettiin toiminnallisin muutoksin sekä suojauksin. Tällaisia olivat mm. sivukiven läjitystekniikan muuttaminen ja suojaavat rakenteet esim. siirrettävien murskausasemien ympärillä. Lisäksi Yara alkoi mitata toiminnasta aiheutuvia melutasoa lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa jatkuvatoimisesti.
Toiminnoista aiheutuvaa melua on mitattu toimipaikalla useaan otteeseen myös lähimpien
kiinteistöjen alueilla erillisillä mittauksilla. Alueen melumallia on päivitetty uusien toimintojen osalta. Melumalli päivitettiin toimipaikan osalta viimeisimmän lupapäivityksen yhteydessä. Selvitysten perusteella toiminnoista aiheutunut melu ei ole ylittänyt luvassa esitettyjä päivä- tai yöaikaisia melun keskiäänitasoa lähimpienkään kiinteistöjen osalta. Vuoden
2016 alusta lähtien melua on mitattu jatkuvatoimisesti APL Systems Oy:n laitteistoilla
Saarisen louhoksella (referenssipiste) sekä kolmen asuinkiinteistön piha-alueilla. Päiväajan
ja yöajan mittaustulosten on todettu alittavan ohjearvot tai olleen niiden rajalla (päiväajan
ohjearvo LAeq07-22 55 dB(A) ja yöajan ohjearvo LAeq22-07 50 dB(A)) heinäkuussa, huhtikuussa sekä kesäkuussa. Päiväajan ohjearvon vähäisiä ylityksiä on mittauksissa todettu
yksittäisten päivien osalta. (APL Systems Oy 2016c…i) Marjomäentien mittauspisteessä on
vuonna 2016 lisäksi selvitetty Saarisen louhoksen toiminnasta peräisin olevan tonaalisen
ja impulsiivisen melun esiintymistä asutuksen läheisyydessä. Selvityksen pohjalta on todettu tonaalisen ja impulsiivisen melun esiintymisen olevan vähäistä. (APL Systems Oy
2016j)
Kesän 2016 aikana loma-asutuksen melutasoja on selvitetty APL Systems Oy:n toimesta
Yaran tuotantoalueen läheisyydessä. Päivä- sekä yöajan mittaustulosten on todettu alittavan ohjearvot tai olleen ohjearvojen rajalla, kun huomioidaan mittausepävarmuus. Lomaasutukselle päiväajan ohjearvo LAeq07-22 on 45 dB(A) ja yöajan ohjearvo LAeq22-07 on 40
dB(A). Epäiltyjä ylityksiä oli neljänä päiväaikana. Kun mittaustuloksista on suodatettu yksittäiset hävittäjien ylilennot pois, alittivat mittaustulokset päiväajan ohjearvon. (APL Systems Oy 2016a)
APL Systems Oy on selvittänyt kaivoksella alkukesällä 2016 tehtyjen räjäytysten aikaisia
C-painotettuja huipputasoja eli LCpeak-tasoja. LCpeak on C-taajuuspainotetun äänen huipputaso eli hetkellinen piikki. Piikkiarvoilla tarkoitetaan 100 µs tai sitä lyhyempiä aikavakioita
käyttäviä maksimiarvoja. Piikkiarvoja käytetään usein kovien äänten tutkinnassa. Mittauk-

59

sia tehtiin kolmessa eri pisteessä. Loma-asutuksen läheisyydessä sijaitsi mittalaite, joka
tallensi jatkuvasti LCpeak-tasot. Käsimittarilla tehtiin mittauksia lähimpien vakituisten asutusten läheisyydessä. Kun räjäytys tehtiin päälouhoksella, suoritettiin mittaukset Kinnusentien sekä loma-asutuksen mittauspisteissä. Kun räjäytys tehtiin Saarisen louhoksella, suoritettiin mittaukset Marjomäentien sekä loma-asutuksen mittauspisteissä. Kinnusentien mittauspisteessä LCpeak-tasot vaihtelivat välillä 99,8–124,7 dB ja Marjomäentien
mittauspisteessä välillä 109,7–114,5 dB. Loma-asutuksen mittauspisteessä LCpeak-arvot
vaihtelivat välillä 94–105,1 dB. (APL Systems Oy 2016b)

8.3

Tärinä ja ilmanpaine
Kaivoshankkeessa räjäytykset ovat pääasiallinen tärinää aiheuttava toiminta, minkä lisäksi
tärinää aiheutuu sekä liikkuvista että paikallaan olevista koneista. Tärinälle ei ole Suomessa annettu virallisia ohjearvoja. Yleisesti louhintatöiden tärinää arvioitaessa käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita ”Räjäytysalan normeja, turvallisuusmääräykset 16:0”
(1998), joissa rakenteiden vahinkovaaran mittana pidetään pystysuuntaisen heilahduksen
huippuarvoa. Maa- ja kallioperässä välittyvä tärinä vaimenee erittäin tehokkaasti etäisyyden kasvaessa, ilmateitse välittyvät ääni- ja ilmanpainevaikutukset kuitenkin ulottuvat
etäämmälle. Maa- ja kallioperän kautta kulkeutuvaa tärinää mitataan mm. rakennusten
kivijalkoihin asennettavilla mittauslaitteistoilla. Tärinän arvot määritellään tapauskohtaisesti ja määrittelyssä otetaan huomioon mm. perustamistapa, etäisyys ja maalaji.
Siilinjärven kaivoksen louhintaräjäytysten aiheuttaman tärinän ja ilma-aallon painemittauksia on tehty kaivoksella vuodesta 1988 lähtien. Tärinämittauksia on kohdistettu eri mittauspisteisiin tarpeen mukaan huomioiden toiminnan painopiste. Päälouhoksen lähin tärinän mittauspiste sijaitsee Yaran Siilinjärven toimistorakennuksessa. Saarisen louhoksen
avaamisen myötä Yara on lisännyt tärinänmittauspisteitä. Lisäksi kaivoksella on toteutettu
räjäytysten ilmanpaineselvitys (Finnrock Oy). Erillisselvityksessä mittauksia tehtiin kaikkiaan 7 kiinteistöllä ja mittaukset suoritti Finnrock Oy. Erillisselvityksessä tarkasteltiin sekä
maan kautta kulkeutuvaa tärinää että ilma-aallon ylipainetta ja näiden vaikutuksia kiinteistöihin.
Tärinämittauksia tehdään nykyisin jatkuvatoimisesti kolmella eri kiinteistöllä. Lisäksi yksi
mittauspiste on sijoitettu toimipaikan konttorirakennuksen luentohuoneeseen, joka on
päälouhoksen lähin kiinteistö. Räjäytysten ilma-aallon ylipainetta on seurattu erillisselvityksen jälkeen neljällä kiinteistöllä. Mittaustulosten perusteella tärinästä aiheutuvia rajaarvon ylityksiä on havaittu vain yksittäisissä tapauksissa tehdasalueen mittauspisteessä.
Ilmanpainemittauksista saadut arvot ovat olleet selvästi pienempiä kuin kirjallisuudessa
esitetyt arvot ylipaineelle, joissa rakennukselle voi aiheutua vaurioita. Vertailuarvoina on
käytetty mm. ruotsalaista standardia SS 02 52 10 (13.3.1996).

8.4

Ilmanlaatu
Kaivostoiminnan pölypäästöt muodostuvat rikastushiekka-altailta, liikenteestä sekä avolouhosten louhintaräjäytyksistä. Lisäksi ilmapäästöjä aiheutuu koneiden (kaivukoneet,
pyöräkuormaajat, puskutraktorit, poravaunut ja tiehöylät) sekä louheautojen päästöistä.
Rikastushiekka-alueilta pölyä irtoaa erityisesti keväisin, kun lumet ovat sulaneet ja rikastushiekan pinta on kuivunut, eikä lehtipuiden tuulen nopeutta ja pölyä sitovaa vaikutusta
ole vielä muodostunut. Pölyämistä aiheutuu eniten niiltä rikastushiekan sijoitusalueilta,
joilla rikastushiekan läjitys on käynnissä. Myös yöpakkaset lisäävät rikastushiekkaalueiden pölyämistä.
Louhinnan ja sivukiven läjityksen yhteydessä pölypäästöjä aiheutuu louhinnasta, lastauksesta, kuljetuksesta, kuormien purkamisesta sekä sivukivien vastaanotosta läjitysalueilla.
Sivukivialueilta voi joissakin olosuhteissa aiheutua pölypäästöjä, esimerkiksi pyörteisen ja
puuskittaisen tuulen nostaessa pölyä ilmaan. Pölypäästöjen määrä ja leviäminen riippuvat
merkittävästi sääolosuhteista. Selvitysten mukaan kuljetuksista aiheutuva pölyäminen on
merkittävin pölylähde. Kuljetusten aiheuttamia pölypäästöjä hallitaan teiden kastelulla.
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Siilinjärven kaivoksen ympäristössä on tutkittu myös Ilmatieteen laitoksen toimesta vuonna 2012 niin sanottujen hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia kahdessa mittauspisteessä, Varpasenpäässä ja Pahkamäessä. Mittausten tavoitteena oli kartoittaa hiukkaskuormituksen tasoa ja arvioida kaivostoiminnan pölypäästöjen altistavaa vaikutusta kaivosalueen ympäristössä. Vastaava tutkimus on tehty edellisen kerran vuonna 2006. Varpasenpäässä hengitettävien hiukkasten ohjearvoon verrattavat vuorokausipitoisuudet olivat koko jaksolla suurimmillaan 40 % ohjearvosta. Vastaavat arvot olivat Pahkamäessä alle 30 % ohjearvosta. Pieniin pitoisuuksiin vaikutti osaltaan vuoden 2012 sateinen sää. (Ilmatieteen laitos 2012) Yara Suomi Oy on mukana myös alueellisessa ilmanlaadun seurannassa.
Kaivos- ja sivukivialueiden hiukkaspäästöjen vaikutuksia hengitettävien hiukkasten pitoisuuksiin on selvitetty mallilaskelmin mm. sivukivialueiden laajennuksen YVA-hankkeen yhteydessä. Tulosten mukaan toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
ylittävät sekä vuosikeskiarvoa että vuorokausiarvoa koskevat ohjearvot ja raja-arvot sekä
arviointikynnykset. Raja-arvoylitykset rajoittuvat kuitenkin valtaosin kaivos- ja sivukivialueille, mutta jossakin määrin myös näiden alueiden ulkopuolelle etenkin vuorokausiarvon
osalta. (Kuopion kaupunki 2015)
Yara on mukana Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun yhteistarkkailussa. Vuoden 2016 aikana ilmanlaadun mittausasema sijaitsee Pahkamäessä eli Mustin rikastushiekka-alueen
koillispuolella, noin 12 km Siilinjärven keskustaajamasta. Vuoden 2017 aikana mittausasema tullaan siirtämään Ansanmäen sivukiviläjitysalueen länsipuolelle Murtomäkeen. Mittausasemalla tarkkaillaan rikastushiekka-alueen vaikutuksia ilmanlaatuun. Joulukuun 2015
ja heinäkuun 2016 välisenä aikana hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot ovat vaihdelleet Pahkamäen mittausasemalla välillä 9–45 µg/m3. Vuorokausiarvolla tarkoitetaan
kuukauden toiseksi korkeinta vuorokausikeskiarvoa, jonka ohjearvo on 70 µg/m3. Pahkamäen mittausasemalla ohjearvot ovat siis mittauksissa alittuneet. (Kuopion kaupunki
2016)

8.5

Asuminen ja virkistys
Siilinjärven keskusta sijaitsee kolmen kilometrin etäisyydellä lähimmistä teollisuusalueen
rakennuksista ja kaivosalueen sivukivialueista niiden lounaispuolella. Kaivosaluetta lähin
asutus sijaitsee hankealueen länsipuolella, Sulkavanjärven rannalla ja Kolmisopessa, sekä
itäpuolella, Kuuslahdessa ja Heinämäessä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 8-3) on esitetty lähimpien asuin- ja lomarakennusten lisäksi muun muassa lähimmät julkiset rakennukset,
kuten Raasion ampumarata, Ajokoirayhdistyksen maja sekä Kuuslahden koulu ja nuorisoseuran talo. Kaivoksen itäpuolella sijaitsevan Kortteisen rannalla on Lahdentauksen hevostalli. Lähialueella toimii myös isoja maatiloja (Ramboll Finland Oy 2013).
Raasiontien varressa, kaivosalueen vieressä, on ampumarata, jota hallinnoi Siilinjärven
Riistanhoitoyhdistys ja Siilinjärven Urheiluampujat, joiden vuokrasopimus päättyy vuoden
2021 lopussa. Toiminnalla on voimassa oleva ympäristölupa. Alueella on skeet- ja trapradat, hirvirata, pienoishirvirata, kiväärirata (100 m), pienoiskiväärirata (50 m), pistoolirata (25 m) ja toimintamonttu practical/SRA-ampujille. Saarisen louhoksen lähellä Saarisenjärven rannalla on Ajokoirayhdistyksen maja, Punttisilmä. Majalla järjestettävien yhdistyksen tapahtumien lisäksi majaa vuokrataan juhlatilana. Lähimmät virkistysreitit ovat hankealueen kaakon puolella Kuuslahden vesistön alueella kulkeva maastohiihtolatu sekä idän
puolella kulkeva kuntoilupolku. Hankealueen ympäristössä myös marjastetaan, sienestetään ja oleillaan luonnossa sekä metsästetään. Metsästystä harrastetaan esimerkiksi Ansanmäen ja Raasion alueilla. Paikallisen metsästysseuran Sopen Erän kannalta Ansanmäen
alue on merkittävä etenkin hirvimetsästyksessä. Kaivosalueen lähimaastossa metsästetään myös vesi- ja metsäkanalintuja, jäniksiä ja pienpetoja. Hankealueen ympäristössä on
lisäksi useita vesistöjä, joilla mm. harrastetaan uintia, veneilyä, kalastusta ja mökkeilyä
(Ramboll Finland Oy 2013).
Lisäksi Yaralla on lähialueen sidosryhmien edustajien kanssa yhteinen yhteistoimintaryhmä
ja Yara on teettänyt focus-ryhmähaastatteluja eri sidosryhmille ja niiden edustajille.
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Kuva 8-3. Asutus, muut toiminnot ja virkistysreitit hankealueen lähiympäristössä.
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9.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
JA OSALLISTUMINEN

ARVIOINTIMENETTELY

9.1

Arviointimenettelyn lähtökohdat ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006) perustuva
menettely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, niin myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. Lisäksi YVAmenettelyn tärkeänä tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai
sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan
näistä lausunnot. Arviointiselostuksesta annettu lausunto liitetään myöhemmin toiminnalle
laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Hankkeeseen sovelletaan YVA-asetuksen 6 §:n kohtaa:
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely:
a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely,
kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai
avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria.”
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo hankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla
ja tarkkuudella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:

rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot

kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut

kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet

arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset

selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet

selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus

vertaillaan vaihtoehtoja

esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi

järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt
ja säätiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaaajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt
ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.
Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii Yara Suomi Oy/Siilinjärven kaivos. Yhteysviranomaisena hankkeessa on Pohjois-Savon ELY-keskus. YVA-konsulttina hankkeessa
toimii Ramboll Finland Oy.
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9.2

Arviointimenettelyn eteneminen ja aikataulu
Seuraavassa kuvassa (Kuva 9-1) on esitetty tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja selostusvaiheisiin.

Kuva 9-1. Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo-hankkeen YVA-aikataulu.
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9.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden
oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat lainsäädännön
mukaan:

esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen
arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan sekä

esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.
Arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioon ottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille.
Tässä YVA-hankkeessa lähialueen asukkaille tullaan järjestämään kysely, jossa he voivat
esittää mielipiteensä ja omat arvionsa hankkeen osalta mm. omiin asuinolosuhteisiinsa ja
virkistyskäyttömahdollisuuksiinsa. Kysely tullaan toteuttamaan sekä perinteisenä postikyselynä että internet –versiona.

9.3.1 Tiedotus
Hankkeesta ja YVA:sta tiedottamisessa hyödynnetään ympäristöhallinnon internetsivuja
(www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet). Lisäksi kuulutukset julkaistaan paikallislehdissä ja kuntien ilmoitustauluilla.

9.3.2 Yleisötilaisuudet ja tupaillat
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana pidetään yleisötilaisuuksia sekä tupailtoja, joissa
osallisille kerrotaan hankkeesta ja arvioinnista. Osalliset voivat tilaisuuksissa tuoda esille
omia näkemyksiään mm. arvioitavista vaikutuksista, toiminnoista ja niiden sijoittumisesta.
Yleisötilaisuudet järjestetään sekä arviointiohjelman että arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan hankkeen kuulutuksen yhteydessä ja/tai erillisenä ilmoituksena paikallislehdissä.
Hankkeen yhteydessä järjestetään lisäksi tupailtoja. Tupaillat järjestetään, kun yhteysviranomainen on antanut YVA-ohjelmasta lausuntonsa sekä ennen asukaskyselyn toteuttamista YVA-selostusvaiheessa.

9.3.3 Palautteet
Eri tavoin saatu palaute (yleisötilaisuudet, palautelomakkeet, internet, lehtikirjoitukset
ym.) analysoidaan ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. Palautetta hyödynnetään myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.

9.4

Suunnittelun ja arviointimenettelyn liittyminen toisiinsa
Hankkeen suunnittelua tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, ja se jatkuu ja tarkentuu arviointimenettelyn jälkeen muun muassa ympäristöselvityksen tulosten perusteella. Ympäristövaikutusten lieventäminen ja ehkäiseminen pyritään
mahdollisimman tehokkaasti ottamaan huomioon suunnittelun eri vaiheissa.
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10. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT
10.1 Arvioitavat vaikutukset ja merkittävyyden arviointi
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun louhosjatkumo hankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVAmenettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

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

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön

luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä

edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

10.2 Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutukset, kuten melu-, pöly- ja tärinävaikutukset ovat selvimmin havaittavissa hankealueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään hankealueelta kauemmas, ympäristövaikutukset
vähenevät asteittain ja lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden
sidosryhmien lisäksi myös suuremman maantieteellisen alueen Siilinjärven kunnassa ja
lähialueilla.
Vaikutukset voidaan jakaa suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Kaivostoiminnan suoria vaikutuksia hankealueella ovat esimerkiksi räjäytysten aiheuttama melu, pöly, tärinä sekä vaikutukset maa- ja kallioperään. Suoria vaikutuksia lähiympäristössä voi kohdistua esimerkiksi vesistöihin. Välillisiä vaikutuksia hankealueella voi aiheuttaa esimerkiksi kuivatuspumppausten aiheuttama pohjavedenpinnan lasku, joka aiheuttaa muutoksia kasvien
elinolosuhteisiin ja kasvilajien esiintymiseen.
Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana niin laajaksi että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei voida olettaa
ilmenevän tarkasteltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan että jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue uudelleen. Seuraavassa on esitetty alustavat vaikutusten tarkastelualueet eri vaikutusosa-alueilla.
Maa- ja kallioperävaikutukset sekä pohjavesivaikutukset: Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan kaivostoimintojen alueille. Pohjavesivaikutukset
ulottuvat laajemmalle, kuitenkin enimmillään noin kilometrin etäisyydelle.
Vesistövaikutukset: Hankkeen vaikutukset vesien johtamiseen ja edelleen vesistöön aiheutuvat Jaakonlammen kuivatuksesta sekä kaivosalueen vesien johtamisesta. Vaikutukset kohdistuvat kaivosalueelle sekä vesien purkureiteille. Hankkeen vaihtoehdoissa VE3 ja
VE4 nykyisiin kaivosalueen vesien purkureitteihin ei kohdistu muutoksia. Vaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 Jaakonlampi on ennen louhinnan aloittamista kuivattava ja se näin ollen poistuu kaivoksen vesikierrosta. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 alavaihtoehdot a-c eroavat toisistaan kaivosalueen vesienjohtamisessa kaivosalueella. Kaikissa vaihtoehdoissa vedet puretaan nykyisen tavan mukaisesti Sikopuron altaasta edelleen putkilinjaa ja Sikopuroa pitkin
Kuuslahteen. Vaikutuksia vesistöön tarkastellaan kaikissa vaihtoehdoissa vesien purkureiteiltä. Vaikutuksissa huomioidaan myös sivukivialueiden suotovedet.
Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelualueet: Kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutusten osalta tarkastellaan varsinaista kaivostoimintojen aluetta. Lisäksi kasvillisuusvaikutusten osalta otetaan huomioon pölyvaikutusten laajuus sekä louhoksen kuivatuksen pohjavettä alentava vaikutus, mikä tarkoittaa käytännössä muutamien satojen metrien tarkastelualuetta. Eläimistön osalta tarkastellaan varsinaisen kaivostoimintojen alueen lisäksi
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melun, tärinän ja liikenteen vaikutusalueita. Vaikutuksia luonnonsuojelualueisiin tarkastellaan arvioitujen ympäristövaikutusten laajuuden perusteella tapauskohtaisesti. Lisäksi arvioidaan erityisesti luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin (esim. viitasammakko ja liitoorava) kohdistuvat vaikutukset.
Maankäyttö ja kaavoitus: Maankäyttövaikutusten tarkastelualue painottuu varsinaiselle
kaivostoimintojen alueelle. Välillisiä vaikutuksia maankäyttöön voi syntyä esimerkiksi erilaisten ympäristövaikutusten, kuten melu-, liikenne- ja maisemavaikutusten kautta, jolloin
vaikutusalue voidaan määritellä suuremmaksi.
Maisema ja kulttuuriympäristö: Maisemavaikutukset arvioidaan noin 10 km säteellä
kaivosalueesta.
Liikennevaikutukset: Liikennevaikutukset arvioidaan kaivostoiminnan vaikutusalueen liikennereittien alueilta tie- ja raideliikenteen osalta. Lentoliikenteen osalta huomioidaan
hankealueen sijainti Rissalan lentoaseman lähestymislinjalla.
Ilmanlaatu ja ilmastovaikutukset: Vaikutuksia ilmanlaatuun arvioidaan pääpiirteittäin
sillä etäisyydellä, mille pölymallinnus ja aiemmat tarkkailut osoittavat ilmanlaatuvaikutusten ylettyvän. Ilmanlaatuvaikutuksia tarkastellaan likimain 5 kilometrin etäisyydelle. Ilmastovaikutuksia tarkastellaan laajemmalla alueellisella tasolla.
Melu-, tärinä- ja ilmanpainevaikutukset: Melu-, tärinä- ja ilmanpainevaikutusta arvioidaan sillä etäisyydellä, mille melumallinnus ja aiemmat tarkkailutulokset osoittavat vaikutusten likimain ylettävän. Tarkastelualue ulottuu noin 3 km etäisyydelle.
Sosiaaliset vaikutukset: Sosiaalisten vaikutusten arviointi painottuu hankkeen lähialueille, joissa ilmenee suoria kaivostoiminnan vaikutuksia (mm. melu-, pöly-, tärinä-, ilmanpaine- ja maisemavaikutus). Tämän lisäksi esimerkiksi työllisyys- ja talousvaikutusta arvioidaan laajemmalla aluetasolla.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 10-1) on esitetty ehdotus Siilinjärven louhosjatkumo –
hankkeen vaikutusalueen rajaukseksi.

68

Kuva 10-1. Ehdotus vaikutusalueen rajaukseksi.
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10.3 Vaikutukset luonnonympäristöön
10.3.1 Maa- ja kallioperä
Kaivostoiminnan aiheuttamat suurimmat vaikutukset maa- ja kallioperään aiheutuvat
malmin- ja sivukiven louhinnasta ja läjityksestä sekä irtomaan poistosta ja läjityksestä.
Muita maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia aiheuttavat mm. rakennelmien, teiden
sekä vesienjohtamis- ja käsittelyjärjestelmien rakentaminen. Kemikaali- ja polttoainevuodoista ja onnettomuuksista sekä sivukivikasojen suotovesistä voi aiheutua muutoksia
maaperän tilaan. Maa- ja kallioperävaikutukset kohdistuvat lähes yksinomaan kaivosalueelle, lähinnä suotovesistä ja vuodoista aiheutuvat vaikutukset voivat ulottua myös laajemmalle alueelle.
YVA-selostuksessa kuvataan louhosten ja sivukivialueiden rakentamisen edellyttämät
maanrakennustyöt sekä niistä aiheutuvat vaikutukset. Tätä varten tarvitaan tietoa alueen
kallio- ja maaperän laadusta. Tietoa saadaan mm. maa- ja kallioperäkartoista ja alueella
tehdyistä tutkimuksista.

10.3.2 Pohjavedet
Mahdolliset merkittävimmät vaikutukset alueen pohjavesiin rakentamisen sekä toiminnan
aikana aiheutuvat avolouhostoiminnasta sekä sivukiven läjityksestä. Kaivostoiminnassa
avolouhoksiin purkautuu suuriakin määriä vettä, jolloin etenkin pohjaveden pinnoissa voi
tapahtua suuria muutoksia. Myös sivukiven läjityksessä syntyvien suotovesien vaikutus voi
heikentää alueen pohjavesien laatua.
Kaivosalue ei sijaitse talousveden kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella, lähimmät luokitellut pohjavesialueet sijaitsevat noin 4 km etäisyydellä. Kaivosalueen ja sen
lähiympäristön pohjaveden tilaa seurataan nykyisin yhteensä 15 tarkkailupisteestä, joista
9 on pohjaveden tarkkailuputkia ja 7 kaivoja. Hankealueen pohjavesioloista kootaan tiedot
olemassa olevan tiedon perusteella ja laaditaan arvio pohjavesivaikutusten merkittävyydestä sekä mahdollisesti tarvittavista suojaustoimenpiteistä. Ihmisiin pohjaveden välityksellä mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia ja niiden merkitystä arvioidaan talousveden
laatuvaatimusten ja -suositusten perusteella huomioiden alueen pohjaveden nykyinen
käyttö. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi mahdollisten vahinkotilanteiden vaikutukset pohjaveden laatuun.

10.3.3 Pintavedet
Kaivostoiminnan vaikutukset pintavesiin muodostuvat Jaakonlammen kuivatuksesta sekä
vesien johtamisesta kaivosalueelta ympäristöön. Vaikutukset kohdistuvat kaivosalueelle
sekä vesien purkureiteille. Hankkeen vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kaivosalueen vesienjohtamisreitteihin on tehtävä muutoksia Jaakonlammen louhoksen käyttöönoton myötä. Ennen Jaakonlammen louhoksen avaamista tulee Jaakonlampi kuivattaa ja vedet lammesta
johtaa Sikopuron altaiden kautta Sikopuroon. Jaakonlampi poistuu kaivoksen vesikierrosta, jolloin kaivosalueen vedet tulee johtaa uutta reittiä pitkin kaivoksen vesikiertoon ja
ympäristöön. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 vesienjohtamisen osalta tarkastellaankin kolmea
(alavaihtoehdot a-c) eri kaivosalueelle sijoittuvaa vesien purkureittiä. Hankkeen vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 kaivoksen vedet johdetaan nykyisiä purkureittejä pitkin vesistöön, eikä
kaivosalueen vesienjohtamisreitteihin kohdistu muutoksia. Kaikissa hankevaihtoehdoissa
(VE0-VE4) käsitellyt vedet päätyvät lopulta Sikopuron altaan ja Sikopuron kautta edelleen
Kuuslahteen nykyisen tavan mukaisesti. Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan muutokset
alueella muodostuvien vesien määriin sekä laatuun sekä niiden vaikutukset vesien käsittelyyn sekä vesienkäsittelyaltaiden riittävyyteen.
Siilinjärven kaivoksen vesistövaikutusten tarkkailua on tehty jo pitkään. Lisäksi kaivosalueella ja sen ympäristössä on toteutettu erillisselvityksiä mm. 2000-luvulla. Selvityksillä on
tarkennettu alueen pintavesiolosuhteita, kaivos- ja rikastamoalueelta tapahtuvaa pintavesikuormitusta, kuormituksen vuodenaikaista vaihtelua sekä kuormituksen vaikutusta
purkuvesistöissä. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tarkastellaan alueella tehdyt selvitykset ja niiden tuloksia esitetään YVA-selostuksessa. Arvioinnin aikana selvite-
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tään tarkasteltavien vaihtoehtojen mukaisten laajennusten aiheuttamat muutokset purkuvesien määrässä ja laadussa. Näiden perusteella arvioidaan hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat muutokset alapuolisissa vesistöissä asiantuntija-arviona. Vaihtoehdoissa VE1 ja
VE2 huomioidaan Jaakonlammen kuivattamisen ja vesienjohtamisen alavaihtoehtojen (ac). Vaihtoehdoissa VE1a ja VE2a arvioidaan vaikutukset Pitkänlammen nykyiselle purkureitille. Kaikissa hankevaihtoehdoissa huomioidaan myös sivukivialueiden suotovedet. Vedenlaadun vaikutusten lisäksi arvioidaan hankkeen ekologiset vaikutukset ja arvioidaan
mahdolliset vesiympäristölle haitalliset aineet. Arvioinnissa huomioidaan vastaanottavien
vesistöjen ominaispiirteet. Koska lähtöaineistoa on runsaasti, ei alueella ole tarvetta laajoihin lisätutkimuksiin. Arvioinnin aikana Kortteisen alueelta otetaan vesinäytteet vuosien
2016–2017 aikana kesällä, syksyllä sekä talvella.

10.3.4 Kasvillisuus, eläimet ja luonnonsuojelu
Hankealueelta ja sen läheisyydestä tunnistetaan luonnonolojen kannalta keskeiset kohteet
erillisselvityksenä tehtävien luontokartoitusten avulla. Luontokartoitukset on tehty maastokauden 2016 aikana. Arvioinnin apuna käytetään myös aiempia selvityksiä suunnittelualueen ympäristöoloista. Lisäksi tietoa mahdollisista uhanalaisista ja muutoin huomionarvoisista lajeista sekä muuta luontotietoa kerätään mm. ympäristöhallinnon Eliölajit –
tietokannasta, Metsähallitukselta, Metsäkeskukselta, Stora Ensolta, BirdLife Suomen Tiirahavaintotietokannasta sekä aluetta tuntevilta harrastajilta.
Vaikutusten arviointia varten laadittavista luontoselvityksistä on oltu yhteydessä PohjoisSavon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Saatujen kommenttien perusteella
vuoden 2016 selvityksiä on kohdennettu ja tarkennettu olennaisiin lajeihin ja kohteisiin.
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitysten maastotyöt on tehty kasvukauden 2016 aikana. Selvityksillä on paikannettu mahdollisia metsälailla (1093/1996), vesilailla (587/2011)
tai luonnonsuojelulailla (1096/1996) suojeltuja sekä uhanalaisia luontotyyppejä. Lisäksi on
selvitetty mahdollisesti alueilla esiintyvien suojelullisista syistä huomioon otettavien kasvilajien esiintymispaikat (mm. soikkokaksikko). Selvitykset on kohdistettu erityisesti ilmakuva- ja karttatarkastelun avulla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiksi arvioiduille osa-alueille. Tällaisia mahdollisesti arvokkaita alueita ovat mm. varttuneet kangasmetsät, purojen varret ja lampien rannat. Voimakkaasti käsitellyille talousmetsille, hakkuu-aukioille sekä ojitetuille puustoisille soille on tehty yleispiirteisempiä maastoselvityksiä
(luontotyyppikuviointi), kuitenkin niin että myös alueen kasvillisuuden yleispiirteet käyvät
selvityksistä ilmi. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotöitä on tehty toukoelokuun 2016 aikana 3.5, 14.–15.6, 21.–22.6, 27.–28.7 sekä 24.8. Osin kasvillisuutta on
havainnoitu myös muiden selvitysten yhteydessä.
Suunnitellun louhos- ja läjitystoiminnan vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan herkkien eli
suojelullisesti merkittävien luontotyyppien ja kasvilajiesiintymien sijoittumista suhteessa
suunniteltuihin toimintoihin. Välittömät ja voimakkaimmat vaikutukset kasvillisuuteen alkavat rakentamisvaiheessa poistettaessa kasvillisuutta rakentamis- ja louhostoimintoihin
liittyen. Muita vaikutuksia syntyy louhostoimintaan liittyvistä mahdollisista vaikutuksista
pohjaveden tasoon, pölystä sekä muista päästöistä. Vaikutusten arviointi keskitetään pääosin hankealueelle sekä sen lähiympäristöön. Vaikutusarvioinnissa ja selostuksessa pyritään esittämään sekä huomioimaan myös mahdolliset kompensaatiotoimet, joilla voidaan
pienentää vaikutusta. Tällaisia kompensaatiotoimia voi kohdistua esim. tietyn luontotyypin
osalta.
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Kuva 10-2. Luontokartoitusalueet.

Linnustoselvitykset on kohdistettu pesimälinnuston nykytilan selvittämiseen ja laskennat on toteutettu yleisesti hyväksyttyjen menetelmien ja ohjeiden (Koskimies 1994) mukaisesti 3.5, 14.–15.6, 21.–22.6 ja 7.7.2016. Laskentatapana käytettiin kierto- ja linjalaskentaa. Vesistöalueet laskettiin kierto- ja pistelaskentana. Kierto- ja linjalaskentaa on täydennetty muiden luontoselvitysten yhteydessä huhti-heinäkuussa 2016. Lintulaskennoilla
on selvitetty uhanalaisten ja muiden suojelullisesti merkittävien lintulajien reviirien esiintyminen suunnittelu- ja vaikutusalueilla. Hankkeen oletettuna vaikutusalueena pidetään
200–500 metrin etäisyyttä louhoksesta ja sivukivialueista lajeista riippuen. Häiriöalue on
laajin kookkailla petolinnuilla ja suppein metsien varpuslinnuilla. Vaikutusten arvioinnissa
huomioidaan eri vaihtoehtojen vaikutus alueen pesimälinnustoon, elinympäristöihin ja
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mahdollisesti myös muutoksiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Erityisesti huomioidaan vähänlukuiset tai uhanalaiset lajit. Lähtökohtaisesti hankkeen toteutusvaihtoehtojen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi lintujen levähdys- tai ruokailualueisiin.
Lepakkoselvityksen maastotyöt on tehty touko-syyskuun välisenä aikana iltahämärässä
ja yön aikana. Selvitykset on kohdistettu lepakoille tyypillisille saalistuspaikoille kuten alueen järvien rannoille sekä metsien reunoille ja aukkoisille paikoille. Lepakoiden esiintymistä hankealueella on selvitetty pääosin kannettavalla lepakkodetektorilla, mutta maastoon
on jätetty myös ns. passiivisia seurantalaitteita. Passiivista seurantaa on tehty ennakkoon
lepakoiden kannalta potentiaalisilla alueilla touko-syyskuun aikana. Aktiivikartoituksen
maastokäynnit on suunniteltu ilmakuvatarkastelun ja polku-urien perusteella. Aktiivisia lepakkokartoituksia on suoritettu 3.5, 14.–15.6, 21.–22.6, 27.–28.7 sekä 24.8.2016. Aktiivikartoituksissa havaittiin saalistavia pohjanlepakkoja. Passiivikartoituksen osalta maastotyöt ovat juuri päättyneet. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutusta alueella esiintyviin lepakoihin ja niiden saalistus- ja lisääntymisalueisiin.
Liito-oravan esiintymistä alueilla on selvitetty papanakartoituksella huhti-toukokuussa
12.4., 19.4. ja 3.5.2016. Kartoitusta on tarkennettu myöhemmin keväällä ja kesällä 2016
elinympäristökartoituksella ja mahdollisten ekologisten yhteyksien selvityksellä. Kartoituksissa havaittiin liito-oravan elinympäristöjä ja liito-oravan käyttämiä kolopuita mm. Jaakonmäen länsi-, etelä- ja koillisosissa. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen eri
toteutusvaihtoehtojen vaikutusta liito-oravan elinympäristöihin ja lajin esiintymiseen alueella sekä lajin suotuisan suojelun tasoon Siilinjärven alueella.
Viitasammakot on selvitetty toukokuussa 3.5 2016 ilta-yöaikaan hankealueen potentiaalisista vesielinympäristöistä, osittain lepakkokartoituksen yhteydessä. Edellisissä kartoituksissa viitasammakoista ei tehty havaintoja. Vuoden 2016 kartoituksissa havaittiin yksi viitasammakon soidin Kortteisen pohjoisosassa. Vaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen toteutusvaihtoehtojen vaikutusta viitasammakon esiintymiseen alueella.
Suomennunnamittaria on Jaakonmäen alueella tavattu vuosina 1974–1976. Vuoden
2008 kartoituksessa suomennunnamittarista ei tehty havaintoja. Mittarin isäntäkasvia
mustakonnanmarjaa Jaakonmäen alueella esiintyy yhä. Mittaria on havainnoitu kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitusten yhteydessä heinäkuussa 2016. Erityisesti on tarkastelut
ja huomioitu mustakonnamarjan esiintymät ja niiden lähialueet. Vuoden 2016 kartoituksissa ei tehty havaintoa lajista.
Muiden suojelullisesti merkittävien eläinten mahdollista esiintymistä hankealueella selvitetään kirjallisuusselvityksenä olemassa olevien tietojen, lajien levinneisyystietojen ja
elinympäristövaatimusten perusteella.
Suunnitellun louhostoiminnan laajennuksen vaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan herkkien
eli suojelullisesti merkittävien eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijoittumista
suhteessa suunniteltuihin toimintoihin. Vaikutukset eläimistöön ovat mm. rakentamisen ja
louhimisen aiheuttama elinympäristöjen menettäminen, melu, pöly, tärinä sekä päästöt
ilmaan. Vaikutusten arviointi kohdistetaan erityisesti hankkeen toiminta-alueille, mutta
ulotetaan myös rajauksen ulkopuolelle melun yms. leviämisalueelle.
Suunnitellun kaivostoiminnan laajennuksen vaikutuksia sen lähiympäristössä sijaitseville
Natura- ja muille luonnonsuojelualueille tarkastellaan alueittain. Kyseisille alueille ei
tehdä kartoituksia, koska lähimmät suojelukohteet ovat etäällä kaivosalueelta. Lähimmät
suojelualueet ovat lintujensuojeluohjelmaan kuuluva Kevätön -järvi 4,5 km toimipaikalta
lounaaseen sekä Natura 2000 -alueverkostoon kuuluvat Hirvisuo ja Eitikansalon suot 6,5
km ja 7 km kaivosalueesta pohjoiseen ja koilliseen. Lähtötietoina käytetään ympäristöviranomaisten tietokannoissa olevaa ajankohtaista tietoa luonnonsuojelualueilta sekä YVAprosessin aikana tehdyistä selvityksistä ja laskelmista peräisin olevaa tietoa kuten esim.
louhosten mahdolliset pohjavesivaikutukset ja niiden ulottuvuus, pölyäminen ja pölyn leviäminen, melu, päästöt liikenteestä yms. Mikäli asiantuntija-arvion mukaan louhostoiminnan vaikutukset voivat merkittävästi heikentää Natura-alueen perusteena olevia luontoarvoja, niin on tehtävä luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi. Tässä tapa-
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uksessa kuitenkin hankealuetta lähin Natura-alue sijaitsee niin etäällä, noin 7 kilometrin
etäisyydellä, että Natura-arviointi ei lähtökohtaisesti ole tarpeen.

10.3.5 Luonnonvarojen hyödyntäminen ja jätehuolto
Merkittävimpiä luonnonvarojen hyödyntämiseen vaikuttavia tekijöitä hankkeessa ovat:

hyödynnettävä malmi luonnonvarana,

kaivannaisjätteiden hyötykäyttö,

läjitysalueiden maisemoinnissa tarvittavat maa-ainekset sekä

uusiutumattomien energialähteiden käyttö toiminnassa.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtoina hankkeen elinkaaren ajalta (hyödynnettävä malmi ja sivukivi, kaivannaisjätteiden hyötykäyttö ja läjitys). Muut toiminnan vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat lähinnä välillisiä,
esimerkiksi pölyn leviämisen vaikutus marjastukseen ja metsätalouteen tai melun vaikutus
riistaeläimiin ja metsästykseen.
Louhoksilla muodostuvia kaivannaisjätteitä ovat maa-ainekset, sivukivi ja rikastushiekka.
Siilinjärven kaivoksella muodostuvien sivukivien osalta hyödynnetään olemassa olevaa tietoa, eikä luonnonvarojen hyödyntämisen ja jätehuollon osalta ei ole tarvetta tehdä lisäselvityksiä. Olemassa olevien selvitysten tuloksia esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

10.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maisemaan
10.4.1 Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
YVA-menettelyssä arvioidaan suunnitellun hankkeen soveltuvuus alueen yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön sekä merkittäviin toimintoihin ja verkostoihin (mm. liikenneyhteydet sekä energiainfrastruktuuri). Hankkeeseen liittyviä suunnitelmia verrataan alueen
suunniteltuihin maankäyttömuotoihin (kaavoitus) ja arvioidaan maankäytön tavoitteiden
toteutuminen alueella. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään, vaikuttaako tarkasteltava hanke hankealueen ja sen lähialueen nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Lisäksi
arvioidaan mahdolliset maankäytön rajoitukset ja ristiriidat. Suorien maankäyttövaikutusten alue on varsinainen hankealue, jolle toiminta kohdistuu. Välilliset vaikutukset maankäyttöön voivat syntyä esimerkiksi erilaisten ympäristövaikutusten, kuten melu-, liikenneja maisemavaikutusten kautta. Hankkeen vaikutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön selvitetään kaava-aineiston, olemassa olevien selvitysten, sidosryhmäyhteistyön, karttatarkastelujen ja maastokäyntien perusteella. Lisäksi arvioidaan erityisesti
sivukivialueiden mahdollinen varjostava vaikutus Digitan lähetyssignaaleihin.

10.4.2 Kaavoitustilanne
Arvioinnin aluksi selvitetään hankkeen ja sen lähialueen kaavoitustilanne sekä mahdolliset
lähitulevaisuuden maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmat. Yleis- ja asemakaavojen tilanteesta hankitaan tietoa Siilinjärven kunnasta. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen, maakuntakaavaan ja
muihin lähialueen kaavoihin (yleis- ja asemakaavat). Louhosjatkumo –hankkeen osalta
arvioitavaksi tulevat erityisesti vaikutukset Kuuslahti-Juurusvesi yleiskaavan toteuttamisen näkökulmasta.
Kaavoituksen osalta arvioidaan mahdolliset muutostarpeet. Kaavoituksen osalta lähtökohtina ovat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ympäristöministeriön ohjeet.

10.4.3 Elinkeinoelämä ja palvelut
Vaikutukset elinkeinoelämään arvioidaan laajennushankkeen suunnitelmien, olemassa olevan Siilinjärven kaivoksen toiminnan ja muista vastaavista kaivoshankkeista saatavan tiedon pohjalta. Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan mm.
kaivoksen synnyttämien suorien ja välillisten työpaikkojen määrä, Siilinjärven kunnan ja
lähialueen tämän hetkinen työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mahdolli-
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set kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoelämään otetaan arvioinnissa
huomioon.

10.4.4 Maisema ja kulttuuriympäristö
Sivukiven läjitysalueilla ja louhoksilla on pitkäaikainen maisemallinen vaikutus, jota pienennetään jälkihoitotoimenpiteillä. Maisemavaikutusten arvioinnissa kuvataan alueen nykytilaan kohdistuvia muutoksia. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toiminnanaikaisia ja
toiminnan loppumisen jälkeisiä vaikutuksia mm. alueen kauko- ja lähimaisemaan. Lisäksi
arvioidaan sivukiven läjitysalueiden varjostusvaikutukset. Maisemavaikutuksia aiheutuu
lähinnä uusista sivukivialueista tai nykyisten sivukivialueiden korotuksista ja laajennuksista, jotka lopulta maisemoidaan. Maisemavaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota
myös haitallisten vaikutusten vähentämiseen.
Maisemaan kohdistuvia vaikutuksia ja muutosten suuruutta arvioidaan maastokäynnein,
ilmakuvien, karttatarkastelujen, valokuvien ja alueelta aikaisemmin tehtyjen selvitysten
perusteella. Lähialueilta tehdään kuvasovitteita sekä näkemäalueanalyysi maisemavaikutusten arvioinnin helpottamiseksi. Tietoa arvokkaista kulttuurikohteista kerätään olemassa
olevista tietolähteistä, kuten Museoviraston aineistoista ja maakuntakaavaa varten tehdyistä selvityksistä. Kaivoksen laajentamisen toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan arvokkaisiin maisema-alueisiin, muinaisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön, vaalittavaan valtion rakennusperintöön ja maailmanperintöön sekä kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

10.5 Vaikutukset ihmisiin
10.5.1 Liikenne
Hankkeen vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen kohdistuvat kaivosalueelle. Hankkeella ei ole
vaikutusta Siilinjärven kaivoksella rikastettavan malmin tai rikasteen määriin, jolloin kaivosalueen ulkopuoliseen liikenteeseen ei kohdistu muutoksia. Arvioinnin yhteydessä kuvataan kaivosalueen liikennereittien nykyiset liikennemäärät. Arvioinnin aikana lasketaan
suunnitellun toiminnan aiheuttamat vaikutukset kaivosalueen liikennemääriin ja liikennereitteihin.
Arvioinnissa huomioidaan lisäksi lentoliikenteen osalta hankealueen sijainti Rissalan lentoaseman lähestymislinjalla.

10.5.2 Melu
Yksi kaivostoiminnan merkittävimmistä lähialueen ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on
melu. Ympäristömelu on hyvin harvoin terveydelle haitallista, mutta se voi vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Louhintatoiminnassa syntyy melua muun muassa porauksista, räjäytyksistä sekä kiviainesten käsittelystä (rikotus) ja kuljetuksesta (pyöräkoneet,
louheautot sekä kuorma-autot).
Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumon ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan suunnitellun toiminnan meluvaikutus ottaen lisäksi huomioon olemassa olevan kaivostoiminnan
meluvaikutus. Olemassa olevan kaivostoiminnan melumittaustietoja hyödynnetään meluvaikutusten arvioinnissa. Viimeisin melumallinnus alueella on tehty ympäristölupapäivityksen yhteydessä vuonna 2015, jota käytetään myös tämän YVA:n vaikutustenarvioinnin
pohjana. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään jatkuvatoimisten mittausten tietoja. Hankkeesta aiheutuva meluvaikutus arvioidaan melun laskentamallien avulla eri hankevaihtoehdoissa ja nollavaihtoehdossa. Mallinnuksessa hyödynnetään jatkuvatoimisten melumittareiden
mittaustuloksia. Toiminnan aiheuttamat melutasot vaihtoehdoittain arvioidaan Symo Oy:n
kehittämällä paikkatietoa ja VMI -aineistoa hyödyntävällä NoiSy melunlaskentaohjelmistolla. Ohjelmistossa käytetään melunlaskentamallia, jossa hajaantumisvaimennus on huomioitu palloaaltomallin mukaisesti, ilman absorptiovaimennus ANSI -standardin mukaisesti
ja maanpinnan vaikutus sekä kasvillisuus- ja estevaimennus standardin ISO 9613–2:1996
mukaisesti. Mallissa melun leviäminen lasketaan mm. vähän ääntä vaimentavissa lämpöti-
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la- ja tuuliolosuhteissa. Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman päätöksen (993/1992) mukaisiin melun ohjearvoihin.

10.5.3 Tärinä ja ilmanpaine
Räjäytykset ovat pääasiallinen tärinän aiheuttaja kaivoshankkeessa. Lisäksi tärinää aiheuttavat sekä liikkuvat että paikallaan olevat koneet. Tärinälle ei ole Suomessa annettu virallisia ohjearvoja. Yleisesti louhintatöiden tärinöitä arvioitaessa käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita ”Räjäytysalan normeja, turvallisuusmääräykset 16:0” (1998). Niissä
rakenteiden vahinkovaaran mittana pidetään pystysuuntaisen heilahduksen huippuarvoa.
Maa- ja kallioperässä välittyvä tärinä vaimenee erittäin tehokkaasti etäisyyden kasvaessa,
ilmateitse välittyvät ääni- ja ilmanpainevaikutukset kuitenkin ulottuvat etäämmälle.
Siilinjärven kaivoksella louhintaräjäytyksiä toteutetaan arviolta kaksi kertaa viikossa. Louhinnan edellyttämän räjäytystyön aiheuttamaa tärinää ja ilmanpainevaikutusta arvioidaan
kokemusperäisesti Siilinjärven kaivoksen mittaustulosten perusteella. Louhintaräjäytysten
aiheuttaman tärinän ja ilma-aallon painemittauksia on tehty kaivoksella vuodesta 1988
lähtien. Lisäksi kaivoksella on toteutettu räjäytysten ilmanpaineselvitys (Finnrock Oy) ja
ilmanpainetta mitataan. Selvityksen sekä mittausten tuloksia hyödynnetään arvioinnissa.
Tämän perusteella arvioidaan tärinän ja ilmanpaineen aiheuttama vaikutus mm. ihmisten
viihtyvyyteen, ympäristön rakenteisiin ja tärinän vaikutuspiirissä oleviin herkkiin laitteisiin.
Tärinävaikutuksia voidaan lisäksi arvioida laskelmilla, jotka perustuvat suunniteltujen räjäytyspanosten kokoon tai räjäytystöiden aikaisiin mittauksiin. Joko laskettuja tai mitattuja
tärinän voimakkuuksia käyttäen voidaan määrittää soveltuvat tärinän raja-arvot ja niitä
vastaavat panoskoot. Tärinän muodostuminen ja eteneminen ovat paikkasidonnaisia, joten
laskennalliset panoskoot ovat arvioita, jotka täytyy verifioida ja optimoida kohteessa.

10.5.4 Ilmanlaatu ja ilmasto
Kaivosalueilla pölypäästöjä aiheutuu yleisesti muun muassa louhinnasta, lastauksista ja
purkamisista sekä kuljetuksista. Lisäksi sivukivialueilta voi joissakin olosuhteissa aiheutua
pölypäästöjä esimerkiksi pyörteisen ja puuskittaisen tuulen nostaessa pölyä ilmaan.
Suurin osa kaivostoiminnan pölypäästöistä muodostuu suurista, yli 30 µm hiukkasista.
Yleensä tämän kokoluokan hiukkasten kulkeutumismatka on luokkaa 30–90 m, joten ne
poistuvat ilmakehästä todennäköisesti toiminta-alueella. Louhosjatkumon YVA-hanketta
varten tehtävillä pölyn leviämislaskennoilla arvioidaan hengitettävien hiukkasten (PM10)
leviämistä ympäristöön. Pölyn leviämislaskelmissa tarkastellaan eri hankevaihtoehtojen
vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Ilmapäästöjen leviäminen arvioidaan alueen päästöjen ominaispiirteiden ja tyypillisten sääolosuhteiden perusteella. Leviämislaskennat tehdään EPA:n leviämismallikokoelmaan ISC-AERMOD kuuluvalla Industrial Source Complex
Short Term (ISCST3) leviämismallilla tai vastaavalla. Malli huomioi mm. sääolosuhteet ja
maaston korkeuserot. Laskennoissa huomioidaan viivalähteinä kuljetusreitit ja aluelähteenä kaivos- ja sivukivialueet. Tarkastelut tehdään tilanteeseen, jolloin toiminnot ovat yhtäaikaisesti käynnissä normaalinkaltaisessa tuotantotilanteessa, joten leviämislaskelmilla
tarkastellaan toimintojen aiheuttamia maksimitilanteita. Päästökertoimissa huomioidaan
vuosittaiset arviot muun muassa malmin, sivukiven ja pintamaan määristä. Laskennoissa
käytetään kolmen vuoden reaalisäädataa, joka on mitattu Yaran omalla sääasemalla ja
Kuopion Rissalan lentoasemalla. Pitoisuudet mallinnetaan tarkastelupisteittäin vuoden jokaiselle tunnille ja niistä lasketaan ilmanlaadun raja-arvoihin verrattavat vuorokausi- ja
vuosikeskiarvot, jolloin voidaan arvioida pölypäästöjen vaikuttavuutta ilmanlaatuun. Ilmanlaadulle olevat säädökset ovat vuonna 1996 annetut ohjearvot terveyden suojelemiseksi (480/1996) ja vuonna 2011 voimaan tullut ilmanlaatuasetus (38/2011). Vaikutusten
arvioinnissa otetaan huomioon herkkien kohteiden, kuten asutuksen sijainnit.
Pölypäästöjen arvioinnissa hyödynnetään lisäksi Siilinjärven kaivoksella tehtyjä useita pölytarkkailuja ja –tutkimuksia sekä käynnissä olevaa ilmanlaadun seurantaa. Alueen pölyn
leviämismalli on viimeksi päivitetty koko toimipaikan ympäristöluvan päivityksen yhteydessä vuonna 2015 ja sitä käytetään tämän hankkeen mallinnuksen lähtökohtana. Lisäksi
hyödynnetään tehtyjen mittausten tuloksia. Kaivostoiminnan pölypäästöjen vaikutukset
painottuvat aikaisempien ilmanlaatuselvitysten ja havaintojen perusteella Mustin rikastus-
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hiekka-alueen pohjois- ja itäpuolelle, jossa on tehty ilmanlaadun suhteellisen pitkäaikaisia
(noin 6 ja 9 kk) ilmanlaadun mittauksia.
Työkoneista muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt lasketaan alueella toimivien työkoneiden ominaispäästöjen, keskimääräisten nimellistehojen ja vuoden 2015 toteutuneiden työtuntien perusteella. Pakokaasupäästöt työkoneille lasketaan LIPASTOpäästölaskentamallin (VTT) mukaisesti vuoden 2011 työkaluston keskimääräisten päästöjen mukaan.

10.5.5 Elinolot ja viihtyvyys
YVA-laissa (267/1999 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen
tai toiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset jakautuvat sosiaalisiin ja terveysvaikutuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalisten vaikutusten arviointi tarkoittaa näiden vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa laadullisia eivätkä ne siksi ole mitattavissa. Ne ovat yksilö-, aika- ja paikkasidonnaisia. Vaikutusarvioinnissa kootaan yksilöiden ja yhteisöjen tiedot, näkemykset ja kokemukset ja pyritään niiden perusteella tunnistamaan olennaiset esim. asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen ja alueiden virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset sekä asukkaiden ja alueella
toimivien huolet tai toiveet näihin liittyen. Em. tiedot kootaan jäljempänä esitetyn mukaisesti mm. asukaskyselyllä. Myös elinkeinovaikutuksia tarkastellaan osana ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Sosiaaliset vaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä, myönteisiä tai
kielteisiä ja kestoltaan vaihtelevia.
Paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden kertomat tiedot sekä kokemukselliset näkemykset ja huolet yhdessä muiden vaikutusten arviointien yhteydessä tuotetun tiedon
kanssa ovat arvioinnin tärkeimpiä lähtökohtia. Arvioinnin tausta-aineistona hyödynnetään
hankkeessa aiemmin tehtyjä YVA-selostuksia. Lisäksi sosiaalisten vaikutusten arvioinnin
lähtökohtana hyödynnetään kaivokselle laadittavaa viestintäsuunnitelmaa (laatija Tekir
Oy), jonka pohjaksi on laadittu sidosryhmäanalyysi. Tässä YVA-hankkeessa lähialueen
asukkaille tullaan järjestämään kysely, jossa he voivat esittää mielipiteensä ja omat arvionsa hankkeen osalta mm. omiin asuinolosuhteisiinsa ja virkistyskäyttömahdollisuuksiinsa.
Kysely tullaan toteuttamaan sekä perinteisenä postikyselynä että internet –versiona. Työn
aikana pidetään lisäksi lähiseudun asukkaille ja tarvittaessa muille keskeisille intressitahoille erikseen tupailtoja. Lisäksi sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään
YVA-ohjelmasta annettavia lausuntoja ja mielipiteitä sekä yleisötilaisuuksien aineistoa.
Myös erilaiset kartta- ja paikkatietoaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet (esim. kunnan ja Tilastokeskuksen nettisivut) toimivat sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähdeaineistona. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä hankkeen muiden vaikutusten arvioinnin kanssa, sillä sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti muihin vaikutuksiin (kuten melu, pöly, räjäytyksistä aiheutuva tärinä ja ilmanpaineiskut sekä muut
päästöt, maisema, luonto) joko välittömästi tai välillisesti.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi on asiantuntija-arvio, joka perustuu kaikkiin käytettävissä oleviin lähtötietoihin. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntijatyö on asioiden
suhteuttamista ja vertailua, koska sosiaalisille vaikutuksille ei ole olemassa normitettuja
raja-arvoja. Asukkaiden ja muiden osallisten kokemusperäistä ja paikallistuntemukseen
perustuvaa tietoa verrataan hankkeen muihin vaikutusarvioihin ja tutkimustietoon, ja sitä
kautta tutkitaan niiden vastaavuutta. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan ne väestöryhmät
ja alueet, joihin vaikutukset tulisivat erityisesti kohdistumaan. Vaikutusten merkittävyyttä
tarkastellaan tuomalla keskustelu yleisemmälle tasolle ja laajempaan viitekehykseen. Arvioinnissa huomioidaan eri hankevaihtoehtojen välisten vaikutusten lisäksi eri toimintavaiheiden välisten vaikutusten erot. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon
STM:n opas 1999:1 ”Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset” sekä
THL:n (entisen Stakesin) IVA ohjeet (THL 2015): ”Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA”.
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10.5.6 Terveys
Hankkeella voi olla merkitystä ihmisten terveyteen melun, pölyn, tärinän tai pinta- ja pohjavesien laadun vuoksi. YVA-menettelyn aikana tarkastellaan alueella tehdyt selvitykset
sekä pyritään tunnistamaan kaikki toiminnan mahdollisesti aiheuttamat välittömät ja välilliset terveyshaitat. Muun muassa ilmanlaatuun, meluun, talousveteen, elintarvikkeisiin,
uimaveteen ja maaperään liittyy ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Terveysvaikutuksia arvioidaan mm. vertaamalla kuhunkin edellä mainittuun tekijään kohdistuvia arvioituja ympäristövaikutuksia säädettyihin ohjearvoihin ja
tunnuslukuihin. Lisäksi terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon mm. onnettomuus- ja tapaturmariskit.

10.6 Ympäristöriskit
Poikkeus- ja vaaratilanteita kaivostoiminnassa voivat olla esim. patomurtumat, kemikaalija polttoainevuodot, päästöt vesiin esim. räjähdysaineista, vuodot ja ylitulvimiset vesienkäsittely- ja vesienjohtamisjärjestelmissä ja altaissa, putkirikot sekä epäonnistuneet räjäytykset.
Kaivostoiminnan riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin pystytään varautumaan jo suunnitteluvaiheessa. Turvallisuus ja turvallinen toiminta kaikissa muodoissaan
on Yaran tärkein toimintaa ohjaava tekijä. Yara Suomi Oy:llä on käytössä laajat ja kehittyneet riskienhallintamenetelmät ja kaikille Siilinjärven kaivoksen toiminnoille on tehty riskitarkasteluja sekä vaaranarviointeja erilaisilla menetelmillä. Niitä päivitetään myös jatkuvasti. Merkittävimmiksi riskeiksi kaivoksella on luokiteltu tulipalot, avainlaitteiden rikkoutumiset, rakenteiden rikkoutumiset (esimerkiksi patorakenteiden murtuminen) ja liikennevahingot. Tehtyjä riskitarkasteluja hyödynnetään myös tässä YVA-hankkeessa. Tämän
YVA-hankkeen yhteydessä erilaisia ympäristöriskejä arvioidaan kunkin ympäristövaikutusosa-alueen lisäksi erillisessä luvussaan.

10.7 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan kaivoksen ohella Yara Suomi Oy:n Siilinjärven
muut toiminnot, joilla on osittain yhteinen vaikutusalue kaivos- ja rikastamotoiminnan
kanssa. Suurin osa alueella toteutetusta ympäristötarkkailusta (muun muassa pinta- ja
pohjavesi- sekä ilmapäästöjen tarkkailu) koskee koko laitosintegraation aiheuttamia vaikutuksia, jonka vuoksi aineistoa yhteisvaikutusten arviointiin on hyvin saatavilla. Lisäksi
muun muassa vesistövaikutusten arvioinnissa huomioidaan alueen muut kuormituslähteet,
kuten maa- ja metsätalous, turvetuotantoalueet sekä Juurusveden osalta Siilinjärven kunnan jätevedenpuhdistamo. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkasteltavista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen toimintojen kanssa
kumuloituvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia.

10.8 Vaikutusten ajoittuminen
Louhosjatkumo –hankkeen toteuttamisen vaikutukset ajoittuvat rakentamisen, toiminnan
sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen aikaan. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen koko elinkaaren aikaisia vaikutuksia.
Rakentamisen aikana vaikutuksia aiheutuu louhoksilla tehtävistä pintaräjäytyksistä, sivukivialueiden rakentamisesta sekä muun tarvittavan infran kuten vesienjohtamiseen liittyvien ojien ja putkilinjojen rakentamisesta. Rakentamisvaiheessa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2
kuivataan myös Jaakonlampi. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset
luontoon, meluun, pölyyn, ilmanpaineeseen, pintavesiin sekä maisemaan. Toiminnan aikana vaikutuksia aiheutuu mm. louhinnasta, sivukivien kuljetuksesta ja läjityksestä sekä vesien johtamisesta. Toiminnan aikaisia vaikutuksia ovat näin ollen vaikutukset meluun, pölyyn, ilmanpaineeseen, liikenteeseen, pintavesiin sekä maisemaan. Sivukivialueiden maisemavaikutukset korostuvat läjityskorkeuden kasvaessa. Toiminnan päättymisen jälkeen
vaikutukset kohdistuvat pääasiassa vain maisemaan.
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10.9 Vaihtoehtojen vertailuperiaatteet
YVA–asetuksen 10 §:n mukaan arviointiselostukseen tulee sisältyä muun muassa selvitys
hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta sekä hankkeen vaihtoehtojen
vertailu.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen ja hankkeen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutuksen osalta
muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen. Vertailu tapahtuu käytettävissä olevan tiedon ja
arviointityön aikana tarkentuvan tiedon perusteella.
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden perusteella. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta, minkä perusteella vaikutuksen suuruus voi olla heikko, keskisuuri
tai suuri. Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella,
kuinka ympäristö sietää syntyvää vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön herkkyys voi olla heikko, keskisuuri tai suuri. Vaikutusten merkittävyys määritetään
ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin vaikutukset
voivat olla merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia tai suuria.
Vertailu esitetään havainnollisesti esimerkiksi taulukoituna ja värikoodein eroteltuna vaikutusten suunnan ja merkittävyyden suhteen. Vaikutus voi olla negatiivinen tai positiivinen.
Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus sekä arvioitujen ympäristövaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.
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11. EPÄVARMUUSTEKIJÄT, HAITALLISTEN
TEN RAJOITTAMINEN JA SEURANTA

VAIKUTUS-

11.1 Epävarmuustekijät
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus, mikä liittyy arvioinnissa käytettyyn aineistoon, sen keräysmenetelmiin sekä vaikutusten arvioinnissa käytettyihin menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten arvioinnin
epävarmuus voi vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen ja eri vaihtoehtojen arviointiin sekä
lisäksi se, kuinka merkittäviä esiintyvät epävarmuustekijät ovat suhteessa tehtyihin vaikutusarvioihin.

11.2 Haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten määrittelyn ohella esittää toimenpiteitä, joilla siitä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään osaltaan vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten ratkaisuiden ja toteutustapojen avulla. Vaikutusten ehkäisykeinot määritellään yksityiskohtaisemmin arviointiprosessin edetessä ja ne tuodaan esiin arviointiselostuksessa.

11.3 Vaikutusten seuranta
Arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Hankkeen lupahakemusvaiheessa ehdotus täsmentyy ja lupapäätöksessä vahvistetaan edelleen
vaadittavat seurantaohjelmat.
Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti:
1) Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia kaivoksella tehtävää prosessien tarkkailua, jolla huolehditaan kaivoksen normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita.
Toiminnan käyttötarkkailusta vastaa kaivoksen henkilökunta.
2) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin itsetarkkailuun valvontaviranomaisten hyväksymien
tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa päivitetään voimassa olevaa yksityiskohtaista tarkkailuohjelmaa, joka hyväksytetään lupaviranomaisella.
3) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna voimassa olevien tarkkailuohjelmien mukaisesti.
Ympäristölupavaiheessa esitetään mahdolliset muutokset vaikutustarkkailun osalta.
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SANASTO JA LYHENTEET
KVL

keskimääräinen
voa/vuorokausi

vuorokausiliikenne,

yksikkö

ajoneu-

milj. t

miljoonaa tonnia

m

metri

mpy

merenpinnan yläpuolella

mS/m

millisiemensiä per metri

pH

happamuus

PM10

aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm suuruiset hiukkaset, ns. hengitettävät hiukkaset

raakku

sivukivi

RKY

rakennettu kulttuuriympäristö

SVA

sosiaalisten vaikutusten arviointi

t/a

tonnia vuodessa

VNA

Valtioneuvoston asetus

VNp

Valtioneuvoston päätös

YKR

yhdyskuntarakenne

YSL

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

YVA

ympäristövaikutusten arviointi -menettely

YVA-asetus

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)

YVA-laki

laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
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