6.6 MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa hankealue sijoittuu Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan ja siinä
tarkemmin Pohjois-Savon järviseutuun. Itäinen Järvi-Suomi
on laaja, melko yhtenäinen, sokkeloisten järvien ja vesireittien maisema, joka on yksityiskohdissaan vaihtelevaa.
Maisema-aluetyöryhmän mietinnön mukaan PohjoisSavon järviseutu on Itäisen Järvi-Suomen jyrkkäpiirteisintä
aluetta; ruhjelaaksojen muovaamaan vaihtelevaan korkokuvaan liittyy myös laaja-alaisia jyrkkärinteisiä kohoutumia.
Järvet ovat suuria ja komeita, niillä on sekä tiuhoja saaristoja että avaria selkävesiä. Metsiä on paljon ja valtapuuna
yleisimmin kuusi. Pohjois-Savon järviseutua luonnehtii vaara- ja mäkiasutus. Asutusta on lakialueiden ohella metsäisten selänteiden rinteillä tai laaksoissa ja rantakumpareilla.
(Ympäristöministeriö 1992a)
Luikonlahti on Pohjois-Savon järviseudulle hyvin tyypillistä jyrkkäpiirteistä aluetta. Mäkiasutuksen piirteet ovat näkyvissä ja viljelykset sijoittuvat paikoin hyvin mäkisille alu-

eille. Maaston muodot vaihtelevat runsaasti ja pitkiä näkymiä syntyy ainoastaan korkeimpien mäkien lakialueilta ja
järvien suurimmilta selkävesiltä. Näille mäkien lakialueilla
sijaitseville peltoaukeille ja järvien suunnista avutuville näkymille kuusivaltaiset metsät muodostavat melko eheän
kehyksen. Paikoin laajoja selännemetsiä pirstovat metsänhakkuut. Viljelysalueissa on havaittavissa kaksi ketjumaista
keskittymää Luikonlahdentien ja Kortteisentien varressa.
Asutuskeskittymiä on syntynyt Luikonlahden keskustaajaman lisäksi Rauvantaipaleelle sekä hankealueen läheisyyteen Petkellahdelle.
Korkokuva hankealueen ympäristössä on itä-länsi suuntainen (kuva 6-8). Retusen vedenpinta hankealueen länsipuolella on korkeudessa noin +100 m mpy. Hankealueen
itäpuolelle sijoittuu +175 m mpy yläpuolelle nouseva selännealue. Sen korkeimpana kohtana Valkeismäki nousee
korkeuteen +235 m mpy. Hankealueen toiminnoista CoNiallas on nykytilassa korkeudessa +151 m mpy, Martikkalan
allas korkeudessa +166 m mpy ja rikastushiekka-allas korkeudessa +144 m mpy.

Kuva 6-8. Luikonlahden alueen topografia.
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Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti
tai maakunnallisesti arvokkaita inventoituja maisema- tai
kulttuuriympäristöalueita (kuva 6-9). Matkaa lähimmälle
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Pisalle on
yli 30 kilometriä. Kaavin keskusta noin kymmenen kilometrin päässä on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Lähin valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö Telkkämäen kaskialue sijaitsee noin 15
kilometrin päässä.
Lähin maakunnallisesti arvokas rakennuskohde on vanha Luikonlahden koulu ”Onnela”. Se sijaitsee noin kahden
kilometrin etäisyydellä mahdollisista sijoituspaikoista lou-

naaseen. Kohteella on maisemallista arvoa. Melttusvirran
taistelupaikka, noin kolmen kilometrin päässä mahdollisista sijoituspaikoista, on listattu maakuntakaavaan historiallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Saarijärvi-Vaikkojoki rantaosayleiskaavan on lisäksi merkitty paikallisesti arvokas järvimaisemavyöhyke Retusen rannalle. Matkaa kohteen rajalle Kettukallion suunnitellusta altaasta on noin
500 metriä.
Hankealueella ei ole muinaisjäännöksiä. Lähin kiinteä muinaisjäännös, Suomen sodan 1808 hautapaikka
Melttusvirta, sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä suunnitelluista toiminnoista.

Kuva 6-9. Maisema- ja kulttuuriympäristöt hankealueen ympäristössä . Ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtyjen
sovitekuvien kuvauspaikat on esitetty kartassa numeroituna.
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6.7 MAA- JA KALLIOPERÄ
6.7.1 MAAPERÄ
Alueen maaperää luonnehtivat kallioselänteet ja moreenikumpumuodostumat. Alueen maasto on topografialtaan vaihtelevaa. Maanpinnan korkeustaso vaihtelee välillä +110…180 m mpy. Kallioharjanteiden välissä olevan rikastushiekka-alueen pinnan korkeus rikastushiekka-alueen
pohjoisosassa on tasolla +144 m mpy ja eteläosastaan tasolla +137 m mpy. Ympäröivät kallioharjanteet kohoavat
keskimäärin 20–40 metriä rikastushiekka-alueen pintaa
korkeammalle.
Rikastushiekka-alueen
eteläpuolella
olevan
Heinälammen ympäristön maaperä on enimmäkseen
hiekkamoreenia. Lampea rajaavat lännessä kumpumoreenit, idässä moreenipintainen kalliomaa ja etelässä kallioiset

mäet. Heinälammen länsipuolella on havaittu myös epäjatkuva harjumuodostuma. Heinälammen lounaispuolella on
pieniä saraturvesuoalueita.
Hankealueella ja sen ympäristössä kumpumoreenimuodostumien vettä hyvin johtavien kivisten hiekkamoreenikerrostumien paksuudet vaihtelevat välillä 4–8 metriä.
Tehdasalueen lounaispuolella sijaitsee katkonainen harjujakso, joka ulottuu Petkellahdelta Uvemäen kallion itäpuolelta ja Kuikkalahden itäpuolisilta alueilta Luikonlahden
ranta-alueille. Kumpumoreenimäet ja harjut jakautuvat yksittäisiksi erillisiksi pohjavesimuodostumiksi, joista hydraulinen yhteys ympäröiviin moreeni- ja turvemaihin on satunnaista ja määräytyy runsaiden kalliokohoumien mukaan. Esimerkiksi Uvemäen harjumuodostuman itäpuolella ja Suurisuon turvemaan välissä on kalliokohouma.
Myllypuron Petkellahden puoleisessa purolaaksossa maaperä on hienoa hietaa.

Kuva 6-10. Luikonlahden alueen maaperäkartta.
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GTK selvitti Luikonlahden kaivosalueen ja sen ympäristön maaperän alkuainepitoisuuksia vuoden 2010 syksyllä
(16.9.–21.10.2010). Kaivosalueelta ja sen lähiympäristöstä,
noin neljän neliökilometrin alueelta otettiin yhteensä 62
humusnäytettä. Humusnäytteet otettiin maatuneesta orgaanisesta pintakerroksesta ja kukin koostui 3–5 osanäytteestä. Humuksen alkuainepitoisuus kuvastaa sekä alla olevan mineraalimaan pitoisuusvaihteluita että ilmasta kulkeutuneen pölyämisen vaikutusta. Hankealueen maaperän ja humuksen alkuainepitoisuuksia on esitetty taulukossa 6-3. Pitoisuuksia on verrattu PIMA-asetuksen mukaisiin
kynnys- ja ohjearvoihin.
Taulukko 6-3. Luikonlahden kaivosalueen ja ympäristön
humuksesta ja moreenista määritettyjen alkuaineiden
mediaanipitoisuuksia. Pitoisuuksia on verrattu PIMA-asetuksen
mukaisiin kynnys- ja ohjearvoihin. Humusnäytteitä on tutkittu
yhteensä 62 kappaletta ja moreeninäytteitä 9 kappaletta.
Alkuaine

Luikonlahden
humus
(med,
n=62)

Luikonlahden
moreeni
(med,
n=9)*

(mg/kg)

(mg/kg)

PIMAasetus

PIMAasetus

PIMAasetus

Kynnysarvo

Alempi
ohjearvo

(mg/kg)

(mg/kg)

Ylempi
ohjearvo
(mg/kg)

Arseeni, As

3,1

0,8

5

50

100

Kadmium, Cd

0,43

0,08

2

10

20

Koboltti, Co

8,6

10,6

20

100

250

Kromi, Cr

51,9

35,9

100

200

300

Kupari, Cu

64,1

24,8

100

150

200

Nikkeli, Ni

39,9

27,8

50

100

150

Sinkki, Zn

90,0

47,3

200

250

400

Vanadiini, V

31,7

36,9

100

150

250

* mediaaniarvot hienoainesmoreenille

Luikonlahden kaivosalueen ja sen ympäristön humuksessa useat alkuainepitoisuudet ovat suurempia kuin mineraalimaassa. Humukseen kertyneet alkuaineet ovat kertyneet siihen useiden vuosikymmenien, kenties jopa satojen
vuosien aikana. Pölyämisen lisäksi myös jotkin kasvit ottavat mineraalimaasta ravinteina alkuaineita, jotka kulkeutuvat lehtiin ja runkoihin ja kasvin kuollessa edelleen pintamaakerrokseen. Osa alkuaineista voi huuhtoutua sateiden
ja lumen sulamisen vaikutuksesta takaisin mineraalimaahan.
Nikkelin, kuparin ja kromin kohdalla humuksen pitoisuustasot ovat peräisin aiemmista kaivos- ja rikastustoiminnoista ja niiden aiheuttamasta pölyämisestä. Suurimmat
pitoisuudet nikkeliä, kromia ja kuparia havaittiin noin 500
metrin säteellä rikastamon ja avolouhosten ympäristöissä.
Arseenin ja koboltin kohonneet pitoisuudet humuksessa
ovat todennäköisesti talkkirikastukseen liittyvää pölyämis-
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vaikutusta. Kadmiumpitoisuuden havaittiin kasvavan teiden varsilla joten kadmium on siten mahdollisesti peräisin aiemmin käytetystä lyijypitoisesta polttoaineesta (ennen vuotta 1994). Humuksen ja moreenin alkuaineiden
mediaanipitoisuudet eivät tutkimuksissa ylittäneet PIMAasetuksen mukaisia kynnysarvoja, vaikka kaivosalueella 1–3
yksittäisessä humusnäytteessä nikkelin, kuparin ja kromin
pitoisuudet ylittivät alemman ja/tai ylemmän ohjearvon.
Alle kilometrin säteellä kaivosalueen rakennuksista haittaainepitoisuudet laskivat alle kynnysarvon.

6.7.2 KALLIOPERÄ
Luikonlahden
alueen
kallioperässä
esiintyy
Outokumpujakson kivilajeja. Serpentiniittimuodostumaan
liittyvät metallisulfidipitoinen kvartsikivi (malmikivi), karsi- ja karbonaattikivet sekä mustaliuskeet. Karbonaattikivet
koostuvat dolomiitti- ja magnesiittikivistä sekä talkkiliuskeista. Kvartsi- ja karsikivien erikoispiirteenä ovat niiden sisältämät kromipitoiset mineraalit. Serpentiniittimuodostumia
ympäröi kiillegneissi. Petkellammen rikastushiekka-alueen
eteläosan ja Heinälammen ympäristön kallioperän koostumus on vaihtelevaa, ja se sisältää graniitti- ja pegmatiittikiviä sekä granodioriitti- ja kiilleliuskekiviä. Kaivosalueen itäpuolella Enkelinmäen alueella on lisäksi runsaasti graniittia
ja pegmatiittia. Kaivosalueen eteläosan kallioperä koostuu
pääosin graniitti- ja pegmatiittikivistä sekä granodioriitti- ja
kiilleliuskekivistä (Pasanen & Backnäs 2013).
Alueelta on louhittu malmin lisäksi aiemman kaivostoiminnan aikana (1968–1983) sivukiveä. Malmin isäntäkivenä on ollut metallisulfidipitoinen kvartsikivi ja sivukivinä
karsi- ja karbonaattikivet, graniitti, serpentiniitti ja mustaliuske. Samoin kuin malmikivessä, myös sivukivissä esiintyy
metallisulfideja, jotka ovat suurimmaksi osaksi rautasulfidia
(magneettikiisu). Sivukivissä on todettu olevan keskimäärin
5,2 % rautaa, 3,2 % rikkiä, 0,39 % sinkkiä, 0,05 % kuparia, 0,02
% kobolttia ja 0,02 % nikkeliä.
Hankealueen ja sen ympäristön kallioperässä on havaittu GTK:n tutkimuksissa (Pasanen & Backnäs 2013) useita
pitkälle ulottuvia ruhjeita, jotka risteävät voimakkaimmin
Pajamalmin louhoksen pohjoispuolella sekä Pajamalmin
ja Petkellahden välisellä alueella kaivosalueen luoteisosassa (kuva 6-11). Nämä ruhjevyöhykkeet mallinnettiin geologiseen 3D-malliin. Aineistossa oli viitteitä myös muista
ruhjevyöhykkeistä, mutta vain sellaiset ruhjevyöhykkeet
mallinnettiin, jotka pystyttiin tulkitsemaan luotettavasti.
Tutkimuksen mittakaavasta ja käytettävistä tutkimusmenetelmistä johtuen yksittäisiä ruhjeita ja rakoja ei pystytty
mallintamaan. Myöskään ruhjeiden täytteistä ei ole tietoa.
Ruhjevyöhykkeiden syvyydeksi mallinnettiin 60–80 metriä
maanpinnalta. Syvempi kallioperä on mahdollisesti rikkoutunutta (Pasanen & Backnäs 2013).

