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7

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETELMÄT

7.1
Selvitys- ja arviointikohteet
Kappaleissa 8 - 10 on esitelty eri osatekijöiden mukaisesti hankealueen ja sen lähiympäristön nykytilaa,
hankkeen
mahdollisia
vaikutuksia,
haitallisten
vaikutusten
vähentämismenetelmiä
sekä
toteutusvaihtoehtojen vertailu. Kappaleet on järjestetty seuraaviksi kokonaisuuksiksi:
Fyysiseen luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi






maa- ja kallioperä
pohjavesi
vesistöt ja pienvedet
ilman laatu

Eliöihin ja eliöyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi







kasvillisuus
linnusto
kalasto
vesistöjen selkärangattomat pohjaeläimet
muut eliöryhmät

Ihmisiin ja yhdyskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi










maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
tieverkosto ja liikenne
kalastus ja metsästys
arkeologia ja kulttuurihistoria
sosiaaliset vaikutukset
maisema
melu ja tärinä
ihmisten terveys

Sosiaalisten vaikutusten yhteydessä selvitettiin asukkaille tärkeitä ympäristön kohteita suunnitellun
kaivoksen alueella. Yhteenveto sosiaalisten vaikutusten arvioinnista on kappaleessa 10.5 ja selvitys
erillisenä liitteenä.
Kappaleessa 11 on arvioitu luonnonsuojelulain mukaisesti hankkeen vaikutukset mm. Natura 2000–
verkoston suojelukohteisiin.
7.2

Tarkastellut ympäristövaikutukset, vaikutusalueet, arviointimenetelmät ja
arvioinnin epävarmuustekijät

7.2.1

Tarkastelu- ja vaikutusalueen rajaus

Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin päästölle tai vaikutukselle määriteltyä aluetta, jolla kyseistä
ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla selvityksen
tuloksena ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän.
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Valitut tarkastelualueet eri vaikutusten suhteen ovat seuraavat:



Maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia on selvitetty haetun kaivospiirin
alueella, jonka arvioidaan olevan pääasiallinen vaikutusalue. Aluekuivatuksen seurauksena
vaikutukset voivat kohdistua lievinä myös alapuolisiin vesistöihin, mikä sisältyy pintavesiosioon.



Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu kaivosalueelta alavirtaan Tuoreenmaanojalle ja
edelleen Poikajokeen asti.



Ilman laadun osalta vaikutusalueena on pidetty noin 1 km etäisyydellä pölyävistä kohteista
olevia, pölylle alttiimpia alueita. Poikkeustilanteissa pölyn on arvioitu leviävän enimmillään 2
km päähän.



Luontotyyppejä, kasvillisuutta ja linnustoa on selvitetty tulevan kaivospiirin alueelta sekä
läheisiltä suojelualueilta.



Kaivos
vaikuttaa
maankäyttöön
ensisijaisesti
muodostettavassa
kaivospiirissä.
Yhdyskuntarakenteeseen ja sosiaalisiin olosuhteisiin kohdistuvia vaikutuksia ilmenee eniten
Raahen alueella, mutta vaikutuksia aiheutuu myös muualle.



Tieliikenteen vaikutukset kohdistuvat suurimmassa
Vaikutustarkastelu on ulotettu valtatietasoiselle tielle asti.

määrin

kaivoksen

läheisyyteen.



Arkeologisiin kohteisiin vaikutuksia voi aiheutua rakennettavilla alueilla. Selvitykset on tehty
koko kaivospiirille ja sen lähiympäristöön, samoin myös kulttuurihistorian osalta.



Hankkeen maisemavaikutukset ilmenevät toisaalta kaivoksen
kaukomaisemassa ja rajoittuvat maaston tiettyihin avoimiin kohtiin.



Melun tarkastelu on kohdistettu melupäästön lähteisiin ja niiden välittömään ympäristöön, sekä
kuljetusten aiheuttamaan meluun liikennereittien varrella.



Ihmisten terveysvaikutuksia on tarkasteltu päästöjen leviämisalueella.

7.2.2

lähellä

ja

toisaalta

Arviointimenetelmät ja niiden epävarmuudet

Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet
Kallioperätiedot pohjautuvat hankkeesta vastaavan antamiin tietoihin ja Lapin Vesitutkimus Oy:n
tutkimuksiin. Maaperä- ja pohjavesitietoja on saatu YVA:ssa tehdyistä selvityksistä. Yleisen geologian ja
malmin tutkimusten laajuuden vuoksi aineisto antaa melko luotettavan kuvan olosuhteista. Louhosten
kuivatusvesimäärän arvio perustuu muilta avolouhoksilta saatuihin vertailutietoihin ja niissä saattaa olla
antoisuusmittausten suppeuteen liittyviä epävarmuuksia.
Maaperään ja pohjaveden laatuun kohdistuvien vaikutusten kannalta arviointia yksinkertaistaa
rikastushiekka-alueiden ja sivukivikasojen alla pääosin oleva tiivis maakerros tai keinotekoinen patojen
tiivistysrakenne. Maaperän perustilaselvityksessä saavutettu kattavuus on hyvä, mutta rakentamisen
suunnittelussa tarvitaan geoteknisiä lisätutkimuksia.
Sivutuotteiden laatu
Kaivostoiminnan sivutuotteiden laatutiedot ovat tuottaneet arviointipohjaa mm. maaperään, pohjavesiin
ja vesistöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnille. Geokemiallista loppusijoituskelpoisuutta ja
materiaalien hyötykäyttöön soveltuvuutta on tutkittu laboratoriokokein ja tuloksia on verrattu normeihin
ja kaivosteollisuuden sivutuotteista saatuihin kokemuksiin Suomessa. Malmin laatuun liittyvät tiedot ovat
erittäin luotettavia, mutta sivukivestä on käytettävissä suhteellisen suppea aineisto, ja sivukiven
hyötykäyttö rakentamisessa edellyttää materiaalista saatavilla olevan tiedon täydentämistä.
Vesistöt ja pienvedet
Vesistöjen vesitalouteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kaivoksen yleispiirteiseen vesitaseeseen ja
valuma-alueisiin pohjautuvien tietojen perusteella. Louhosten kuivanapitoveden määräarviossa on
epävarmuutta, kuten edellisessä kohdassa on todettu. Kaivoksen vesipäästön kuormitusta on
vesistövaikutusarviossa liioiteltu, jotta vesitalouteen kohdistuvat vaikutukset ja veden laadun
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muutosarvio olisi tehty vähintään riittävinä. Siitä huolimatta vasta rikastuskokeiden valmistumisen
jälkeen tiedetään tarkemmin vesipäästön laatu. Vesienkäsittelymenetelmän tehoa ei ole huomioitu, vaan
on oletettu selkeytyksen ja viivästyksen olevan ainoa käsittelymenetelmä. Jos vesien hallinta onnistutaan
tasapainottamaan hyvin ja käyttöön otetaan pintavalutusalueita vesien käsittelyä varten, tulevat päästöt
olemaan arvioituja pienemmät.
Vaikutusaluetarkastelu on tehty Tuoreenmaanojaan ja Poikajokeen ulottuen. Pääasiallinen
tarkastelumetodi on ollut laimentumislaskelma ja vaikutusten vertaaminen vedenlaatuluokitukseen,
juomavesien laatuvaatimuksiin, minimiravinnesuhteisiin ja eliöstön osalta metallien haittavaikutuksesta
oleviin tietoihin.
Pienvesien kartoitus on pääosin tehty muiden luontokartoitusten yhteydessä. Vain harvalukuisia
luonnontilaisia pienvesiä on löydetty. Niihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kaivospiirin alueella.
Ilman laatu
Ilman laatuun tulevat vaikutukset on arvioitu tunnettujen teollisuusprosessien, niiden ainekäyttöjen,
sallittujen ominaispäästöjen ja työkoneiden käyttämien polttoainemäärien ja päästöjen perusteella. Pölyn
vaikutuksia on arvioitu muiden vastaavien toimintojen päästöjen ja leviämiskäyttäytymisen perusteella.
Kasvillisuus ja luontotyypit
Kasvillisuuden ja luontotyyppien lajimääritykset, uhanalaisuusluokittelun ja tyypitykset ovat tehneet
erikoistuneet tutkijat. Selvityksiin on käytetty vuosi, joten kohteet on voitu kartoittaa kasvillisuuden
kannalta oikeina vuodenaikoina. On todennäköistä, että uusia laajoja uhanalaisten kasvien tai
luontotyyppien esiintymiä ei alueelta enää löydy.
Luontotyyppien ja arvokkaiden luontokohteiden säilymistä on tarkasteltu sen perusteella, miten
rakentaminen ja alueiden kuivatus vaikuttavat kasvillisuuteen.
Linnusto
Pesimä- ja muuttolinnustoa on kartoitettu vuonna 2006 ja kartoitusalue kattaa hyvin kaivoksen tulevan
vaikutusalueen. Pitkästä kartoitusjaksosta johtuen aineisto on luotettava. Kaivostoimintojen kaikkia
vaikutuksia linnustoon ei voida ennakoida, koska kaivoksia on harvalukuinen joukko vastaavissa
olosuhteissa ja lintujen käyttäytymisen arvioimiseen ei ole sopivia vertailukohteita. Linnustolle tulevista
positiivisista vaikutuksista esitettävät arviot on tehty varovaisesti, vaikka yksittäistapauksissa suljetuista
kaivoksista on muodostunut jopa lintujen keitaita.
Kalat ja kalastus
Kalastotutkimukset on tehty maastossa ja tietoja kalastosta on tullut myös kalastustiedustelujen
yhteydessä. Sähkökoekalastusta tehtiin kesällä 2006. Kaloihin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu
kaivoksen vedenoton ja jätevesien johtamisen aiheuttamien ympäristömuutosten seurauksena. Tästä
syystä niihin sisältyvä epävarmuus aiheuttaa epävarmuutta myös kaloihin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa.
Ihminen, yhdyskuntarakenne, kulttuurihistoria, maisema
Sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu tehdyn kartoituksen perusteella ja alueen olosuhteista olevan tiedon
perusteella. Kartoitus on tehty pääosaltaan henkilökohtaisena kartoituksena, jossa saadaan
yksityiskohtaisia tietoja asukkaiden suhtautumisesta ja olosuhteista. Kartoitus on kattanut vakituisten
asukkaiden lisäksi loma-asukkaita sekä vakituisia/loma-asukkaita (kylissä on vakituisia asukkaita, joilla
on lisäksi loma-asunto kylässä). Laaja-alaisia vaikutuksia Raahen kaupunkiin, palveluihin, elinkeinoihin,
väestönkehitykseen ja työllisyyteen on tutkittu haastattelujen sekä aikaisempien tutkimusten pohjalta.
Arviointi on tuottanut kokonaisvaltaisen näkemyksen vaikutuksista.
Muinaismuistoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu kartoituksen tuloksiin ja
maankäyttösuunnitelmiin. Lapin Vesitutkimus Oy on arvioinut maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuvat vaikutukset käytettävissä olevien kartoitusten ja suunnitelmien pohjalta.
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Maisemallisia vaikutuksia on tutkittu karttatyöskentelyn, maastokäyntien, 3D-mallinnusten ja
valokuvasovitteiden avulla. Muutoksia on tarkasteltu kohteiden välittömässä lähiympäristössä ja
laajemmin ympäröivässä kaukomaisemassa.
Melu
Melun vaikutukset on arvioitu laskennallisten mallien tuloksiin perustuen. Melumallinnus antaa maaston
muodot huomioivan tuloksen, mutta ei ota puustoa huomioon.
Liikenne
Liikenteen ympäristövaikutusten arviointi perustuu kaivoshankkeen materiaali- ja henkilökuljetusmääriin
ja kuljetusneuvojen kantavuuteen. Tieolosuhteet tunnetaan hyvin ja erityiskohteet on voitu tunnistaa.
Tieosuuksittain on voitu osoittaa parannettavat kohteet ja liikennemäärien muutos. Kuljetettavien
materiaalimäärien arviot ovat vielä täsmentymättömiä, mutta tässä vaiheessa riittäviä, sillä
huomattavakaan muutos kuljetuksissa ei ratkaisevasti vaikuta tehtyihin johtopäätöksiin. Liikenteen
muutosten vaikutusalueeksi on otettu tieyhteydet valtatielle lähinnä kaivosta.
Kalastus ja metsästys
Kalastustiedustelujen tulosten perusteella kalastusinnostus on vähäistä tiedustelun kohteena olevissa
vesistöissä. Vähän kalastettujen vesien osalta epävarmuutta tulee vaihtelusta, jota talouskohtaisissa saalisja pyynti-ilmoituksissa on.
Metsästyksen osalta tilastointi on tarkkaa ja arviointi on perustettu siihen. Metsästykseen kohdistuvia
vaikutuksia on arvioitu osana sosiaalisten vaikutusten arviointia. Vaikutusalueeksi arvioidaan tuleva
kaivospiirin alue, koska nykyisin vapaan metsästyksen kohteena olevan valtion maata olevan alueen
käyttöön tulee kaivoksen aloittaessa toimintansa rajoituksia.
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8

FYYSISEEN LUONNONYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

8.1

Maa- ja kallioperä

8.1.1

Nykytila

Suoritetut tutkimukset
Tiedot hankealueen maaperästä ja pohjavesiolosuhteista perustuvat Lapin Vesitutkimus Oy:n keväällä
2007 toteuttamaan tutkimukseen, jonka aikana tehtiin maanäytteenottoa 53 koekuopassa. Lapin
Vesitutkimus Oy:ssä tutkimustyöstä on vastannut sekä maastotöiden että tulosten tulkinnan osalta FL,
maaperägeologi Pekka Peuranen.
Maastonmuodostuksen yleiskuvaus
Laivakankaan alue sijaitsee Raahen kaupungin alueella, Raahesta 15 km kaakkoon. Lähimmät
asutuskeskittymät ovat Mattilanperän, Kopsan ja Romuperän kylät suunnitellun kaivosalueen
pohjoispuolella ja Mäntylänperä alueen lounaispuolella. Lukkaroistenperä on suunnitellun Vasanevan
rikastushiekka-alueen eteläpuolella. Seudun hallitsevana piirteenä on Laivavaaran, Ukkovaaran,
Penikkavaaran ja Leinostenvaaran muuta maastoa korkeammalla oleva vaara-alue. Laivavaaran laki on
korkeudella + 70 metriä m.p.y. ja korkeimmillaan vaaraylänkö on idässä Nahkakallion alueella jossa
korkeimmat maastonkohdat ovat yli + 100 metriä m.p.y. Vaarat ovat maaperältään kallio- ja
moreenimaata, jäätikön virtaussuunta alueella on ollut länsiluoteesta. Tämä näkyy paikoitellen
moreeniselänteiden heikosti havaittavana jään liikkeen mukaisena suuntautumisena. Lisäksi etenkin
Hourunevan alueella on jäätikön liikkeen suhteen poikittaisia moreeniharjanteita eli Rogen -tyypin
kumpumoreeneja. Näiden moreeniselänteiden pitkittäissuuntaus on pääosin lounaasta koilliseen. Jäätikön
liikettä vastaan poikittaisia moreeniselänteitä on myös Laivavaaran ylänköalueen länsipuolella
Jylkännevan suunnalla.
Laivakankaan alue, eri vaaroineen ja kallioineen, on ollut Pohjanmaan ja Perämeren rannikon oloissa
poikkeuksellinen vaaraylänkö alavien maiden ympäröimänä. Se on kohonnut muinaisen Perämeren
saareksi huomattavasti muuta rannikkoaluetta aiemmin. Tämä erillisen suursaaren olemassaolo selittää
moreenin pinnan huuhtoutumisen sekä erityisesti vaaraylängön länsi- ja eteläpuolisten hiekka-alueiden
pinnan muodostumisen rantavalleiksi eli –kaarroiksi.
Vaarojen korkeimmat kohdat ovat avokalliota sekä kalliosta rapautumisen kautta syntynyttä kivikkoa ja
louhikkoa. Louhikkoa ja kivikkoa on vaarojen lakialueilla myös muinaisen merivaiheen rantavoimien eli
aallokon huuhtomana. Vaarojen rinteet ja alavammat alueet ovat moreenia, joka tällä alueella on tiiviisti
kerrostunutta ja rakenteetonta pohjamoreenia. Vaarojen lakimailla moreeni on usein pinnastaan
huuhtoutunut keskimäärin 1 metrin syvyyteen asti. Huuhtoutumisen syynä on maankohoamisilmiön
aikaisen Perämeren aallokon rantavoimat. Vaarojen lakimailta huuhtoutunutta ainesta, yleensä hiekkaa,
on kertynyt vaarojen rinteille korkeuskäyrien mukaisina muinaisrantoina. Ne sijoittuvat korkeustason +
50 metriä m.p.y. alapuolelle. Näiden muinaisrantojen hiekan paksuus on keskimäärin 2 – 3 metriä.
Vaarojen lakien välisissä notkelmissa lajittunutta ainesta voi olla laajemmaltikin. Alueen avosoiden eli
nevojen pohjalta on tutkimuksen perusteella löydettävissä yleensä ainakin ohut muutamia kymmeniä
senttejä vahva hiekkakerros. Usein hiekan vahvuus on suurempikin, jopa useita metrejä. Vaara-alueen
itäpuolella on laaja Nahkakallion alue. Se on loivapiirteinen, louhikkoinen kallioperän muodostama
selänne.
Alueella ei ole merkittäviä lajittuneen aineksen muodostamia jäätikköjokikerrostumia eli harjuja. Lähin
harju on Vihanninharju kaivosalueen koillis- ja pohjoispuolella. Pohjaveden virtaussuunta alueella on
kohti länttä Tuoreenmaanojan, Haapajoen ja Piehinginjoen vesistöjen kautta eli Vihanninharjusta
poispäin. Piehinginjoen varressa on laajoja hiekka-alueita jotka lienevät synnyltään harjuhiekkoja,
Pohjanmaan tyypin harjumuodostukseen liittyen. Piehinginjokivarressa ei esiinny maanpinnan
yläpuolelle kohoavia harjuselänteitä, vaan hiekka täyttää kallio- ja maaperän muodostamaa jokilaaksoa.
Hiekat ovat myöhemmin levinneet maankohoamisilmiön myötä rantavoimien vaikutuksesta muinaisen
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merenrannan suuntaisiksi rantavalleiksi, ”kaarroiksi” joita on Lylynnevan eteläosissa ja sen länsipuolella.
Alueen rantavallit esiintyvät toisiaan seuraavina peräkkäisinä valleina. Koska nämä muinaiset rantavallit
sijaitsevat maaston alavilla osilla, ovat niiden välit yleensä soistuneet.
Edellä kuvattua moreeniylänköä ympäröivät maat ovat matalia, loivasti kumpuilevia moreenimaita,
joiden väliset painanteet ovat yleensä soistuneita. Moreenialueiden välissä olevista suo-alueista
kaivoshankkeen kannalta merkittävimpiä ovat Lylynneva, Ojastenneva, Jylkänneva, Siliä-Ispinä
(soistunut korpialue avolouhoksen itäpuolella), Ispinänneva, Kaivostenneva, Tikanpyrstöneva sekä
Vasanneva. Suurimpien suoalueiden maapeite on turvetta yli 1 metrin vahvuudelta, pienemmillä
suoalueilla on kyse metsämaan soistumisesta, jolloin turpeen paksuus on alle 1 metriä. Maaperä on
lajittunutta ainesta, pääosin hiekkaa alueen etelä- ja lounaisosissa, missä hiekkamaita on etenkin
Piehinginjoen laaksossa.
Pohjavesien ja erilaisina ojina ja puroina ilmenevien pintavesien päävirtaussuunta on kohti länsiluodetta
eli Perämerta. Varsinainen pääuoma on Tuoreenmaanoja, joka toimii kaivosalueen vesien kokoajana ja
edelleen purkautumisreittinä. Alueen pohjoisosan vedet virtaavat kohti pohjoista ja Haapajokea. Alueen
lounais- ja eteläosien vedet virtaavat sekä pohjavesinä että pintavesinä (puroina ja ojina) kohti
Piehinginjokea, joka luonnontilaisena laskee Perämereen. Kuitenkin kaikkien jokien ja purojen,
Piehinginjoesta alkaen, paikallinen päätetaso on Raahe – Kokkola maantien länsipuolinen,
moreenimaiden lännessä rajaama vesistöalue joka lopullisesti toimii Raahen terästehtaan makean veden
kokoojana ja vesialtaana.
Maaperäolosuhteet suunnitelluilla toiminta-alueilla
Maaperäolosuhteiden yleiskuvaus
Alueen moreenimaat sekä ohutturpeiset ja ojitetut metsämaat ovat nykytilassa metsätalouskäytössä.
Suurimmat suot ovat keskiosiltaan luonnontilaisina avosoina. Romuperän ja Mattilanperän kylien
eteläosissa on myös maatalousmaata eli peltoa. Vaaramaiden lakiosat sekä erityisesti Nahkakallion alue
ovat kivikkoisina joutomaata ja kalliota tai tuotoltaan vähäistä metsämaata. Alueen metsämaita on laajalti
ojitettu. Alueella ei ole suuria maa-aineksen ottopaikkoja. Teiden varsilla on pieniä metsäautoteitten
ylläpitoon tarkoitettuja hiekkakuoppia, kuten alueen eteläosassa Kauniinmetsänkankaalla sekä
Laivavaaran koillisrinteessä. Alueen maaperä muodostuu pääasiassa viime jääkauden kerrostamasta
moreenista. Se on suurimmalta osin mannerjäätikön pohjaosien kerrostamaa pohjamoreenia, joka on
rakenteeltaan hyvin tiivistä. Pohjamoreenissa ei Pohjanmaan alueella yleensä esiinny lajittuneita
välikerroksia, vaan se on tasalaatuista alkaen kiinteästä kallioperästä aina moreenin pintaosiin saakka.
Rakeisuuskäyrältään pohjamoreeni on hiekkamoreenia.
Moreenin pintaosat voivat olla etenkin korkeammilla maastonkohdilla huuhtoutunutta hiekkamoreenia.
Tämä johtuu siitä että Perämeren rannikon alavat maat ovat jääkauden jälkeen olleet meren peittämiä.
Maankohoamisen aikana meren aallokko on huuhtonut moreenin pintaosaa. Aallokon huuhtova vaikutus
on ollut suurin korkeammilla maastonkohdilla, moreenin pintaosien poishuuhtoutunut hienoaines
(hiekka) on kerrostunut alemmas vaaramaiden rinteille. Hienommat maalajit, siltti ja savi, ovat
huuhtoutuneet laajemmalle alueelle eivätkä ne Laivavaaran alueella muodosta omia maalajimuodostumia,
kuten savikkoja. Hiekkamuodostumat ovat pinta-alaltaan pieniä hiekkatasanteita ja -valleja
(muinaisrantoja) jotka ovat maastossa nähtävinä korkeuskäyrien mukaisina muotoina. Moreenivaarojen ja
– selänteiden välisten notkelmien pohjalla voi olla ohuita hiekkakerroksia. Nämä notkelmat ovat usein
soistuneita. Laivavaaran – Penikkavaarain – Ukkovaaran ja Kaukastenkankaan muuta maastoa
korkeammalla olevat lakialueet ovat louhikkoa eli kivikkorakkaa joko moreenin huuhtoutumisen
seurauksena tai sen vuoksi että ne ovat kallioperää, joka on rapautumisen vuoksi muuttunut rakaksi.
Alueen suurimmat suot ovat Lylynneva, Jylkänneva, Ojastenneva, Hourunneva, Ispinänneva sekä
Vasanneva. Ohutturpeiset suot on yleensä ojitettu, kyseessä on soiden reunaosien paksuturpeisten
metsämaiden ojitus metsätaloudellisista syistä. Vasanneva, Ispinänneva sekä Jylkänneva ovat kuitenkin
paksuturpeisia soita (turpeen paksuus laajoilla alueilla yli 2 metriä).
Alueen maaperäkartat on esitetty kuvissa 8.1 - 8.3.
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Kuva 8.1 Maaperäkartta, louhosalueen ympäristö.
Maaperä sijoitusvaihtoehtojen VE1 ja VE3 rakennettavilla alueilla
Rikastamon sijoitus Laivavaaran itäisen huipun eteläpuolelle on geologisista syistä perusteltua. Maaperä
on tiivistä pohjamoreenia, jonka paksuus on keskimäärin 2 – 3 metriä. Moreenin alla on kallio.
Pohjarakennuksen ja maaperän tiiveyden kannalta alue soveltuu hyvin rikastamon rakentamiseen.
Louhos sijaitsee malmion alueella eikä sille ole vaihtoehtoisia kohteita. Malmia louhittaessa poistetaan
irtomaapeite, joka on moreenia, turvetta sekä paikoin ohuelti hiekkaa. Maapeitteen vahvuus on moreenin
osalta keskimäärin 3 metriä.
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Teknillis-taloudellisista syistä on paras pyrkiä sijoittamaan louheena irrotettavaa, kultapitoisempaa
malmia peittävä sekundäärimalmi mahdollisimman lähelle avolouhosta ja rikastamoa. Vaihtoehdoissa
VE1 ja VE3 sekundäärimalmi on sijoitettu Laivavaaralle, jossa maaperä on moreenia, keskipaksuus 2 – 3
metriä. Moreenin alla on kallio.
Lylynnevalla sivukivikasan alueella pintamaalajina on turve ja sen alla oleva keskimäärin 3 – 4 metriä
paksu hiekkakerros. Hiekkakerroksen alla on moreeni. Sivukivi on pääosin graniittia ja granodioriittia
joiden mineraalien rapautuminen on hyvin hidasta, aines on vastaavaa kuin useiden Lapin ja KeskiLapin vaara- ja tunturimaiden lakialueiden rakka eli louhikko. Nämä kivilajit muodostuvat kvartsista,
maasälvistä ja kiilteistä, joiden vaikutukset ympäristöönsä ovat vähäisiä.
Iso-Hattulampeen toteutettava vesivarasto-allas sijaitsee maaston painaumakohdassa Poikainvaaran
länsipuolella. Turpeen ja muun pohjasedimentin poiston jälkeen altaan pohjamaana on moreeni.

Kuva 8.2 Maaperäkartta, Vasanneva ympäristöineen.
Vasannevalla maaperä on suota, jonka turpeen paksuus on reunaosillaan 1 – 1,5 metriä. Sen alla on ohut
hiekkainen kerros ja hiekan alla on pohjamaalajina moreeni. Suoalueen pintavedet virtaavat kohti
lounasta ja Piehinginjoen latvavesiä. Tämä on myös alueen moreenimaiden pohjavesien virtaussuunta.
Vasannevaa ympäröivän valuma-alueen vedenjakajat ovat alimmillaan kolmessa kohdassa: 1)
pohjoisessa Santerinkankaan – Pöksynsaaren, 2) idässä Kopsan Pirttiselän ja 3) etelässä Pesuan ja
Tuppukankaan välissä. Näillä kohdin maaperä on suota tai soistunutta moreenia.
Kaivokselta tulevat vedet johdetaan Jylkännevalle joka toimii puhdistettujen ja kaivoksen toiminnassa
tarpeettomien vesien pintavalutuskenttänä. Jylkännevalla pintamaalajina on turve jonka paksuus on
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keskimäärin yli 1 metri. Turpeen alla voi olla lajittuneen aineksen eli hiekan kerros. Sen alla on
pohjamoreenia.

Kuva 8.3 Maaperäkartta, Hourunneva ympäristöineen.
Maaperä sijoitusvaihtoehdon VE2 rakennettavilla alueilla
Rikastamo 2 sijoittuu Laivavaaran laen pohjoispuolelle, jossa maaperä on moreenia. Moreenin alla oleva
kallioperä on keskimäärin 3 – 4 metrin syvyydessä.
Siljannevan ja Siliä-Ispinän sekundäärimalmikasan alueella pintamaana on turve, jonka paksuus on
keskimäärin 0,5 metriä. Pohjamaana on kivikko ja louhikko sekä moreeni. Alue rajautuu eteläosastaan
Kaukastenkankaan moreeni- ja kivikkomaihin. Pohjaveden virtaus on kohti luodetta eli avolouhosta.
Koska moreenimaat rajaavat aluetta, on siltä valuvat pintavedet johdettavissa hallitusti kaivoksen ohi.
Sivukivikasa – Ojastenneva
Ojastennevan sivukivialueella pintamaana on turve, jonka paksuus on 0,5–1 metriä. Pohjamaana on
moreeni, jota on myös pintamaalajina erillisinä kumpuina ja selänteinä. Turpeen alla esiintyy paikoitellen
ohuena kerroksena hiekkaa. Alueen eteläosassa on hiekkaa lähellä Piehinginjoen pohjoisen latvahaaran,
Ispinänojan, rantoja. Pohjamaa on pääosin tiivistä ja louhoskasan valumisvedet ovat hallittavissa
ojituksella. Ojastenneva on kuitenkin eteläosaltaan vain noin 100 metrin päässä Piehinginjoen pohjoisesta
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haarasta, Ispinänojasta. Ojastennevan vedet laskevatkin nykyisellään Ojastenojan luonnon ojaa myöten
Piehinginjokeen.
Hourunnevan rikastushiekka-alueella pintamaalajina on turve, jonka paksuus on laajoilla alueilla yli 1
metri, nevan laidoilla ja soistuneilla metsämailla turpeen paksuus on keskimäärin 0,5 metriä. Neva jää
Hourukankaan ja Petäjäselän moreeniselänteiden väliin, moreeniselänteet muodostavat geologisen
rakenteen, joka estää rikastushiekan valumisvesien leviämistä ympäristöön. Pohjamaan tiiveys on ainakin
Hourunnevan pohjoisosassa verraten hyvä, mutta Hourunnevan eteläosassa pohjamaana turpeen alla on
hiekkaa, mikä liittyy Piehinginjokivarren hiekkamuodostumiin. Koska pinta- ja pohjavesien virtaussuunta
on kohti etelää ja Piehinginjoea, pitäisi alueen patoaminen moreenipadolla tehdä syvälle maaperään
ulottuvalla patorakenteella. Lisäksi kuivumisvedet tulisi hallitusti johtaa pois alueelta ojittamalla.
Kallioperäolosuhteet suunnitelluilla toiminta-alueilla
Kallioperän kivilajeja sekä malmin esiintymistä on kuvattu kohdassa 3.3.2; tämä luku esittää kallioperän
ominaisuuksia suunnitelluilla toiminta-alueilla.
Karttatulkinnan ja maastokäyntien perusteella arvioidaan kallioperä toimenpide-alueilla ehjäksi. Kallion
pintaosa on yleensä Suomen oloissa rikkonaista 2 metrin syvyyteen asti. Sellaisia merkittäviä kallioperän
rikkonaisia ja ruhjeisia alueita, jotka voisivat toimia pohjavettä hyvin johtavina rakenteina, ei voida
osoittaa. Mahdolliset ruhjealueet ovat tiiviin pohjamoreenin peitossa. Kaivoshankkeen edetessä nämä
alueet tullaan tutkimaan porakonekairauksella, jolla selviää tarkka kalliopinnan taso sekä kallion laatu.
Sijoitusvaihtoehdot VE1 ja VE3
Rikastamo VE1:ssä lähes vaaran laella, kallioperä on yleensä eroosiokulutusta kestävämpää ja tämän
perustella arvioidaan kallion laatu tiiviiksi. Maastonmuodostus on tasaista, maasto viettää loivasti kohti
lounasta eikä alueella ole sellaisia maanpinnan muotoja (kurut, uomat, painanteet) jotka voisivat osoittaa
kallioperän ruhjevyöhykkeitä. VE1:ssä rikastamon, sekundäärimalmikasan, sekä louhoksen alueella
kallion pinta on lähellä (irtomaapeitteen paksuus 3 – 4 metriä) ja kallioperä joko graniittia tai
malmipitoista kvartsijuonta. Nämä kivilajit ovat yleensä kovia, kemiallinen tai mekaaninen rapautuminen
on vähäistä ja voidaan arvella kallioperän olevan rikkonaista 2 metriä pinnastaan, jonka alapuolella kallio
on ehjää.
Iso-Hattulampi sijaitsee kallioperän painanteessa Poikainvaaran–Leinostenvaaran välissä. Kallioperä
arvioidaan tiiviiksi kallio- ja moreenimaiden alueella. Kallioperässä voi olla ruhjevyöhyke pohjoiseen
päin kohti Pikku-Hattulampea, sitä kohti suuntautuvan suon alla.
Sekundäärimalmi sijoittuu Laivavaaran lounaispuolelle, vaara-alueen laelle. Maastonmuodostus on
tasaista, maasto viettää loivasti kohti lounasta eikä alueella ole sellaisia maanpinnan muotoja (kurut,
uomat, painanteet) jotka voisivat osoittaa kallioperän ruhjevyöhykkeitä. Lylynneva sijaitsee tasangolla,
kalliopinnan voi arvioida olevan tasaista eikä kallioperän rakenteilla ole merkitystä sivukivikasan
vedenhallintaan. Suunniteltu sivukivikasa rajautuu joka puolelta irtomaapeitteeseen (turve, hiekka ja
moreeni).
Vasanneva rajautuu kallio- ja moreenimaihin. Niiden välissä on maaston painanteita, jotka ovat
soistuneita. Ruhjealueita voi karttatulkinnan perusteella olla:






Nahkakallion ja Pöksynsaaren välillä
Vasansalmessa Pöksynsaaren ja Pesuankallion välissä
Puumerkkikankaan ja Tuppukankaan välissä
Vasannevan länsilaidassa suunnitellulla pato-alueella

Sijoitusvaihtoehto VE2
Rikastamoalue on Laivavaaran luoteispuolella rinteessä. Paksun maapeitteen vuoksi ei kallion laatua voi
arvioida, kuitenkaan maastossa ei havaita sellaisia maanpinnan muotoja (kurut, uomat, painanteet) jotka
voisivat osoittaa kallioperän ruhjevyöhykkeitä. Maaston korkeuserot ovat pienet, maastossa ei havaita
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sellaisia maanpinnan muotoja (kurut, uomat, painanteet) jotka voisivat osoittaa kallioperän
ruhjevyöhykkeitä.
Sekundäärimalmialue sijoittuu Siliä-Ispinälle, maasto on tasaista ja kalliomaiden rajaamaa pohjoisessa ja
koillisessa. Maaston korkeuserot ovat pienet, maastossa ei havaita sellaisia maanpinnan muotoja (kurut,
uomat, painanteet) jotka voisivat osoittaa kallioperän ruhjevyöhykkeitä.
Sivukivi-alue Ojastennevalla sijaitsee kallioperän ja moreenikumpareiden rajaamassa, etelään viettävässä
maastossa. Maaston korkeuserot ovat pienet, maastossa ei havaita sellaisia maanpinnan muotoja (kurut,
uomat, painanteet) jotka voisivat osoittaa kallioperän ruhjevyöhykkeitä.
Hourunnevan rikastushiekka-allas on alueella, jossa irtomaapeite on paksu (kumpumoreeni, turve,
hiekka). Maastossa ei havaita sellaisia maanpinnan muotoja (kurut, uomat, painanteet) jotka voisivat
osoittaa kallioperän ruhjevyöhykkeitä. Alueen pitkittäiset, lounaasta luoteeseen suuntautuvat
moreenikumpareet kuvaavat jäätikön liikesuuntaa ja -dynamiikkaa eikä niillä ole yhteyttä alla olevaan
kallioperään mitenkään.
8.1.2

Hankkeen vaikutustavat maaperään

Kaivoshankkeen keskeisimmät vaikutukset maa- ja kallioperään aiheutuvat yleisesti:








rakentamisesta ja louhinnasta
pölylaskeumasta
likaantuneista valumavesistä
rikastushiekan ja sivukivialueiden suotovesistä
kemikaalien, polttoaineiden ja öljyjen poikkeustilanteiden vuodoista
jälkihoitoon liittyvästä maarakenteiden muuttamisesta

Rakentaminen ja louhinta
Hankkeella on merkittäviä rakentamisesta ja louhinnasta aiheutuvia vaikutuksia alueen maaperään.
Toteuttamistavasta riippuen alueelle rakennetaan useita suuria maaperäolosuhteita muuttavia rakenteita,
joita ovat sivukivikasat, rikastushiekka-allas/-alue sekä mm. pato-, tie- ja putkirakenteet. Lisäksi
rakennetaan useita suuria teollisuusrakennuksia, jotka edellyttävät maa- ja pohjarakentamista.
Hankealueen rakennettavilla osilla maakerroksiin tehdään rakentamisvaiheessa muutoksia, jonka myötä
luonnontilainen maaperä näiltä osin poistuu ja korvataan rakennekerroksilla. Maaperää muuttavia
toimenpiteitä voivat olla mm.:








pintamaan ja maapeitteiden poisto
kallioleikkaus rakennettavalla alueella
kallioleikkaus rakennusmateriaalin hankintaa varten
louhinta avolouhoksessa
massanvaihto heikosti kantavalla alueella
painanteiden tai alavien maastonosien täyttö

Hankealueen osilla, joille ei suoranaisesti kohdistu rakentamista eikä rakennusmateriaalin louhintaa, ei
tehdä suunnittelemattomia maarakentamistöitä. Näiltä osin maaperä jää luonnontilaan.
Suotovedet, vuodot ja valumavedet
Suotovedellä tarkoitetaan erilaisten kasojen, altaiden, patojen ja vastaavien rakenteiden läpi suotautuvaa
vettä, joka kulkeutuu joko rakenteen ympärille pintaveteen tai pohjan kautta pohjaveteen. Suotovesi voi
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sisältää haitallisia pitoisuuksia metalleja, jotka voivat pidättyä maakerroksiin. Lisäksi suotovesillä voi
olla muitakin maaperää muuttavia ominaisuuksia, kuten happamuus ja räjähteistä peräisin oleva typpi.
Työkoneiden ja kiinteiden laitteiden voimanlähteenä käytettävä kevyt tai raskas polttoöljy tai muut
toiminnassa tarvittavat kemikaalit voivat levitä ympäristöön ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa,
kuten onnettomuuden tai laiterikon yhteydessä. Tällöin niillä olisi maaperää pilaava vaikutus.
Pölylaskeuma
Pölylaskeuman maaperää muuttava vaikutus kohdistuu lähinnä aivan maan pinnassa olevaan kerrokseen.
Vaikutuksena on huomioitava pölyn sisältämän metallipitoisuuksien kasvu maan pintakerroksessa.
Pölylaskeumaa on käsitelty kohdassa toisaalla tässä selostuksessa.
Jälkihoito
Jälkihoidolla tarkoitetaan tässä toiminnan lopettamisen jälkeistä alueen saattamista turvallisuuden,
terveyden ja haitallisten ympäristövaikutusten kannalta hyväksyttävään tilaan ja alueen palauttamista
alkuperäiseen tai uuteen maankäyttöön. Maaperään kohdistuvia vaikutuksia aiheuttavat esim. rakenteiden
purku ja rakennekerrosten poistaminen, mahdollisten pilaantuneiden alueiden puhdistaminen ja alueelle
jäävien maarakenteiden, kuten sivukivikasojen peittäminen.
8.1.3

Hankkeen vaikutusten vähentäminen

Rakentaminen ja louhinta
Maankäytöstä ja rakentamisesta aiheutuva maaperän muuttaminen tehdään aina rakentamissuunnitelmien
mukaisesti. Hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa pyritään toimintoja sijoittamaan siten, että alueiden
perustamisolosuhteet olisivat edullisia ja mm. louhinnan ja massanvaihtojen tarve on vähäinen.
Ympäristöhaittojen vähentämisen lisäksi on myös rakentamiskustannusten kannalta edullista minimoida
muutettavat alueet. Tästä syystä hankkeen vaikutusalue tullaan suunnittelussa minimoimaan, mikä
pienentää myös maaperään kohdistuvia vaikutuksia.
Hankealueella tapahtuvaa maarakentamista säätelevät ympäristö- ja rakentamisluvat, jotka tyypillisesti
eivät mahdollista suunnittelematonta maa- tai muuta rakentamista. Näin ollen maankäytöstä aiheutuva
hallitsematon maaperäolosuhteiden muuttuminen tai vaikutusalueen hallitsematon laajentuminen eivät
käytännössä ole mahdollisia. Rakennekerrokset toteutetaan ennalta määrättyihin korkeustasoihin, joten
luonnontilaisen maan ja rakenteiden välinen rajapinta jää varsin selväksi. Rakennustöitä valvotaan
ulkopuolisen valvojan toimesta, joka raportoi viranomaisille ja hankkeesta vastaavalle. Tiettyjen
rakennuskohteiden valvontaa varten on erityisviranomaiset, jotka valvovat esim. patojen rakentamista.
Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan ennalta kaikki mahdollisuudet käyttää hyödyksi sivukiveä ja
rikastushiekkaa tie- ja patorakenteissa sekä rikastamoalueen rakentamisessa. Näiden materiaalien
hyötykäytöllä vähennetään materiaalien sijoittamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja sekä tarvetta maaainesten ottoon muilta alueilta.
Suotovedet, vuodot ja valumavedet
Rikastushiekka-altaan/-alueen ja sivukivialueen suotovesien sekä valumavesien käsittelymenetelmiä on
kuvattu kappaleessa 3.6.
Pölylaskeuma
Pölylaskeumaa ja sen vähentämistä on tarkasteltu kappaleessa 8.4.
Jälkihoito
Jälkihoitovaiheelle on tyypillistä maakerrosten muokkaus sekä uusien peittokerrosten rakentaminen.
Jälkihoidon suunnittelu tullaan aloittamaan hankkeen toteutussuunnittelun aikana, joten jälkihoitoon
tarvittavia maa-ainesmääriä on arvioitu jo rakentamisen aikana. Tällöin rakentamisen yhteydessä
poistetut maa-ainekset varastoidaan siten, että ne voidaan hyödyntää toiminnan päätyttyä. Alueen
jälkihoidon yhteydessä näitä maa-aineksia voidaan käyttää rakennettujen maa-alueiden muotoiluun.
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Sivukivivarastot muodostavat suuren kiviaineksen reservin, joka on verrattain edullisesti saatavissa
yhteiskunnan rakentamisen käyttöön. Kaivosalueen sijainti on hyödyntämistä silmälläpitäen hyvä, ja
vaikutukset voivat heijastua seudun kiviainesten ottoon ja säästää muita maa-ainesvaroja.
8.1.4

Arvio hankkeen vaikutuksista maaperään

Kaivoshankkeilla on tyypillisesti merkittäviä vaikutuksia maaperään, koska kallioperä on kyseisen
teollisuudenalan toiminnan kohteena. Näin ollen hankkeessa toteutetaan merkittäviä maaperää
rakenteellisesti muuttavia toimia. Lainsäädäntöön on sen sijaan kirjattu ehdoton maaperän pilaamiskielto,
joten maaperään ei tulla tarkoituksellisesti johtamaan mitään maaperää tai pohjavettä pilaavia aineita.
Tältä osin hankkeen vaikutuksia käsitellään lähinnä pilaantumisriskin avulla.
Rakentaminen ja louhinta
Rakentamisen aiheuttama maa-alueiden muuttaminen voidaan jakaa kahteen erityyppiseen ryhmään.
Merkittävin muutos maa- ja kallioperässä on alueella, joilla tehdään maan kaivua ja kallion louhintaa, eli
louhoksessa. Maaperää muuttavat myös muut rakennettavat alueet, joilla luonnontilaista maaperää
suurelta osin ei poisteta, mutta sen päälle tehdään uusi maarakenne, kuten sivukivikasa tai rikastushiekkaallas.
Kokonaisuudessaan hankkeen rakentamiseen käytetään päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdosta riippuen
noin 600 ha maa-alueita. Maa- ja kallioperään kohdistuvat muutokset ovat käytännössä pysyviä ja
paikallisesti muutokset ovat merkittäviä. Maankäytön aiheuttamat muutokset eivät seudun mittakaavassa
kuitenkaan ole merkittäviä.
Avolouhoksen pinta-alaksi tulee noin 47 ha. Avolouhoksen alueelta poistetaan pintamaat, jotka läjitetään
uuteen paikkaan myöhempää käyttöä varten. Pintamaa on valtaosaltaan moreenia. Kaivostoiminnassa
maa- ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia on mahdotonta välttää. Näiltä osin maa- ja kallioperä
muuttuu pysyvästi, koska louhosta ei tulla toiminnan päätyttyä täyttämään kiviaineksella, vaan sen
annetaan täyttyä vedellä.
Muilla toiminta-alueilla maa-aineksia poistetaan perustusten vuoksi (esim. tiet) tai maa-alueita peittyy
sivutuotteiden läjityksen yhteydessä. Lisäksi tietyillä osa-alueilla joudutaan pohjarakentamisen tai kasaalueiden muotoilun asettamien vaatimusten vuoksi rakentamaan täyttöjä, jolloin näille alueille muodostuu
uusia maakerroksia.
Jälkihoidolla voidaan osittain vähentää vaikutuksia, mutta alueiden täydellinen palauttaminen
alkuperäisen kaltaiseen tilaan ei ole mahdollista.
Suotovedet
Toiminnassa voi muodostua suotovesiä lähinnä rikastushiekka- ja sivukivialueilla sekä poistetun
pintamaan varastokasoilla. Suotovesien laadun perusteella varastoalueet suunnitellaan tarkoitukseensa
sopiviksi niin, että happamien suotovesien aiheuttamat vaikutukset minimoidaan. Suotovesien määrä tai
laatu ei kuitenkaan ole riippuvainen päätoimintojen sijoitusratkaisuista tai muistakaan kappaleen 6
vaihtoehtoasetelmista, vaan kunkin alueen rakenneratkaisuista ja alueiden käytöstä.
Vuodot ja valumavedet
Kemikaalien ja polttoaineiden suojarakenteet estävät maaperään kohdistuvat vaikutukset näiltä alueilta.
Onnettomuuksien tai laiterikkojen aiheuttamia pienialaisia vuotoja ja edelleen maaperän pilaantumista
voi kuitenkin tapahtua ja niihin varaudutaan toimenpideohjeilla. Laajemmat vaikutukset estetään
vesienhallintasuunnitelman mukaisilla suojarakenteilla (mm. ympärysojilla ja suojapumppauksella), joilla
valumavedet kootaan ja siten niiden vaikutukset ympäröivään maaperään estetään. Vuodoista ja
valumavesistä maaperään kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ja paikallisiksi.
8.1.5

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdot
Rakennettavien alueiden maaperää muuttavat rakenneratkaisut valitaan alueen käyttötarkoituksen
perusteella, eikä sen alla oleva maaperä suoranaisesti ole rakennussuunnitelman valintaperuste. Maaperän
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suojaustoimenpiteet ja kantavuuden saavuttamiseksi tarpeelliset rakenteet toteutetaan suhteellisen
samankaltaisina kaikissa vaihtoehdoissa.
Vesivarastoaltaan, louhoksen ja pintavalutuskentän sijoitukset ovat kaikille vaihtoehdoille yhteisiä, joten
niiden osalta ei ole eroja vaihtoehtojen välillä.
Rikastamon sijoitusvaihtoehdot ovat kaikissa ratkaisussa VE1, VE2 ja VE3 keskenään samanarvoisia.
Rikastamoalueella vaikutukset maaperään ovat lähinnä rakentamiseen liittyviä, ja tarpeelliset
suojaustoimet kemikaalien, polttoaineiden ja vastaavien pilaantumista aiheuttavien aineiden varalta
tehdään sijoitusalueesta riippumatta. Kummankaan sijoitusalueen välittömässä lähiympäristössä ei ole
maaperän osalta erityisen herkkiä kohteita mahdollisen pilaantumisriskin näkökulmasta
B-malmin sijoitusalueet sijaitsevat kaikissa vaihtoehdoissa louhoksen ja rikastamon välialueella. Tämä
on perusteltua, koska B-malmialue on tarkoitettu vain välivarastointia varten ja lopullisesti se kuljetetaan
rikastamolle. B-malmin vaihtoehtoisilla sijoitusalueilla ei ole merkittävää eroa maaperään tai sen
pilaantumisriskiin liittyvien näkökohtien osalta.
Rikastushiekan sijoitusratkaisuista VE2 on selvästi muita epäedullisempi Hourunnevan eteläosan vettä
johtavien maakerrosten myötä; tämä tekijä liittyy paitsi maaperän pilaantumisriskiin, myös pohjaveteen.
Vaihtoehtojen VE1 ja VE3 sijoitusalueet ovat molemmat Vasannevalla, mutta alueiden rakenteessa on
eroja. Vaihtoehto VE3 on vesienhallinnan kannalta edullisempi, jolloin potentiaalinen maaperän
pilaantumisriskikin on pienempi Vasannevan ympäristössä. Toisaalta VE3:ssa ei varastoteknisistä syistä
ole tarpeen toteuttaa suotoveden virtauksen Vihanninkankaan suuntaan pysäyttävää patoa. Vastaavasti
rikastushiekkapatjan kohotessa VE3:ssa korkeammaksi kuin VE1:ssä, varastoalueen sisäinen vesipinta on
korkeammalla ja vastaavasti hydraulinen paine kasan pohjakerroksessa suurempi. Vaihtoehdon VE3
toteutuessa onkin kiinnitettävä erityishuomiota suotoveden virtauksen estämiseen, mutta asianmukaisin
suojaustoimin merkittävää eroa vaihtoehtoon VE1 ei ole. Vaihtoehtoa VE3 toisaalta parantaa sen
todellisuudessa esitettyä pienempi pohjapinta-ala, jolloin sen sijoitukseen Vasannevan sisällä on
paremmat mahdollisuudet kuin VE1:ssä.
Sivukiven sijoitusratkaisuista VE2 poikkeaa vaihtoehdoista VE1 ja VE3. Vaihtoehdossa VE1/VE3
sijoitus osittain Lylynnevan rantakaartojen päälle aiheuttaa suojaustoimista huolimatta mahdollisessa
tiivistyksen vaurioitumistilanteessa riskin suotoveden pääsylle pohjan kautta hiekkakerrokseen ja
edelleen muualle pohjaveteen tai Piehinginjokeen. Sijoitus Lylynnevalle asettaakin vaihtoehtoa
Ojastinnevaa (VE2) suuremmat vaatimukset pohjan tiivistysrakenteille, vaikka Ojastinnevakin sijaitsee
varsin lähellä Piehinginjokea. Erityisesti tämä korostuu vaihtoehdossa VE3, jolloin sivukiven ja
rikastushiekan yhteissijoitus nostaa alueen sisäistä vesipintaa oleellisesti verrattuna perinteiseen
sivukivikasaan. Tällöin myös kasan pohjalla vallitseva hydraulinen paine lisääntyy ja riski suotovesien
pääsylle pohjaveteen kasvaa. Toisaalta rikastushiekan avulla voidaan estää sivukivessä olevien, joskin
pienehköjen, sulfidimäärien hapettuminen, mikä parantaa vaihtoehtoa VE3. Tästä huolimatta vaihtoehto
VE2 arvioidaan tältä osin lievästi muita paremmaksi.
Jäteveden purkupaikan vaihtoehdot
Jäteveden vaihtoehtoiset purkupisteet ovat Tuoreenmaanoja, Kuljunlahti ja Pohjanlahti. Vaihtoehdoilla ei
ole juurikaan merkitystä maaperäolosuhteiden näkökulmasta, joten vaihtoehdot ovat keskenään
samanarvoiset.
Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehdon toteutuessa kaivosta ei avata, ja kaikki maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset
vältetään. Koska kaivostoimintaan kuuluu keskeisesti kallioperän louhiminen, nollavaihtoehto on
maaperän muuttumisen kannalta luonnollisesti merkittävästi kaikkia päätoimintojen sijoituksen
vaihtoehtoja edullisempi.
Voitaneen kuitenkin arvioida, että nollavaihtoehdonkin toteutuessa maa- ja kallioperää olennaisesti
muuttava toiminta ei tule siirtymään muualle eikä todennäköisesti jäävän lopullisesti toteutumatta, kun
huomioidaan kallioperässä olevat raaka-ainevarannot.
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8.1.6

Johtopäätökset

Kaivostoiminta on luonteeltaan maa- ja kallioperää muuttava teollisuudenala, joten louhinnan,
materiaalien varastoinnin ja muun rakentamisen myötä vaikutukset etenkin kallioperään ovat
huomattavat. Muutoksen kohteena olevilla alueilla ei kuitenkaan sijaitse erityisen merkityksellisiä
maaperämuodostumia. Merkittävimmät fysikaaliset vaikutukset maan kerrosrakenteeseen aiheutuvat
louhinnasta sekä tarvittavien maarakenteiden toteuttamisesta. Kemiallisesti vaikutuksia maaperään voi
aiheutua suotovesistä, pölyämisestä sekä mahdollisista vuototilanteista. Kemialliset vaikutukset voidaan
huolellisen suunnittelun ja rakentamisen avulla suurelta osin välttää.
Päätoimintojen sijoitusvaihtoehtojen välillä suurin ero perustuu maaperän ja pohjaveden
pilaantumisriskiin, joka on vaihtoehdon VE2 osalta suurin johtuen Hourunnevan rikastushiekka-alueen
maaperäolosuhteista. Tästä syystä vaihtoehto VE2 arvioidaan maaperän kannalta hieman muita
vaihtoehtoja heikommaksi. Vaihtoehtojen VE1 ja VE3 välillä ei ole merkittävää eroa maaperä- ja
kallioperäolosuhteiden kannalta.
8.2
Pohjavesiolosuhteet
Laivakankaan alueen pohjavesiolosuhteita on käsitelty erillisessä liitteessä (liite 3).
8.2.1

Nykytila

Laivakankaan alueella pohjaveden pinta myötäilee topografiaa. Tulovirtaama ja maanpinnan alaiset
olosuhteet säätelevät vesitasapainoa ja muodostuvaa virtauskuvaa. Yksi pohjaveden muodostajista on
sade. Kumpuileva pohjavedenpinta suurillakin pohjavesialueilla on pikemmin sääntö kuin poikkeus.
Aktiivisessa veden maanalaisessa hydrologisessa kierrossa olevilla alueilla pohjavedenpinta on yleensä
jatkuvassa muutostilassa (Mälkki 1999).
Hankkeen arvioidulta vaikutusalueelta ei ole tiedossa luokiteltuja pohjavesialueita (Ympäristöhallinnon
Hertta-tietokanta 2007). Hankealueen maaperä on yleensä verrattain ohut ja suuria pohjavesivaroja siinä
ei ilmeisesti ole. Arvion mukaan pohjavedenpinta alueella noudattelee maanpinnan topografiaa ohuiden
maakerrosten vuoksi. Laivakankaan alueella ja muiden alueen mäkien ja vaarojen rinteillä muodostuva
pohjavesi virtaa arvion mukaan ympäröiville suoalueille. Näillä alueilla pohjaveden virtaukselle ei voida
määrittää selkeää päävirtaussuuntaa suurten korkeusvaihtelujen vuoksi. Hienorakeisten maalajien vuoksi
alueella muodostuvan pohjaveden määrän arvioidaan olevan suhteellisen vähäinen.
Suoalueilla virtaussuunta noudattanee pintavesien virtaussuuntia. Turpeen alapuolella tavattiin osassa
tutkimuspisteissä silttistä hiekkamoreenia, jonka vedenläpäisevyys on pieni. Osassa tutkimuspisteitä on
turpeen alla vettä paremmin johtavaa hiekkaa.
Maastonmuotojen perusteella laadittu kartta pohjaveden paikallisista virtaussuunnista ja valuma-alueen
rajoista on esitetty kuvassa 8.4.
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Kuva 8.4 Arvioidut pohjaveden valuma-alueet ja virtaussuunnat. Valuma-aluerajaukset on merkitty
punaisella ja pienipiirteiset vesien virtaussuunnat sinisin nuolin. Toimintojen sijoitus on esitetty
vaihtoehdon VE1 mukaisena mustalla värillä.
8.2.2

Hankkeen sijainti suhteessa Vihanninkankaan pohjavesialueeseen

Hankkeen todennäköisen vaikutusalueen koillispuolella sijaitsee Vihanninkankaan I-luokan
pohjavesialue, joka on alueen yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnalle ensiarvoisen tärkeä.
Vihanninkankaan pohjavesialueelle kohdistuvien vaikutusten estäminen on nostettu hankkeen
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suunnittelussa tärkeimmäksi pohjavedensuojelun lähtökohdaksi. Tämä siitä huolimatta, että hankealueelta
ei tietämyksen mukaan ole hydrogeologista yhteyttä Vihanninharjuun.
Vihanninkankaan pohjavesialue kuuluu osana Vihannin harjujaksoon. Sen kokonaispinta-ala on 22,09
km2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 4,87 km2. Arvio muodostuvan pohjaveden
määrästä on 3500 m3/d. (lähde: Hertta©-tietokanta)
Harjun ydinosa, joka kulkee alueen koillisreunalla, on karkeata ja hyvin vettäjohtavaa. Ydinosan
lounaispuolella soiden turvekerrosten alla tavataan varsin laajoilla alueilla hienoa hiekkaa ja paikoitellen
silttiä. Näin on etenkin Honkirämeen, Kirkkorämeen ja Kaijanrämeen alueilla. Harjun pituussuunnassa
hydraulinen yhteys on hyvä. Pohjavesien luonnollinen päävirtaussuunta on luoteeseen paitsi alueen
kaakkoisosassa, missä vedet todennäköisesti virtaavat kaakkoon purkautuen osittain reuna-alueiden
soille. Harjun ydinosassa vesi on laadultaan hyvää joskin hiukan hapanta ja hyvin pehmeää. Osaa
taajama-alueen koillispuolella muodostuvista pohjavesistä ei voitane ottaa käyttöön maankäytöllisistä
syistä johtuen. Vedenottamoiden liian voimakas kuormittaminen johtanee vedenlaadun heikkenemiseen.
(lähde: Hertta©-tietokanta)
Hankealueen Vihanninharjua lähin osa on Vasannevan rikastushiekan varastoalue, jonka etäisyys
pohjavesialueen rajasta on noin 2,9 km. Pohjavesialueen sijainti suhteessa Vasannevaan on esitetty
kuvassa 8.5.

Kuva 8.5 Vihanninharjun luoteisin osa. Pohjavesialueen raja sinisellä rajauksella, muodostumisalue on
punaisella rajauksella viivarasteroituna (Kartan koko noin 9x9 km).
Vasannevan rikastushiekka-allas sijoittuu Piehinginjoen latva-alueelle ja se muodostaa oman Vasannevan
valuma-alueensa. Valuma-alue on hieman Vasannevaa suurempi. Kallio- ja moreenimaat erottavat
Vasannevan sen pohjoispuolisen Haapajoen sekä itäpuolisen Pattijoen latvavesien valuma-alueista.
Vasannevan maantieteellisestä asemasta voidaan todeta seuraavaa:
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Vasannevan maaston pinnankorkeus on nevan itäpäässä tasolla + 100 metriä m.p.y., kun
Vasannevan ja sen itäpuolisen Pahannevan välillä olevan Vasansalmen korkeus on + 105 metriä
m.p.y.



Vasansalmen alue on siis vedenjakaja, jonka länsipuolella rikastushiekka-altaan reuna on 5
metriä alempana Vasansalmea.



Vasannevan pinta laskee idästä länteen 2,5 km matkalla 10 metriä, ja Vasannevaa lännessä
rajoittavan maaston pinnan korkeus on keskimäärin + 90 metriä m.p.y.



Maaperänä Vasansalmen vedenjakaja-alueella on suo, jonka turpeen paksuus vaihtelee 1 – 1.5
metriä ja turpeen alla pohjamaana on tiivis pohjamoreeni.

Näin ollen veden luonnollinen virtaussuunta Vasansalmessa on Vihanninharjusta poispäin, mikä ilmenee
myös kuvan 8.4. tarkastelusta. Lisäksi Vasannevan ja Vihanninharjun välissä sijaitsevat maastonmuodot
estävät tehokkaasti pohjaveden virtauksen Vihanninharjuun päin.
Vasannevan ja Vihanninharjun välisiä korkeus- ja etäisyyssuhteita on havainnollistettu kuvissa 8.6 ja 8.7,
joissa on maaston pinnanmuotojen pituusleikkaukset hankealueen ja Vihanninharjun yhteyttä käsittelevän
tarkastelun kannalta tärkeimmistä kohdista (Vasansalmessa). Muissa potentiaalisissa kohdissa
luonnolliset maastonmuodot estävät selvästi virtauksen hankealueelta kohti Vihanninharjua.
Geologisen arvioinnin perusteella Vasannevan ja Vihanninharjun välillä ei ole olemassa sellaista
maaperän rakenteesta tai maalajista johtuvaa yhteyttä, joka missään olosuhteissa voisi johtaa
rikastushiekan suotovesiä itään-koilliseen, kohti Vihanninharjua. Tämän seikan varmistamiseksi
toteutetaan kuitenkin kaivosyhtiön toimeksiannosta talvikaudella 2007 - 2008 lisätutkimuksia
Vasansalmen alueella.

Kuva 8.6 Pituusleikkausten (kuva 8.7) linjojen sijainti (kartan leveys 9 km).
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Kuva 8.7 Pituusleikkaukset hankealueelta Vihanninharjulle asti. Leikkausten sijainti kuvassa 8.6.
8.2.3

Hankkeen vaikutustavat pohjavesiin

Suunnitellun hankkeen toteutus, toiminta ja toiminnan lopetus voi vaikuttaa pohjavesivarantoihin usein
eri tavoin.
Pohjaveden määrä ja pinnantaso





Maanpoisto ja rakentaminen voivat vaikuttaa pohjaveden muodostumiseen sekä olemassa oleviin
lähteisiin.
Vedenpoisto avolouhoksesta voi alentaa pohjaveden pinnankorkeutta louhoksen läheisyydessä
sekä muuttaa pohjaveden virtaussuuntia.
Rikastushiekka-allas voi paikallisesti nostaa pohjaveden pinnankorkeutta ja vaikuttaa
virtaussuuntiin.

Pohjaveden laatu



Rikastushiekasta, sivukivialueelta ja vesien käsittelyaltailta voi suotautua haitta-aineita sisältävää
vettä pohjaveteen




Toiminta-alueiden haitta-aineita sisältävät valumavedet voivat suotautua pohjaveteen.




Avolouhos voi vedellä täyttyessään vaikuttaa pohjaveden laatuun kaivostoiminnan päätyttyä.

Vuotojen ja tahattomien päästöjen seurauksena voi pohjaveteen päästä öljyä, polttoaineita,
kemikaaleja ym.
Kaivoksen valuma- ja vajovedet saattavat aiheuttaa maaperän ja vesialueiden pohjasedimenttien
muuttumista.
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Avolouhokseen virtaa pohjavettä, joten se vaikuttaa pohjaveden pinnan tasoon ja mahdollisesti myös
pohjaveden laatuun. Käytännössä avolouhoksesta seuraa pohjavedenpinnan laskua, koska vettä
pumpataan koko ajan pois louhoksesta, jotta louhos pysyisi kuivana. Pohjavedenpinnan aleneminen eri
suunnissa riippuu maa- ja kallioperän hydrogeologisista olosuhteista ja erityisesti vedenjohtavuudesta.
Avolouhos voi vaikuttaa pintavesiin, jotka ovat yhteydessä pohjaveteen.
Kaivoksen lopettamisen jälkeen avolouhoksen annetaan yleensä täyttyä vedellä. Kaivoksen täyttyessä
ylivuodot tulevat mahdollisiksi ja riski happamien kaivosvesien pääsemiselle ympäristöön kasvaa.
8.2.4

Hankkeen haitallisten vaikutusten vähentäminen

Maankäyttövalinnoilla voidaan vaikuttaa pohjaveden muodostumisalueisiin, lähteisiin ja pohjavedestä
vetensä saaviin puroihin.
Rikastushiekka-altaan suotovesimäärää voidaan pienentää rakentamalla patoihin tiivistysosa ja
tiivistämällä patojen alle jäävää maata tarvittaessa keinotekoisin rakentein. Altaan pohjan tiivistys niiltä
osin, joissa luontaisesti ei ole riittävän tiivistä moreenia, pienentää suotovesien määrää. Rikastushiekka
itsessään on suhteellisen heikosti vettä johtavaa ja hiekan levitys altaalle voidaan menetelmästä riippuen
suunnitella niin, että hienojakoisin aines leviää mahdollisimman isolle alalle altaan pohjalle. Mikäli
rikastushiekka-altaan suotovesistä uhkaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia, voidaan
asennettavista tarkkailuputkista käynnistää suotovesien pumppaus takaisin altaalle.
Avolouhoksen kuivanapidon ympäristöä kuivattava vaikutus kohdistuu toisaalta maaperään ja toisaalta
peruskallioon. Kosteikkojen (suot, rannat) säilymiseen voidaan louhoksen ympäristössä vaikuttaa
suunnittelemalla ojitukset niin, että ne pidättävät vettä kosteikossa tai johtavat lisävettä kosteikkoon, jos
pohjaveden pinnan alentuminen uhkaa kuivattaa aluetta.
Laivakankaan kaivoksen suunnitelmissa on mm. sivukivien varastointialueiden eristäminen maaperästä ja
pohjavedestä, jos varastoitavat materiaalit sitä edellyttävät. Koska suotovedet voisivat pilata pohjavettä,
eristämisellä voidaankin välttää haittoja. Myös rakenteiden valinnalla ja toteutuksella voidaan vaikuttaa
pohjaveden laatuun kohdistuviin riskeihin.
8.2.5

Arvio hankkeen vaikutuksista pohjavesiin

Pohjavedenpinnan aleneminen avolouhoksen ympäristössä on kaivostoiminnalle ominainen vaikutus.
Avolouhoksen välittömässä lähiympäristössä pohjavedenpinta voi alentua aina kallionpintaan asti, ja
kauempana avolouhoksesta aleneminen on vähäisempää. Pohjavedenpinnan alentumiseen vaikuttavat
kuitenkin myös havaintopaikan hydrogeologiset ominaisuudet. Heikosti vettä läpäisevään maakerrokseen
on mahdollista muodostua ns. orsivesikerros, jossa maakerros pidättää yläpuolellaan pohjavettä, vaikka
tiiviin maakerroksen alapuolella ei pohjavettä olisikaan. Vastaavasti pinnan alentuminen ei välttämättä
johda kosteikkojen kuivumiseen, mikäli kosteikon alla on riittävän heikosti läpäisevä maakerros.
Kuivatuksen lisäksi varastoalueiden suotovedet voivat maaperään päästessään aiheuttaa pohjaveden
kemiallista muuntumista. Pohjaveden pilaamiskiellon ollessa lainsäädäntöön kirjattu vaatimus, kaikki
varastoalueet varustetaan haitallisia pitoisuuksia sisältävän suotoveden virtauksen pysäyttävillä
Kaivoshankkeen rakennettavien alueiden pinta-ala tulee olemaan noin 600 ha ja suurella osalla tästä
alueesta luonnollista vesien valumista muutetaan. Kaivoshankkeen raakavedestä merkittävä osa aiotaan
saada toiminta-alueelle satavasta vedestä tiiviiden rakenteiden päältä tehtävällä keräilyllä, sekä louhoksen
kuivatusveden ja ojavesien hyödyntämisellä. Siltä osin kuin vesien luontainen muodostuminen
pohjavedeksi estyy, muuttuvat pohjavesiolosuhteet kohteessa.
Mahdollisissa polttoaineiden tai kemikaalien vuototilanteissa maaperän pilaantumisen lisäksi on
olemassa pohjaveden pilaantumisriski. Pohjavesiesiintymien paikallisuuden vuoksi arvioidaan, että
mahdollisten vuotojen vaikutukset jäävät rajatulle alueelle, vaikka niitä ei heti havaittaisikaan.
Öljyvuotoihin ja kemikaalionnettomuuksiin varautuminen kuuluvat joka tapauksessa kaivoksen
perustehtäviin.
Toiminnan jälkeen louhoksen annetaan täyttyä vedellä. Lopullinen vesipinta tulee olemaan alkuperäisen
pohjavesipinnan kanssa samalla tasolla. Koska ympäröivien alueiden maa- ja kallioperän pohjavesitasot
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palautuvat toiminnan jälkeen, voidaan louhinnan pitkäaikaisia vaikutuksia alueen pohjavesipintoihin
pitää vähäisinä.
8.2.6

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdot
Louhoksen kuivatusvaikutus on kaikissa vaihtoehdoissa samansuuruinen. Polttoaine- ja
kemikaalivuotojen riskit keskittyvät etupäässä louhokseen ja rikastamoalueelle, jotka ovat myös kaikissa
samansuuruisia. Näiltä osin vaihtoehdoilla ei ole eroja.
Pohjavesien määrään louhosalueesta kauempana vaikuttaa rakennettava pinta-ala ja tässä suhteessa
sijoitusvaihtoehto VE2 on edullisemmassa asemassa noin 50 hehtaaria pienemmän maankäyttönsä
ansiosta. Pohjavesien kannalta suunnitellulla kaivosalueella ei kuitenkaan ole erityistä käyttöä ja
maankäytön laajuudella ei sinänsä ole ratkaisevaa merkitystä. Pohjavesipintojen aleneminen muuttaa
kosteikkoja herkimmin ja toimintojen sijoittuminen näiden kohteiden vaikutusalueelle on vaihtoehdoissa
melko samanlainen.
Jokaisessa vaihtoehdossa rakennetaan rikastushiekka-allas, josta aina purkautuu jossain määrin suotovettä
maaperään. Arseenipitoisen rikastushiekan (pienempi allas) rakenteet kuitenkin toteutetaan niin, ettei
suotovesiä muodostu. Suotovesi voi muuttaa paikallisesti pohjaveden laatua mm. enemmän liuenneita
suoloja sisältäväksi. Suotoveden laatu tulee olemaan kaikissa vaihtoehdoissa samanlainen, joten erot
vaihtoehtojen välillä muodostuvat sijainneista. Tältä osin vaihtoehto VE2 arvioidaan huomattavasti
vaihtoehtoja VE1 ja VE3 heikommaksi, koska Hourunnevan eteläosassa maaperän
vedenjohtavuusominaisuudet ovat hyvät. Vaihtoehtojen VE1 ja VE3 välillä ei arvioida olevan
merkittävää eroa. Toisaalta vaihtoehdossa VE3 varastoalueelle päätyvän veden ja samalla suotoveden
määrä on vähäisempi, mutta rakenteen ollessa korkeampi, alueen sisäinen vedenpaine on suurempi, mikä
voi lisätä pohjarakenteen läpi virtaavan veden määrää.
Sivukivialueiden sijoitukset Lylynnevalle ja Ojastinnevalle poikkeavat pohjaveden näkökulmasta
toisistaan siltä osin, että Lylynnevan turpeen alapuolella oleva maaperä on verraten hyvin vettä
läpäisevää. Pohjarakenteen vaurioituessa riski veden kulkeutumiselle alueen ulkopuolelle on näin ollen
suurempi vaihtoehdoissa VE1 ja VE3. Vaihtoehdossa VE3 on lisäksi selvästi suurempi sisäinen vesipinta
ja vastaavasti suurempi pohjakerroksen hydraulinen paine, mikä edesauttaa suotoveden virtausta pohjan
läpi vauriotilanteessa.
Jätevesien johtaminen
Jäteveden vaihtoehtoiset purkupisteet ovat Tuoreenmaanoja, Kuljunlahti ja Pohjanlahti. Vaihtoehdoilla ei
ole juurikaan merkitystä pohjavesiolosuhteiden näkökulmasta, joten vaihtoehdot ovat keskenään
samanarvoiset.
Nollavaihtoehto
Ellei kaivosta toteuteta, tulevat pohjavesiolosuhteet pysymään ennallaan suunnitelluilla kaivoksen ja
infrastruktuurin alueilla. Pohjavesiin ei myöskään kohdistu kemikaalien kuljetuksista, varastoinnista ja
käytöstä aiheutuvia riskejä.
8.2.7

Johtopäätökset

Suunnitellun kaivoksen alueen pohjavesiolot perustuvat pieniin ja vähän hyödyntämiskelpoista
pohjavettä tarjoaviin valuma-alueisiin. Pohjaveteen kohdistuva suurin vaikuttaja tulee olemaan
avolouhos, jonka ansiosta etenkin kalliopohjaveden määrä sen ympäristössä tulee vähenemään.
Pohjaveteen kohdistuu vaikutuksia tai riskejä mm. rikastamotoiminnoista, polttoaineiden käytöstä ja
varastoinnista, kuljetuksista, suotovesistä ja vesistöjen säännöstelystä.
Hankealueen ympäristön kohteista pohjaveden kannalta selvästi tärkein on Vihanninkankaan I-luokan
pohjavesialue, jonka turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Pohjavesialueeseen ei kuitenkaan kohdistu
kuivattavaa tai suotovesien aiheuttamaa pilaavaa vaikutusta.
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Hankkeen toteutusvaihtoehdot VE1, VE2 ja VE3 ovat pääosaltaan pohjavesiolosuhteet huomioiden
toteuttamiskelpoisia. Hourunnevan eteläosan maaperäolosuhteiden vuoksi rikastushiekan sijoittamista
tälle alueelle ei kuitenkaan voida pitää suositeltavana.
8.3

Pintavedet ja niihin kohdistuvat vaikutukset

8.3.1

Vesistöjen morfologia

Laivakankaan lähiympäristön vesistöt kuuluvat Piehinginjoen vesistöalueeseen (56). Jätevesien
purkupaikaksi suunnitellut Kuljunlahti tai Kuljunlahden edusta kuuluvat Perämeren rannikkoalueeseen
(84). Alueen vesistöt ovat pääosin virtavesiä, kuten ojia ja jokia. Kaivostoiminnan vaikutusalueen
vesialtaat ovat pieniä lampia, joiden pinta-ala vaihtelee 0,3-3 ha. Tarkempi kuvaus vesistöistä on alueen
perustilaraportissa, joka on erillisessä liitteessä (liite 4).
8.3.2

Vesistöjen hydrologia

Vesistöjen virtaamien suuruudella on kaivostoiminnan kannalta merkitystä vesipäästöjen laimenemisen ja
leviämisen kannalta sekä prosessin tarvitseman raakaveden lähteenä. Laivakankaan vaikutusalueen
valumia ja virtaamia arvioidaan Pyhäjoen vesistöalueen (54) Pirttikosken (54.011) alueella sijaitsevan
Tolpankosken virtaamamittauspisteen (540041) havaintojen perusteella. Tarkastelu perustuu vuosien
1997–2006 aikana mitattuun aineistoon. Virtaamatiedot ovat taulukossa 8.1. Kuljunlahden virtaamaan on
lisätty Siniluodonlahden kanavan kautta tuleva vesimäärä (0,28 m³/s). Kuljunlahden edustan merialueen
virtaama on laskettu purkuputken suulta 50 metrin päästä virtauksen ollessa 0,05 m/s.
Taulukko 8.1 Laivakankaan vaikutusalueen vesistöjen keskivirtaama- ja keskivaluma-arviot.
Valuma-alue

F
km²

Tuoreenmaanoja jätevesien purkukohdalla
Hörskönjoki laskee Haapajokeen
Haapajoki Hörskönjoen kohdalla
Haapajoki laskee Isolahteen
Kuljunlahti
Kuljunlahden edustan merialue*
Piehinginjoki
Poikajoki
Ispinäoja
Mäntyoja
* arvioitu meriveden virtaustietojen perusteella

8.3.3

16
38
89
90
50
176
70
40
15

Virtaama
MQ
l/s
134
321
743
753
412
290000
1469
585
335
125

Valuma Mq
l/s/km²
8,4

Vesistöjen nykyinen kuormitus ja säännöstely

Laivakankaan lähialue koostuu voimakkaasti ojitetusta suo/metsämaasta. Piehinginjoen ja
Tuoreenmaanojan varsilla on myös kyliä ja runsaasti maataloutta. Hajakuormitus vesistöihin tulee
metsätaloudesta, maataloudesta, pysyvästä asutuksesta sekä loma-asutuksesta ja virkistystoiminnasta.
Haapajärven tekoallas on tehty 1960-luvulla Rautaruukin terästehtaan makeavesialtaaksi, josta johdetaan
vettä Haapajokea ja Siniluodonlahden kanavaa pitkin Kuljunlahteen. Kuljunlahti on merestä padottu
lahti, jota Rautaruukki käyttää makeanvedenvarastona. Siniluodonlahden kanavan kautta Kuljunlahteen
johdetaan vettä myös Piehinginjoesta.
8.3.4

Vesistöjen vedenlaatu

Perustilaselvityksen vedenlaatuaineisto
Ennen kaivoshankkeen perustilaselvitystä alueen vesistöistä oli käytettävissä Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen havaintoja. Näytteistä oli määritetty keskeisiä vesikemiallisia ja -fysikaalisia
tekijöitä, kuten liuenneiden suolojen pitoisuus, happamuusaste, veden väri, humusaineet ja ravinteet jne.
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Vesistöjen vedenlaadun perustilan kartoituksessa aikaisempaa vedenlaatuaineistoa täydennettiin
vuodenaikaisen vaihtelun saavuttamiseksi ja analysoitujen tekijöiden määrän laajentamiseksi vastaamaan
hankkeessa tarvittavaa tietoa. Vesinäytteitä otettiin yhteensä 11 vesistöhavaintopaikasta, joiden sijainti on
esitetty kuvassa 8.8. LVT otti Laivakankaan vesistöistä ensimmäiset vesinäytteet jo 1998, ja YVA:n
säännöllinen näytteenotto alkoi toukokuussa 2006 7 havaintopisteeltä. Perustilaselvityksessä näytteet
otettiin virtavesistä 0,2 metrin syvyydestä ja järvipisteiltä 1 - 2 metrin syvyydeltä.
LVT:n ottamien näytteiden lisäksi on hyödynnetty yleistä vedenlaatuaineistoa (ympäristöhallinnon
Hertta-tietokanta), josta aineisto Raahen edustan merialueelta on peräisin. Lisäksi hyödynnettiin Raahen
Rautaruukin Kuljunlahden pumppaamolta mittaamia vedenlaatutietoja.

Kuva 8.8 Laivakankaan kaivospiirirajaus (musta) ja ympäristön perustilaselvtyksen vesistöpisteet sekä
Piehinginjoen bifurkaatiouoman eli Poikajärven sijainti (sininen).
Laivakankaan lähiympäristön vesistöt ovat humuspitoisia ja happamia (kuva 8.9). Tämä on valumaalueiltaan suovaltaisille vesille tyypillistä. Lisäksi alueen vesiä happamoittavat alunamaat, joiden ojitus
saattaa vapauttaa rikkihappoa maaperästä. Alhaisimmillaan pH oli joulukuussa 2006, jolloin satoi
runsaasti koko maassa. Happamuuteen liittyy alkaliniteetti, joka kuvastaa veden kykyä puskuroida
happamuutta. Alueen jokien puskurikyky on yleisesti ottaen hyvä, mutta lampien tyydyttävä, joten ne
ovat herkkiä happamoitumaan. Veden humuspitoisuutta kuvaavan kemiallisen hapenkulutuksen mukaan
vesi oli humuspitoista kaikilla pisteillä. Korkeimpiin arvoihin kemiallinen hapenkulutus kohosi
Mustalammella, mutta keskimäärin eniten humusta oli Ispinäojassa.
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pH

3.5.2006

24.8.2006

19.12.2006

6.-28.3.2007

16.5.2007

20.-28.8.2007

7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5

CODMn (mg/l)

3.5.2006

24.8.2006

19.12.2006

6.-28.3.2007

16.5.2007

20.-28.8.2007

60
50
40
30
20
10
0

Kuva 8.9 Vesistöjen veden pH ja kemiallinen hapenkulutus vuosina 2006 – 2007.
Kiintoainepitoisuudet olivat alueen vesistöissä yleisesti alhaiset, keskimäärin 3-7 mg/l. Elokuussa 2007
mitattiin Poikajoesta jopa kevättulvaa korkeampi pitoisuus, mikä johtui poikkeuksellisen sateisesta
heinäkuusta. (Kuva 8.10.)
Kiintoainepitoisuus (mg/l)

3.5.2006
19.12.2006
16.5.2007

24.8.2006
6.-28.3.2007
20.-28.8.2007

15
12
9
6
3

Kuva 8.10 Vesistöjen veden kiintoainepitoisuus vuosina 2006 – 2007.

Iso-Hattulampi

Sikolampi

Mustalampi

Vaarainjärvi

Piehinginjoki

Poikajoki

Ispinä ap.

Ispinäoja

Lukkaroistenp.

Mäntyoja

Tuoreenmaanoja

0
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Kok.N (µg/l)
1200 µg/l

900

3.5.2006

24.8.2006

19.12.2006

6.-28.3.2007

16.5.2007

20.-28.8.2007

3.5.2006

24.8.2006

19.12.2006

6.-28.3.2007

16.5.2007

20.-28.8.2007

750
600
450
300
150
0

Kok.P (µg/l)
120

150 µg/l

100
80
60
40
20
0

Kuva 8.11 Vesistöjen veden kokonaisravinnepitoisuudet vuosina 2006 - 2007.
Kokonaisravinnepitoisuuksien mukaan Laivakankaan lähialueen joet ovat reheviä ja lammet lievästi
reheviä. Korkeimmat typpipitoisuudet mitattiin Piehinginjoen Lukkaroistenperästä ja alhaisimmat
Sikolammesta. Eniten fosforia oli Tuoreenmaanojassa ja vähiten Iso-Hattulammessa. (Kuva 8.11.)
Mineraaliravinteiden osalta ammoniumtyppipitoisuudet pysyivät alueen vesissä alhaisina Mäntyojaa ja
Lukkaroistenperää lukuun ottamatta. Fosfaattifosfori pysyi niin ikään alhaisena, mutta elokuussa 2006
Mäntyojassa, Poikajoessa ja Piehinginjoen alaosalla mitattiin korkeampia pitoisuuksia. Nitraattinitriittitypen pitoisuudet näillä samoilla pisteillä olivat muihin pisteisiin nähden kohollaan lähes koko
tarkkailujakson. Alueen järvistä mitattiin huomattavasti alhaisemmat mineraaliravinteiden pitoisuudet
kuin alueen joista.
Rautaa alueen vedet sisälsivät runsaasti, erityisen korkeita pitoisuuksia mitattiin Piehinginjoen
Lukkaroistenperästä. Alueen jokien rautapitoisuus oli järviä huomattavasti korkeampi suuremmista
valuma-alueista johtuen. Mangaanipitoisuudet olivat ajoittain korkeat ja korkeimmat pitoisuudet mitattiin
Poikajoelta, Piehinginjoen alaosalta ja Vaarainjärvestä, mutta keskimäärin eniten mangaania oli
Mäntyojassa. Sulfaattia alueen lammissa oli vähän, minkä seurauksena myös sähkönjohtavuus oli
poikkeuksellisen alhainen. Korkeimmalle sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus kohosivat Mäntyojassa ja
Piehinginjoen alaosalla. Keskimäärin eniten alkali- ja maa-alkalimetalleja oli niin ikään Mäntyojassa ja
Piehinginjoen alaosalla, mutta yleisesti pitoisuudet olivat alhaiset. Myös kloridipitoisuudet olivat alhaiset
koko alueella. Arseenin pitoisuudet olivat Laivakankaan kaivosalueen lähivesistöjen pintavesissä alle
määritysrajojen.
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Keskimäärin alueen virtavesissä oli alumiinia 500 µg/l ja lammissa 300 µg/l. Eniten alumiinia oli
Poikajoessa (1 400 µg/l) ja Piehinginjoen alaosalla (1 300 µg/l) joulukuussa 2006 (kuva 8.12.). Näin
korkeat alumiinipitoisuudet ovat toksisia vesieliöille alhaisen pH:n kanssa ja samaan aikaan näiltä
pisteiltä mitattiinkin alhaiset pH:t (kuva 8.9).
3.5.2006
19.12.2006
16.5.2007

Alumiini (µg/l)

24.8.2006
6.-28.3.2007
20.-28.8.2007

1400
1200
1000
800
600
400
200
Iso-Hattulampi

Sikolampi

Mustalampi

Vaarainjärvi

Piehinginjoki

Poikajoki

Ispinä ap.

Ispinäoja

Lukkaroistenp.

Mäntyoja

Tuoreenmaanoja

0

Kuva 8.12 Vesistöjen veden alumiinipitoisuudet vuosina 2006 - 2007.

Kuva 8.13. Vasemmalla Ispinäoja metsätien sillan alapuolelta, oikealla Piehinginjoki tien 8
sillalta alavirtaan.
Kuljunlahden ja merialueen vedenlaatu
Kuljunlahti on merestä padottu lahti, johon johdetaan makeaa vettä Haapajoesta, Haapajärven
tekoaltaasta ja Piehinginjoesta kanavia pitkin. Rautaruukin Raahen tehdas käyttää allasta makeanveden
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varastonaan. Kuljunlahti on voimakkaasti säännöstelty. Näytteet on otettu Rautaruukin Kuljunlahden
pumppaamolta, joten näytteiden tulokset kuvaavat enemmänkin tehtaan kierrossa olevan veden laatua,
kuin kanavassa virtaavan.
Tehtaalle pumpattava vesi on typpipitoisuuksien mukaan erittäin rehevä ja fosforipitoisuuksien mukaan
rehevä. Vesi on sameaa ja pH on emäksen puolella. Puskurikyky on erinomainen ja vesi on pehmeää.
Vesi on myös erittäin rautapitoista, joten vesi on tummaa. Mangaanipitoisuudet ovat alhaiset.
Aivan Kuljunlahden edustalta ei ole 2000-luvulla otettu vesinäytteitä, joten tämän hetkisen vedenlaadun
Kuljunlahden edustalla oletetaan vastaavan Raahen edustan vedenlaatua, koska alueiden välinen matka
on vain joitain kilometrejä. Perämeri Life-hankkeen yhteydessä kehitetty Perämerimalli ei ole
käyttökelpoinen Kuljunlahden edustan vedenlaadun tarkasteluun, koska hilakoko (1,5 km) on liian suuri
eikä näin ollen tarjoa riittävän yksityiskohtaista tietoa rannikkoalueesta.
Raahen edustan merialueen vesi on lievästi rehevää, kirkasta ja lievästi humuspitoista. Pitoisuudet eri
vesikerroksien välillä eivät eroa huomattavasti toisistaan, ainoastaan rautapitoisuuksissa ja veden
sähkönjohtavuudessa on havaittavissa ajoittain lievää väkevöitymistä pohjan läheisessä vesikerroksessa.
Merkittäviä eroavaisuuksia kolmen Raahen edustan pisteen välillä ei myöskään ollut havaittavissa.
Korkeimmat typpipitoisuudet mitattiin pisteeltä re 13, kun taas fosforia ja rautaa oli eniten pisteellä re 15.
Yleisesti rautapitoisuuksissa oli suurimmat vaihtelut eri vuosien välillä. Kokonaisuudessaan
vedenlaatuaineisto löytyy erillisestä liitteestä (liite 4).
8.3.5

Perustuotannon ravinnetasapaino vesistöissä

Nitraatti-nitriitti- ja ammoniumtypen summan suhde fosfaattifosforiin (NH4-N + NO23-N): PO4-P määrää
tuotantoa rajoittavan minimiravinteen. Rajoittava ravinne on typpi, kun N/P-suhde on <5, typpi tai
fosfori, kun N/P-suhde = 5-12 ja fosfori, kun N/P-suhde on >12. Vastaavasti ravinteiden
kokonaispitoisuuksille on raja-arvot 10 ja 17; alle 10 rajoittava ravinne on typpi, kun taas yli 17 fosfori
rajoittaa kasvua (Pietiläinen ja Räike 1999) (Taulukko 8.2).
Taulukko 8.2 Kasviplanktonin tuotantoa rajoittava miniravinteen arvioiminen ravinnesuhdetarkastelulla
(Pietiläinen ja Räike 1999).
TN : TP

(NH4 + NO23) :
PO4-P

[(NH4+ NO23): PO4-P] :

< 10

<5

>1

10 - 17

5 - 12

> 17

> 12

[TN:TP]

Minimiravinne
N
N tai P

<1

P

Taulukko 8.3 Laivakankaan lähialueen vesistöjen kesäaikaisia ravinnesuhteita. Puutuvat arvot ovat
havaintopisteitä, joilta ei ole kesäaikaisia havaintoja.
Havaintopaikka

Tuoreenmaanoja
Mäntyoja
Lukkaroistenp.
Ispinäoja
Ispinä ap
Poikajoki
Piehinginjoki
Vaarainjärvi
Mustalampi
Sikolampi
Iso-Hattulampi

TN:TP
a

(NH4-N:NO23-N)
:PO4-P
b

b:a

12
11

6
1

2
12

14
7
6
33
48
17
11

3
1
2
10
13
12
4

5
7
3
3
4
1
3
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Laivakankaan ympäristön vesistöissä on mineraaliravinteiden mukaan laskettuna perustuotannon
minimiravinteena yleisesti typpi, jonka lisääntyminen johtaisi rehevöitymiseen herkemmin kuin fosforin
lisääminen. Fosfori oli minimiravinteena ainoastaan Mustalammessa ja typpi sekä fosfori rajoittivat
tuotantoa Mäntyojassa, Vaarainjärvessä ja Sikolammessa.
Koska alueella on useita virtavesiä, niin kasvua rajoittavien tekijöiden tarkasteluun tulee ottaa mukaan
myös fysikaaliset tekijät. Virtavesissä kasvua rajoittaviksi tekijöiksi saattaa hyvinkin muodostua myös
valo ja lämpötila. Tällöin perustuotanto ei välttämättä pääse kohoamaan korkeaksi, vaikka ravinteita
olisikin runsaasti saatavilla.
Kuljunlahden perustuotantoa rajoittaa kokonaisravinnesuhteen mukaan fosfori. Raahen edusta on myös
fosforirajoitteinen mineraaliravinnesuhteen mukaan.
8.3.6

Vesistöjen käyttökelpoisuuden laatuluokitus

Ympäristöhallinnon luokituksen mukaan vesistöjen yleinen käyttökelpoisuus Laivakankaan lähialueella
on esitettynä taulukossa 8.4.
Taulukko 8.4 Laivakankaan lähialueen vesistöjen vedenlaatuluokat.
Havaintopiste
Tuoreenmaanoja
Mäntyoja
Lukkaroistenp.
Ispinäoja
Ispinä ap
Poikajoki
Piehinginjoki
Vaarainjärvi
Mustalampi
Sikolampi
Iso-Hattulampi

Laatuluokka
välttävä
tyydyttävä
välttävä
tyydyttävä
hyvä
tyydyttävä
tyydyttävä
hyvä
välttävä
välttävä
välttävä

Ainoastaan Piehinginjoki Ispinäojan alapuolella ja Vaarainjärvi luokiteltiin käyttökelpoisuudeltaan
hyviksi. Korkeat fosforipitoisuudet vaikuttivat Tuoreenmaanojan, Mäntyojan, Poikajoen ja Piehinginjoen
8-tien sillan laatuluokkaan. Piehinginjoen Lukkaroistenperästä mitattiin korkea levämäärä, joten yleinen
käyttökelpoisuus on välttävä. Ispinäojassa oli puolestaan heikompi hapen kyllästymisprosentti.
Mustalammen, Sikolammen ja Iso-Hattulammen yleistä käyttökelpoisuusluokkaa laskivat alhaiset
happipitoisuudet.
Kuljunlahti kuuluu yleiseen käyttökelpoisuusluokkaan tyydyttävä korkeista ravinnepitoisuuksista ja
veden sameudesta johtuen. Raahen edustan merialue on laatuluokaltaan hyvä, ainoastaan veden sameus
laski laatuluokkaa erinomaisesta.
8.3.7

Arvio kaivoksen vesipäästöjen vaikutuksista purkuvesistöjen laatuun

Laskentaperusteet
Vesistövaikutuksien arviointi perustuu suoraan laimenemislaskelmaan, jossa vesistöön johdettava
kuormitus suhteutetaan vesistön virtaamaan ennalta valituissa purkuvesistön solmukohdissa. Laskelmassa
valuma-alueen koko siis ratkaisee vaikutusten voimakkuuden. Vesistövaikutuksia tarkastellaan
arvioitujen kuormitusten perusteella kolmena eri ajankohtana (kesä, talvi, tulva). Tässä tarkastelussa
kesää ovat touko-syyskuu, talvea tammi-maaliskuu ja joulukuu sekä tulva-aikaan kuuluu huhtikuu ja
loka-marraskuu. Laskelma perustuu arvioon kaivokselta tulevan vesipäästön pitoisuuksista ennen
pintavalutuskenttää. Pintavalutuskentän puhdistusteho voi olla ravinteiden ja kiintoaineen osalta 30-80 %,
joten tämä arvio on turvallinen yliarvio vedenlaadun muutoksesta. Lisäksi laskelmassa on teoreettinen
eikä vastaanottavissa vesistöissä tapahtuvaa aineiden metaboloitumista ja sedimentoitumista ole
huomioitu, joten arvio on tämänkin osalta yliarvio. Esimerkiksi typen yhdisteiden suhteen vesistöissä
tapahtuvan typen vapautumisen ilmakehään johtavat prosessit ovat jäättömänä aikana tehokkaita ja
poistanevat suuren osan ylimääräisestä typestä puroissa. Metallipäästöjen osalta vastaava kuormituksen
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leviämistä rajoittava prosessi on sedimentoituminen. Metallien liukoisuus on stabiileissa luonnonoloissa
erittäin vähäistä.
Vesipäästön johtamisreitit
Jätevedet tullaan johtamaan Jylkännevan pintavalutuskentälle, jonka jälkeen valumavedet kootaan kentän
luoteispuolella saostusaltaaseen, jossa jätevedet voidaan vielä käsitellä ja puhdistaa, jos siihen on tarvetta.
Saostusaltaan jälkeen vesi johdetaan joko suoraan kaivosalueen pohjoispuolelle Tuoreenmaanojaan tai
putkea pitkin Kuljunlahteen tai Kuljunlahden edustalle mereen.
Vesiä tullaan johtamaan todennäköisesti vesistöön ympäri vuoden ja arvioidun vesitaseen mukaan
kaivosalueelta tulee vettä vuoden aikana noin 1,1-1,3 milj.m³. Alueelta ei ole mitattu virtaamia, joten
luonnonvaluma
on
arvioitu
Pirttikosken
(54.011)
alueella
sijaitsevan
Tolpankosken
virtaamamittauspisteen (540041) havaintojen perusteella. Vedenlaadun laimennukseen on käytetty
taulukossa 8.5 esitettyjä kaivosalueen vesipäästön virtaamia ja luonnonvaluma-arvoja.
Taulukko 8.5 Laivakankaan laskennallisen vesitaseen mukaiset virtaama-arviot ja alueen
luonnonvaluma.
Virtaama kaivosalueelta MQ
Luonnonvaluma Mq

3

m /d
2

l/s/km

Kesä

Talvi

Tulva

1208

556

1671

8

5

13

Vedenlaadun muutosarvio
Taulukoissa 8.6 – 8.9 on esitetty kaivostoiminnan teollisuusjätevesien päästön laimentumiseen perustuva
vaikutusarvio Tuoreenmaanojassa, Haapaojassa, Kuljunlahdessa ja meressä, jos jätevedet lasketaan
suoraan kyseisiin vesistöihin ilman pintavalutuskentällä tapahtuvaa pitoisuuksien laimenemista.
Pintavalutuskentän puhdistusteho voi olla ravinteiden ja kiintoaineen osalta 30-80 %, joten tämä
muutosarvio on selvästi yliarvio vesistöihin kohdistuvasta pitoisuusmuutoksesta.
Taulukon 8.6 mukaan Tuoreenmaanojaan purkuputken kohdalle kohdistuisi korkeat pitoisuusnousut
erityisesti arseenin, nitraatin, kaliumin ja ammoniumtypen osalta, myös syanidipitoisuus nousisi
vesieliöille vaaralliselle tasolle. Vaikutus olisi huomattava etenkin talviaikaan, jolloin Tuoreenmaanojan
virtaamat ovat alhaiset. Verrattuna mitattuun keskiarvoon nousisi arseenipitoisuus jopa useampi
kymmenkertaiseksi. Hyvän talousveden raja arseenipitoisuuden osalta on 10 µg/l ja muutosarvion
mukaan pitoisuus nousisi tämän rajan yläpuolelle. Muiden muuttujien osalta pitoisuusnousu ei olisi näin
huomattavaa, poikkeuksena nitraattipitoisuus, joka nousisi 10-kertaisesti. Fosforipitoisuuden mukaan
veden yleinen käyttökelpoisuus muuttuisi tyydyttävästä välttäväksi, mutta rehevyystaso pysyisi samana
erittäin rehevänä.
Haapajoessa jätevesien vaikutus olisi jo huomattavasti Tuoreenmaanojaa vähäisempi. Arseenipitoisuus
kohoaisi enää 9-kertaiseksi mitattuun keskiarvoon nähden ja Haapajoen vesi täyttäisi talousvedelle
asetetut laatuvaatimukset. Suurimmat pitoisuusnousut Haapajoessa olisivat arseenin jälkeen
ammoniumtypen, nitraattitypen ja sulfaatin pitoisuuksissa. Syanidipitoisuus ei tulisi olemaan enää
vesieliöille myrkyllisellä tasolla ja yleinen käyttökelpoisuusluokka tyydyttävästä ei muuttuisi jätevesien
vaikutuksesta, myös Haapajoen rehevyystaso pysyisi samana (Taulukko 8.7).
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Taulukko 8.6. Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun muutoksesta
(suora laimennuslaskelma) sekä mitattu tai arvioitu vedenlaadun keskiarvo Tuoreenmaanojassa.
Tuoreenmaanoja purkukohdalla (F=16km2)
Kesä

Talvi

Tulva

Mitattu/
arvioitu ka

Kiintoaine
Kok-P
NO3-N
SO4
NH4-N
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-As
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Mn
Kok-Na
Kok-Ni
Kok-Zn
Sähkönjoht.
WAD-syanidi

5,0
0,09
0,65
7,4
0,03
0,59
4,2
0,03
0,001
0,001
2,6
1,8
0,04
4,8
0,001
0,006
10,2
0,13

4,2
0,07
0,52
5,7
0,02
0,41
3,1
0,03
0,000
0,001
2,1
1,3
0,03
3,6
0,001
0,004
7,9
0,05

3,5
0,05
0,05
2,2
0,01
0,58
2,3
0,001
0,001
0,001
0,41
1,2
0,04
2,5
0,001
0,005
3,5

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l

4,7
0,08
0,33
7,2
0,03
0,47
3,8
0,03
0,001
0,001
2,7
1,6
0,03
4,4
0,001
0,005
9,8
0,08

Taulukko 8.7 Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun muutoksesta
(suora laimennuslaskelma) sekä mitattu tai arvioitu vedenlaadun keskiarvo Haapajoessa.
Haapajoki Tuoreenmaanojan kohdalla (F=89km2)

Kiintoaine
Kok-P
NO3-N
SO4
NH4-N
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-As
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Mn
Kok-Na
Kok-Ni
Kok-Zn
Sähkönjoht.
WAD-syanidi

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l

Kesä

Talvi

Tulva

Mitattu/
arvioitu ka

3,2
0,05
0,17
2,8
0,008
0,11
5,2
0,007
0,000
0,001
2,1
2,9
0,03
2,9
0,001
0,004
7,8
0,015

3,8
0,06
0,25
3,2
0,009
0,13
6,4
0,007
0,001
0,001
2,4
3,6
0,04
3,5
0,001
0,005
9,3
0,025

2,8
0,04
0,19
2,3
0,007
0,09
4,5
0,005
0,000
0,001
1,8
2,5
0,03
2,5
0,001
0,004
6,6
0,010

3,5
0,05
0,14
2,2
0,005
0,13
6,0
0,001
0,001
0,001
2,0
3,5
0,04
3,1
0,001
0,005
8,0

Kuljunlahden makeanvedenaltaaseen johdettaessa jätevesien vaikutus vedenlaatuun jäisi
Tuoreenmaaojaan nähden selvästi vähäisemmäksi, mutta Haapajokea korkeammaksi. Arseenin pitoisuus
kohoaisi arvion mukaan 16-kertaisesti ja hyvänlaatuisen talousveden raja-arvo ylittyisi hieman kesällä ja
talvella. Seuraavaksi huomattavinta olisi ammoniumtypen ja nitraattitypen pitoisuuksien kohoaminen
Kuljunlahdessa. Myös sulfaattia tulisi olemaan selvästi enemmän kuin ennen jätevesien johtamista
Kuljunlahteen. Syanidipitoisuus olisi vesieliöille myrkyllistä erityisesti vähäisen virtaaman aikaan
talvella. Veden yleinen käyttökelpoisuusluokka ei muuttuisi Laivakankaan jätevesien seurauksena, mutta
rehevyystaso saattaisi kohota lievästi rehevästä hieman rehevän vesistön puolelle. (Taulukko 8.8)
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Taulukko. 8.8 Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun muutoksesta
(suora laimennuslaskelma) sekä mitattu tai arvioitu vedenlaadun keskiarvo
Kuljunlahdessa.
Kuljunlahti (F=49km2)

Kiintoaine
Kok-P
NO3-N
SO4
NH4-N
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-As
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Mn
Kok-Na
Kok-Ni
Kok-Zn
Sähkönjoht.
WAD-syanidi

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l

Kesä

Talvi

Tulva

Mitattu/
arvioitu ka

4,7
0,04
0,21
3,63
0,01
0,09
19,9
0,012
0,000
0,001
2,4
11,1
0,16
3,3
0,001
0,004
24,0
0,03

5,5
0,05
0,34
3,94
0,01
0,11
24,6
0,011
0,001
0,001
2,8
13,8
0,20
3,9
0,001
0,005
29,3
0,04

4,1
0,04
0,26
2,97
0,01
0,08
17,3
0,009
0,000
0,001
2,0
9,7
0,14
2,8
0,001
0,004
20,8
0,02

5,0
0,04
0,14
2,16
0,01
0,11
24,0
0,001
0,001
0,001
2,0
13,6
0,20
3,1
0,001
0,005
27,0

Kuljunlahden edustan merialueelle Laivakankaan kaivoksen jätevedet vaikuttaisivat arvion perusteella
vähiten. Arseenipitoisuuden kohoaminen ei olisi enää huomattavaa, eikä hyvän talousveden raja enää
ylittyisi. Nitraattipitoisuudessa olisi havaittavissa lievää kohoamista, mutta muiden muuttujien osalta
pitoisuusmuutokset ovat olemattomia. Merialueen rehevyystaso tai yleinen käyttökelpoisuus eivät
huononisi arvioitujen vähäisten pitoisuusmuutosten seurauksena. (Taulukko 8.9)
Taulukko. 8.9 Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun muutoksesta
(suora laimennuslaskelma) sekä mitattu tai arvioitu vedenlaadun keskiarvo Kuljunlahden
edustalla merialueella.
Kuljunlahden edusta meri (purkuputken suusta 50 m)

Kiintoaine
Kok-P
NO3-N
SO4
NH4-N
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-As
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Mn
Kok-Na
Kok-Ni
Kok-Zn
Sähkönjoht.
WAD-syanidi

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l

Kesä

Talvi

Tulva

Mitattu/
arvioitu ka

4,8
0,01
0,05
1,8
0,01
0,09
2,3
0,001
0,000
0,001
1,6
2,8
0,096
2,525
0,001
0,096
431
0,001

6,0
0,01
0,06
2,2
0,02
0,11
2,8
0,001
0,001
0,001
2,0
3,5
0,120
3,126
0,001
0,120
538
0,001

4,3
0,01
0,05
1,6
0,01
0,08
2,0
0,001
0,000
0,001
1,5
2,5
0,084
2,224
0,001
0,084
377
0,001

6,0
0,01
0,06
2,2
0,02
5,2
2,8
0,001
0,001
0,001
2,0
3,5
0,120
3,100
0,001
0,120
538
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8.3.8

Arvio päätoimintojen eri sijoitusvaihtoehtojen vaikutuksista pintavesien laatuun

Laivakankaan päätoimintojen sijoitusvaihtoehtoja on kolme VE1…VE3. Vaihtoehtojen yksityiskohtainen
selvitys on kappaleessa 6.2. Tässä kappaleessa tarkastellaan näiden kolmen vaihtoehdon mahdollisia
vesistövaikutuksia. Koko tarkastelu perustuu siihen, että kaivosalue tullaan ns. eristämään ympäristöstään
ja jätevedet käsitellään, joten vesistökuormitusta ei tule ympäröiviin vesistöihin, ainoastaan itse
kaivosalueella sijaitsevat vesistöt tulevat muuttuvaan ja jätevesien purkualueille (mm.
Tuoreenmaanojaan) kohdistuu jonkin asteista kuormitusta, mutta purkualueiden kuormitusta on
tarkemmin käsitelty kappaleessa 8.3.7. Kaivosalueen sijoittuminen vaikuttaa myös alueen virtaamiin
muuttamalla vesistöjen valuma-alueiden pinta-alaa.
Kaikissa kolmessa päätoimintojen sijoitusvaihtoehdossa Iso-Hattulammen kohdalle perustetaan
vesivarastoallas, jolloin lampi itse tuhoutuu ja sen vedenlaatu muuttuu. Vaarainjärvi tulee sijaitsemaan
kaikkien sijoitusvaihtoehtojen mukaan kaivosalueella, joten myös sen vedenlaadussa tapahtuu muutoksia.
Kumpikaan näistä muuttuvista vesistöistä ei ole merkittävä vesitaloudellisesti tai muuten
vedenlaadultaan, eikä niiden alapuoliseen vesistöön kohdistu muutoksia. Karttatarkastelun perusteella
Vaarainjärvellä ei ole laskuvesistöä. Iso-Hattulammella on puolestaan yhteys Tuoreenmaanojaan, mutta
vesivarastoaltaana lampi tullaan rajaamaan valleilla, joten suoraa yhteyttä alapuoliseen vesistöön ei tule
olemaan.
Vaihtoehdot VE1 ja VE3 ovat vesistövaikutuksiltaan samanlaiset. Mustalampi sijaitsee näiden
vaihtoehtojen mukaan aivan kaivoksen tuntumassa, mutta kaivoksen vesipäästöillä tuskin tulee olemaan
vaikutusta lammen vedenlaatuun. Sivukivialue on näiden vaihtoehtojen mukaan lähellä Mäntyojaa, mutta
vesistövaikutukset ojaan tulevat olemaan olemattomat, koska sivukivialue tullaan eristämään ojituksilla
ympäristöstään ja valumavedet alueelta johdetaan jätevesienkäsittelyyn. Mäntyojan valuma-alueen pintaalaan kaivosalue kuitenkin vaikuttaa, niinpä valuma voi alueelta pienentyä ja sen myötä vedenlaatu
Mäntyojassa muuttua. Mäntyojan valuma-alue saattaa pienentyä jopa yli 60 %, joten ojan virtaama
pienenee samassa suhteessa. Mäntyoja ei ole merkittävä virtavesi, koska virtaama on arvion mukaan
alhainen (125 l/s) ja käyttökelpoisuusluokka on tyydyttävä. Kaivoksen perustamisesta voi seurata, että
kuivana kautena oja saattaa kärsiä kuivuudesta ja sen myötä pitoisuudet voivat kohota, joten ojan
käyttökelpoisuus huononee ajoittain entisestään. Koska Mäntyojan vedenlaatu on heikko, pienempi
valuma kuormittavilta ojitetuilta suo/metsämailta saattaa kuitenkin pienentää ojan kuormitusta
Piehinginjokeen. Sikolampea ja Ispinäojaa nämä vaihtoehdot eivät tule kuormittamaan, koska välimatkaa
kaivosalueelta on yli kilometri, eikä näiden vesistöjen valuma-alueet ole suorassa kosketuksessa
kaivosalueeseen vaihtelevien maanmuotojen katkaistessa yhteyden.
Edellisiin vaihtoehtoihin verrattuna vaihtoehdossa VE2 kaivosalue tulisi lähemmäksi Ispinäjokea,
Sikolampea ja Piehinginjoen Lukkaroistenperää. Vaihtoehdon mukaan Ispinäojan läheisyyteen tulisi
sivukivialue ja Sikolammen sekä Lukkaroistenperän läheisyyteen rikastushiekka-allas. Näillä
kaivosalueeseen kuuluvilla alueilla ei tule olemaan vaikutusta Ispinäojan, Sikolammen tai
Lukkaroistenperän vedenlaatuun. Mäntyojan läheisyyteen ei tämän vaihtoehdon mukaan tule
kaivostoimintaa, joten Mäntyojaan ei myöskään tule vaikutuksia. Mäntyojan valuma-alueen kokoa tämä
vaihtoehto pienentäisi enää 20 % ja Ispinäojan valuma-aluetta puolestaan vain 4 %, joten vaihtoehdolla
VE2 ei ole suurta vaikutusta näiden vesistöjen vedenlaatuun valuma-alueen pienentymisen myötä.
8.3.9

Pienvesien nykytila ja niihin kohdistuvat mahdolliset vaikutukset

Alueella ei ole varsinaisia pienvesistöjä, joita ei olisi edellä jo käsitelty.
8.3.10

Talousjätevesien vaikutukset

Sosiaalitiloissa muodostuvat jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Raahen jätevedenpuhdistamolle, jonka
tulovirtaamasta kaivokselta tuleva vesimäärä vastaa ainoastaan arviolta 3 - 6 prosenttia. Puhdistamon
käsittelykapasiteetti riittää hyvin kaivoksen jätevesien käsittelyyn eikä puhdistetulla saniteettijätevedellä
ole merkittävää vaikutusta puhdistamon purkuvesistössä.
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8.3.11

Nollavaihtoehto

Nollavaihtoehdon mukaan eli tilanteessa, jossa Laivakankaan kaivosta ei perusteta alueelle, erityisesti
Tuoreenmaanoja, Iso-Hattulampi ja Vaarainjärvi säästyisivät kaivoksen aiheuttamilta vedenlaadun
muutoksilta.
8.3.12

Johtopäätökset

Laivakankaan alueen virtavedet ovat reheviä ja lammet puolestaan lievästi reheviä. Yleinen
käyttökelpoisuus alueen vesistöissä on tyydyttävä. Vesistöjen vesi on hapanta, johtuen voimakkaista
suo/metsäojituksista. Tämä happamuus lisää metallien liukoisuutta maaperästä ja niinpä
alumiinipitoisuudet ovat myös korkeat alueen pintavesissä.
Laivakankaan kultakaivoksen perustaminen alueelle ei tule muuttamaan merkittävästi alueen vesistöjen
vedenlaatua. Huomattavimmat muutokset kaivoksen perustamisesta tulisi olemaan Iso-Hattulammen
muuttaminen vesivarastoaltaaksi ja Vaarainjärven vedenlaadun muutokset sekä Mäntyojan valumaalueen merkittävä pienentyminen. Piehinginjoen vedenlaatuun kaivoksen perustaminen ei tule
vaikuttamaan.
Jätevesien vaikutukset purkuvesistöissä ovat myös vähäiset. Merkittävin vaikutus arvion mukaan on
havaittavissa Tuoreenmaanojassa jätevesien purkukohdan läheisyydessä, jossa yleinen käyttökelpoisuus
muuttuisi tyydyttävästä välttäväksi. Jätevesien purkukohtavaihtoehdoista vähiten vaikutuksia aiheutuisi
kaivoksen vesipäästön johtamisesta Kuljunlahden edustalle merialueelle. Jätevesien aiheuttamissa
vaikutuksissa on otettava huomioon että arvio on huomattava yliarvio, koska jäteveden laadussa ei ole
huomioitu pintavalutuskentän puhdistavaa vaikutusta eikä vesistöissä tapahtuvia mm. ravinnepitoisuuksia
alentavia prosesseja.
8.4

Ilmanlaatu

8.4.1

Nykytilanne

Raahen alueen ilmanlaadun seuranta on alkanut jo 1970-luvun lopulla. 1980-luvulla yhdyskuntailman
epäpuhtauksien mittaustoimintaa on laajennettu ja aloitettu rikkidioksidin, kokonaisleijuman ja
metallipitoisuuksien mittaus. 1990-luvun puolivälissä on aloitettu hengitettävien hiukkasten
leijumamittaukset. Vuonna 2000 on aloitettu myös typenoksidien mittaus. Samalla kokonaisleijuman
mittauksista on luovuttu ja uusia hengitettävien hiukkasten leijumamittauslaitteita otettu käyttöön. Ilman
epäpuhtauksien mittausasemat ovat nykyisin Raahen keskustassa, Varikossa ja Lapaluodossa. Laskeumaa
mitataan Välikylässä, Saloisissa ja Sarkalassa.
Raahessa toimii Suomen oloissa merkittävän suuri terästehdas, joka on välittömästi kaupungin
tuntumassa. Tämän vuoksi on ilmanlaadun seuranta Raahen alueella erityisen mittavaa. Tämän
perusteella on Raahen ilmanlaatu hyvin tunnettu ja nykytilanne sekä sen perusteella tehtävät arviot
ilmanlaadusta Laivakankaan alueella ovat hyvin todennettavissa ja perusteltavissa. Ilman laatuluokitus
Raahessa on yleensä hyvä. Vuoden 2004 ja 2005 ilmanlaadun mittaustulosten mukaan hengitettävien
hiukkasten pitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston päätöksessä 711/2001 asetettuja raja-arvoja.
Teollisuuden vaikutus näkyy laskeuman raskasmetallipitoisuuksissa ajoittain kohonneina sinkki- ja
kadmiumpitoisuuksina. Terästehdas sijaitsee 2 – 3 km kaupungin keskustan eteläpuolella ja vallitsevat
tuulet ovat etelästä ja etelälounaasta.
Hankealueella vallitseva tuulen suunta on etelästä ja kaakosta (taulukko 8.10). Vuoden keskilämpötila on
2,4 astetta ja vuotuinen sademäärä keskimäärin 446 mm (taulukko 8.11). Alueen sijainti on syrjäinen eikä
alueella ole ympäristökeskuksen tietopalvelun mukaan merkittäviä ilmapäästöjen aiheuttajia. Suuria teitä,
jotka aiheuttaisivat pölyämistä tai polttoaineista tulevia kaasuja ja hiukkasia ilmaan, ei ole. Ilman laatuun
kohdistuu vaikutuksia lähinnä kaukokulkeumasta. Lähin ilmansaastepäästöjen kannalta merkittävä kohde
on Raahen kaupunki ja erityisesti Rautaruukki OY:n terästehdas. Pääosa kaivosalueen ympäristöstä on
metsää ja suota, jotka ovat hyvin kasvillisuuden peittämiä eivätkä näin ollen alttiita tuulieroosiolle.
Tuulen suunta ja voimakkuus ovat ratkaisevia tekijöitä päästöjen vaikutusten kannalta. Lisäksi maaston
muodot vaikuttavat tuulen suuntaa ohjailevasti. Voimakkaalla tuulella pölypäästöt leviävät pitemmälle
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kuin heikolla tuulella. Koska Laivakankaan malmi sijaitsee Laivavaaran lakialueella, on oletettavissa että
pölypäästöt louhinnan yhteydessä voivat levitä laajemmin kuin jos louhos sijaitsisi alavammalla
maastonkohdalla.
Taulukko 8.10 Oulunsalon lentoaseman havaintoaseman tuulen suuntien pitkän ajan keskimääräinen
jakautuminen vuosina 1971 - 2000 (Drebs ym. 2002).
Kuukausi

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

Tyyni

ka.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

m/s

I
II

8
6

5
6

7
6

26
26

17
19

13
14

10
10

8
9

5
5

3,8
3,8

III

7

6

8

25

18

14

11

9

3

3,8

IV

10

9

8

19

12

11

13

13

4

3,6

V

13

9

9

14

9

10

17

17

2

3,8

VI

14

9

9

12

10

10

17

18

2

3,8

VII

13

11

11

15

11

9

14

15

2

3,5

VIII

12

12

10

16

13

11

12

12

3

3,4

IX

11

9

10

20

16

13

10

9

3

3,5

X

10

9

9

20

20

14

9

8

2

3,9

XI

10

7

9

25

21

13

6

8

3

3,8

XII

8

7

8

23

18

14

7

10

5

3,7

vuosi ka.

10

8

9

20

15

12

11

11

3

3,7

Taulukko 8.11 Säätilastoa Oulunsalon lentokentältä. Ilman lämpötila, sademäärä ja lumen syvyys.
(Drebs ym. 2002)
Kuukausi

Keskilämpotila
(oC)

Sademäärä

Lumen syvyys (viim. päivä)

(mm)

(cm)

I
II

-9,7
-9,5

30
23

37
44

III

-4,7

24

38

IV

0,8

20

3

V

7,5

30

VI

13,6

45

VII

16,2

60

VIII

13,7

66

IX

8,4

42

X

2,7

41

1

XI

-3,2

36

14

XII

-7,5

30

22

vuosi ka.

2,4

yht..446

8.4.2

Arvio ilmapäästöjen vaikutuksista ympäristöön

Ilman hiukkaspitoisuus ja pölystä tuleva laskeuma
Mineraaliainesperäisen pölypäästön kokonaismäärä on arviolta 90 tonnia vuodessa. Kokemukset
kaivosten ja niiden lähialueiden tarkkailusta osoittavat, että pölyhiukkaset laskeutuvat pääosin jo 100 –
200 metrin säteelle päästölähteestä. Pölystä voi kuitenkin aiheutua ajoittain haittaa noin 500 metrin
säteellä pölyn muodostumispaikasta. Suurin osa muodostuvasta pölystä on partikkelikooltaan >30 µm
hiukkasia, jotka laskeutuvat ilmasta nopeasti, valtaosa jo alle 100 m päähän päästökohteesta.
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Hienompijakoinen, partikkelikooltaan 10 - 30 µm:iin oleva pöly laskeutuu noin 250 – 500 m etäisyydelle.
Pieni osa partikkelikooltaan alle 10 µm:n pölystä voi epäedullisissa oloissa kulkeutua jopa 1000 m
etäisyydelle. Mineraaliainesperäisen pölyn suuren tiheyden vuoksi arvioidaan tätä kauemmas
kulkeutuvan pölyn määrän olevan hyvin vähäinen. Yli 1 km etäisyydelle pölyä arvioidaan voivan
kulkeutua vain poikkeuksellisten tuuliolosuhteiden vallitessa, kuten kovalla myrskyllä. Arvion mukaan
ilman pölypitoisuus häiriintyvissä kohteissa alittaa Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta
(9.8.2001/711) määrätyt raja-arvot leijuvalle pölylle. Mahdolliset pölyn leviämisalueet rajautuvat näin
ollen lähes kokonaan kaivospiirihakemuksen mukaisen kaivospiirin sisään.
Laskeumasta maahan kumuloituvat metallit ja muut alkuaineet
Sivukivi on pääosin samankaltaista kiveä kuin seudun kallioperä yleensä. Sivukiven varastokasoista
tulevassa pölyssä on vain pieniä määriä metalleja, jotka voisivat kumuloitua maaperän pintakerrokseen.
Rikastushiekkaan jäävät malmin arvottomat mineraalit, joissa on tavoiteltavia metalleja vain pieninä
pitoisuuksina.
Kaivostoiminnassa malmipölyä leviää yleisesti murskaamojen ympäristöön jonkin verran. Laivakankaan
kaivoshankkeessa murskaamolta leviävän pölyn määrä arvioidaan olevan 10 tonnia vuosittain. Malmin ja
myös B-malmin arseenipitoisuudet ovat suhteellisen korkeat joka näkyy luonnollisesti myös
murskaamolta leviävän pölyn korkeina arseenipitoisuuksina. Murskaamolta leviävän pölyn hiukkaskoko
oletetaan olevan suuri, jolloin pölyhiukkasten laskeutumisnopeus on suuri ja leviäminen rajoittuu pääosin
kaivosalueelle. Näillä perusteilla voidaan arvioida että laskeuman välityksellä kaivosalueen ulkopuolelle
maahan kumuloituvien metallien määrä on merkityksettömän pieni.
Ympäristön häiriintyviin kohteisiin, kuten arvokkaisiin biotooppeihin tai uhanalaisiin lajeihin, ei
laskeumalla arvioida olevan haitallisia vaikutuksia.
Kasvihuonekaasut
Kasvihuonekaasujen, tässä tapauksessa lähinnä polttolaitos- ja työkoneperäisen hiilidioksidin, vaikutus
ympäristöön ei kohdistu kaivoshankkeen lähialueille, vaan niiden merkitys liittyy ilmakehän
kaasukoostumuksesta johtuvaan ilmastonmuutokseen. Kasvihuonekaasujen vaikutusmekanismeista ja
merkityksestä ympäristölle globaalisti tai paikallisesti ei toistaiseksi ole varmuutta eikä vaikutuksia tässä
yhteydessä sen vuoksi arvioida.
8.4.3

Päästöjen vähentämismenetelmät

8.4.3.1

Pölypäästöjen vähentäminen

Kaivoksen alueen ilman laatua määräävät työhygieeniset ohjeet ja raja-arvot, joita toiminnassa on
noudatettava. Tämä turvaa useimmissa tapauksissa myös ympäristön osalta hyvän ilman laadun.
Ympäristön kannalta on kuitenkin merkitystä myös ilmapäästön sellaisilla ominaisuuksilla, joilla
työterveyden kannalta ei ole ratkaisevaa osuutta. Tällaisia huomioon otettavia näkökohtia ovat mm.
kasvihuonekaasut, laskeutuvan pölyn aineiden kumuloituminen ja hajujen leviämisen estäminen.
Nykyaikaisissa avolouhoksen porauslaitteissa on porauspölyn keräilylaitteet, joilla porausreiästä ylös
puhallettava pöly kerätään talteen ja sen leviäminen estetään. Murskaamolle rakennetaan pölyn
leviämisen estävät suojaukset ja pölyn keruulaitteistot, joten ilmaan pääsee vain vähäisiä määriä pölyä.
Kaivosalueen pölyn ns. aluepäästön määrässä ratkaisevassa osassa on teiden ja muiden pölyävien
kohteiden kunnossapito-ohjelma. Siihen voi sisältyä ohjeet mm. teiden ja teollisuusalueiden suolauksesta
ja kastelusta.
Merkittävä pölyämisen vähentäjä on murskaamoon syötettävän malmin kastelu. Louheen kaatokorkeutta
säätelemällä voidaan osa pölyn leviämisestä estää. Murskaamon ja rikastamon ilmapäästöjä puhdistetaan
suodattamalla poistoilma.
Tuotteiden varastointi ja lastaus varustetaan pölyämistä estävillä kuljettimien suojalaitteilla ja
kuljetuskalustolta edellytetään katteita, jotta tuotepölyä ei leviä ympäristöön ja jotta hukkaantuminen on
minimoitu. Tuotteen kuivausmenetelmän valinnalla mekaaniseksi termisen sijasta voidaan estää
savukaasujen muodostuminen ja tuotepölyn leviäminen niiden mukana ympäristöön.
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Rikastushiekka-altaalle pumpattava rikastushiekka on tarkoitus levittää tasaisesti altaan padoilta, jolloin
käytännössä koko paljaana oleva hiekan pinta pysyy jatkuvasti märkänä eikä aiheuta merkittävää
pölyhaittaa. Jos rikastushiekan pölyämistä ilmenee, voidaan se estää suihkuttamalla vettä kuivana
olevalle rikastushiekka-altaan osalle. Pastalevityksessä hiekan pinta pysyy paremmin kosteana, ja jos
pölyämistä ilmenee, voidaan levitystekniikkaa muunnella. Jälkihoitovaiheessa pölyn muodostuminen
estetään kasvettamalla ne kohteet, joissa se voidaan toteuttaa ja on tarpeellista maan pinnan partikkelien
irtonaisuuden vuoksi.
8.4.3.2

Savu- ja pakokaasupäästöjen vähentäminen

Polttolaitosten savukaasupäästöjen ja työkoneiden pakokaasupäästöjen vähentämistä voidaan edistää
toisaalta laiteteknisin valinnoin ja toisaalta puhdistustekniikan avulla. Työkoneiden pakokaasujen
puhdistuksella voidaan vaikuttaa päästöihin sekä partikkelien että typen oksidien osalta. Valtioneuvoston
asetus määrittää työkoneille enimmäisrajat kaasumaisille ja hiukkaspäästöille. Tämän myötä kaivokselle
hankittavat koneiden päästöt ovat joka tapauksessa nykyisten ympäristönsuojeluvaatimusten
edellyttämillä tasoilla.
Hiilidioksidipäästö on voimakkaasti riippuvainen käytetystä polttoaineesta ja sen määrästä eikä sen
määrään juuri voida vaikuttaa poltto- tai puhdistustekniikalla.
8.4.4

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoitusvaihtoehdot
Merkittävin tekijä verrattaessa vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE3 ilmapäästöjä ja niiden vaikutuksia ovat
pölypäästö ja pölyn sisältämät metallit. Vaihtoehdoissa ilmapäästöjä aiheuttava toiminta on
samanlaatuista ja –suuruista useilla osa-alueilla eikä niiltä osin eroja ole. Ilmapäästöistä työkoneperäinen
pakokaasupäästö ja räjäytyskaasut on arvioitu vaihtoehtojen kesken samansuuruisiksi. Pölypäästö on
etupäässä peräisin malmin ja sivukiven louhinnasta malmin murskauksesta ja kuljetuksesta.
Raakavedenotto ja jätevesien johtaminen
Jätevesien johtaminen ei aiheuta ilmapäästöjä, eikä niiden eri vaihtoehdoilla ole vaikutusta ilmapäästöjen
suuruuteen tai päästölähteen sijaintiin. Näin ollen vaihtoehdot VE1 - VE3 ovat ilmapäästöjen suhteen
samanarvoisia keskenään. Raakavesi kaivokselle saadaan Raahen Vesi Oy:ltä, eikä sillä ole vaikutusta
ilmapäästöihin.
Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehdossa kaivosta ei rakenneta, joten ilmapäästöjäkään ei synny. Tällöin ilman laatu alueella
tulisi säilymään nykyisen kaltaisena, jota on kuvattu kohdassa 8.4.1.
8.4.5

Johtopäätökset

Laivakankaan kaivosalueen kannalta lähimmät ilmansaastepäästöjen kotimaan alueen ovat Raahen
kaupunki, jossa päästöt aiheutuvat pääasiassa liikenteestä ja energiantuotannosta, sekä Ruukin
(Rautaruukki) terästehdas omine, terästeollisuudelle tyypillisine päästöineen.
Kaivoshankkeen ilmapäästöt ovat tyypillisiä kaivostoiminnan päästöjä, joista merkittävimmät ovat pöly,
räjäytyskaasut ja koneiden pakokaasut. Niistä ei odoteta olevan haittaa ja häiriötä asutukselle tai
muutoinkaan ihmisten toiminnalle. Luontoon kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat louhoksen,
rikastushiekan ja kuljetusteiden välittömään ympäristöön, johon valtaosa muodostuvasta pölystä
laskeutuu.
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9

ELIÖIHIN JA ELIÖYHTEISÖIHIN SEKÄ NIIDEN SUOJELUUN
KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Laivakankaan luontoarvoja koskevat selvitykset on esitetty YVA -selostuksen mukana toimitetuissa
liitteissä.
9.1

Kasvillisuus ja luontotyypit

Selvityksen tiedot perustuvat vuoden 2006 heinä−lokakuussa tehtyyn kasvillisuus- ja
luontotyyppikartoitukseen.
Kartoituksessa
selvitettiin
alueelle
sijoittuvien
luontotyyppien
putkilokasvillisuus sekä arvokkaimpien ympäristöjen sammallajisto. Kartoitus käsitti 45,3 km2:n alueen,
joka rajoittuu lännessä Lylynevaan ja Laivavaaran alueisiin, pohjoisessa Poikavaaraan, idässä
Vasannevaan sekä etelässä Pihlajannevaan ja Hourunnevaan nämä alueen sisältäen. Tälle alueelle
sijoittuvat myös kaivoksen ydintoiminnot. Tie- ja sähkölinjauksista laaditaan omat selvitykset ja
vaikutusarviot.
9.1.1

Aineisto, menetelmät ja epävarmuustekijät

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna kohteiden merkittävyyden arviointia alueen luonnonarvoille
sovelletuin kriteerein (ks. Söderman 2003). Arviointia varten alueen kohteet on luokiteltu kolmeen
luokkaan niiden häiriöherkkyyden (eli ekologisen tilan) perusteella. Lisäksi vaikutuksen suuruutta on
arvioitu viisiportaisella asteikolla, joka kuvaa luontotyypin heikentyvän ja häviävän pinta-alan määrää.
Hankkeen synnyttämien vaikutustyyppien todennäköisyyttä on arvioitu seuraavalla luokituksella: varma,
erittäin todennäköinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitu, epätodennäköinen ja erittäin
epätodennäköinen.
Luontotyyppien häiriöherkkyyden kriteereinä käytettiin luokitusta, joka perustuu Kontulan ja Raunion
(2005) esittämään luontotyyppien laatuluokitukseen (taulukko 9.1). Luokituksessa huomioidaan
luontotyypin rakenteelliset ominaisuudet (esim. lahopuun määrä, puuston kerroksellisuus, aikaisemman
puustosukupolven esiintyminen), ihmistoiminta (esim. metsänkäyttö, ojittaminen, perkaus) ja alueen
lajistolliset ominaisuudet. Lajistolliset ominaisuudet on huomioitu luokituksessa siten, että
häiriöherkkyyttä on voitu korottaa taulukossa 9.1 esitetystä laadullisesta arviosta, jos luontotyyppi
käsittää suojelullisesti arvokasta kasvilajistoa.
Vaikutusten suuruuden arviointi perustuu ensisijaisesti luontotyypin muuttuvan tai häviävän pinta-alan
osuuteen arvioinnin kohteena olevasta alueesta. Luokitus on esitetty taulukossa 9.2.
Vaikutusten merkittävyyden luokka on saatu laskemalla häiriöherkkyyden ja vaikutuksen suuruuden
keskiarvo. Luokkien välille sijoittuvaa arvoa on nostettu tai laskettu riippuen siitä, kumpi
merkittävyysluokka kuvaa luontotyypissä tapahtuvaa muutosta paremmin. Kun vaikutuksen suuruus on
arvioitu "ei vaikutusta", tällöin myös sen merkittävyys on kohteen herkkyydestä riippumatta luokka
"merkityksetön" (taulukko 9.3).
Arviointi on kohdistettu hankealueelle (kaivostoimintoihin käytettävät alueet) ja sen välittömään
lähiympäristöön alueelle, jolta kasvillisuus on kartoitettu.
Vaikutusalueen luontotyypit on kartoitettu varsin kattavasti, ainoastaan vaihtoehdon VE2 rikastushiekkaallas ulottuu 35 ha osalta kartoitetun alueen ulkopuolelle. Tätä lukuun ottamatta arviointi on voitu tehdä
täsmällisten pinta-alatietojen perusteella. Laadulliseen vaikutusten arviointiin liittyy kuitenkin aina jonkin
verran subjektiivisuutta, joka aiheuttaa arviointiin epävarmuutta.
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Taulukko 9.1. Luontotyyppien luokittelu häiriöherkkyyden (l. ekologisen tilan) perusteella.
Herkkyys

Luokka

Kuvaus

Korkea

3

Metsien luontotyypeillä ihmistoiminnan merkit ovat vähäiset, puusto on pääsääntöisesti
luontaisesti syntynyttä ja varttunut ilman merkittäviä hakkuita. Luontotyypillä esiintyy yleensä
useampaa puustosukupolvea ja kuolleita tai kuolevia puita. Ojitukset eivät ole kuivattaneet
suoluontotyypin esiintymiä eikä niillä ole merkittäviä hakkuita. Virtavedet ovat rakenteellisesti
luonnontilassa ja niiden valuma-alueella on niukasti, jos ollenkaan veden laatuun haitallisesti
vaikuttavia tekijöitä, kuten peltoja tai ojituksia.

Kohtalainen

2

Metsien luontotyypit on lievästi käsitellyt, mutta niissä on edelleen joitakin luonnonmetsille
ominaisia piirteitä, kuten puuston eri-ikäisyyttä, järeitä puita, kuolleita pystypuita tai maapuita.
Ojitukset eivät ole kuivattaneet suoluontotyypin esiintymiä, mutta puustoa on käsitelty jonkin
verran. Virtavedet ovat rakenteeltaan osittain muuttuneet, mutta niiden eliöyhteisöt ovat
muutosten jälkeen ainakin osittain palautuneet.

Heikko

1

Voimakkaasti käsitellyt metsäisen luontotyypin esiintymät, joissa puusto on yksijakoista eikä
lahopuuta ole juuri hakkutähteitä lukuun ottamatta. Suotyypit, joissa on nähtävissä selvästi
esim. ojitusten vaikutukset. Virtavedet, jotka on perattu ja joiden valuma-alueella ja
lähiympäristössä on runsaasti peltoja ja ojituksia.

Taulukko 9.2. Luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutuksen suuruuden luokittelu laadullisten ja pinta-alan
muutosten perusteella.
Suuruus

Luokka

Kuvaus

Erittäin
voimakas

5

> 80 % luontotyypin pinta-alasta tai lajin esiintymästä häviää, muutos palautumaton.

Voimakas

4

80-50 % luontotyypin pinta-alasta tai lajin esiintymästä häviää, muutokset pääosin palautumattomia.

Kohtalainen

3

50-10 % luontotyypin pinta-alasta tai lajin esiintymästä häviää, laadulliset muutokset osittain
palautuvia.

Lievä

2

Alle 10 % luontotyypin pinta-alasta tai lajin esiintymästä häviää, laadulliset muutokset pääosin
palautuvia.

Ei vaikutusta

1

Luontotyypin pinta-ala ei vähene ja sen kasvilajiston runsaudessa ja levinneisyydessä ei tapahdu
luontaisesta poikkeavaa muutosta.

Taulukko 9.3. Luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyyden luokittelu.
Merkittävyys

Luokka

Merkittävä
heikentävä

4

Luontotyyppi heikkenee voimakkaasti ja osa siitä tai sen kasvilajistosta on vaarassa hävitä lyhyellä
tai keskipitkällä aikavälillä alueelta.

Kohtalainen
heikentävä

3

Luontotyyppi ja sen lajisto heikkenee selvästi ja yksittäisiä lajeja on vaarassa hävitä lyhyellä,
keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä alueelta.

Vähäinen
heikentävä

2

Luontotyyppi heikkenee hieman, mutta ei uhkaa lajien säilymistä alueella.

Merkitykse-tön

1

Luontotyyppiin ja sen lajistoon ei kohdistu heikentäviä vaikutuksia tai ne ovat suuruusluokaltaan ja
laadultaan erittäin pieniä.

9.1.2

Kuvaus

Nykytila

Suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Laivakankaan pienellä ylänköalueella, jonka vanhoille meren
huuhtomille louhikkorannoille on muodostunut runsaasti kuivahkoja kangasmetsiä. Laivakankaan
lounaispuolella on havaittavissa edelleen vanhan merenrannan muovaamat rantadyynien muodostamat
kapeat hiekkaharjanteet ja niiden väliset painanteet, joille on muodostunut kuivahkoja kankaita.
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Laivakankaan itä- ja kaakkoispuolisella alueella on reunamoreenimuodostelmia, joille on syntynyt metsäja suomosaiikkia. Tämän alueen metsät ovat pääosin kuivahkoja puolukkatyypin kankaita. Kuivia
kankaita tai karukkokankaita sekä tuoreita kankaita alueella on vähemmän. Maaperän kosteusolosuhteista
ja metsänkäsittelystä johtuen alueella ei ole juuri puhtaita mäntykankaita, vaan männiköiden sekapuuna
esiintyy yleensä koivua ja haapaa. Tuoreet kangasmetsät ovat alueella verrattain vähälukuisia ja
huomattavimmat kuusimetsäalueet sijoittuvat Kortteikonkankaan ympäristöön sekä Laivavaaran ja
Vaarainjärven pohjoispuolisille alueille. Alueen ainoa lehtomaisen kankaan kuvio sijoittuu Laivavaaran
itärinteeseen. Alueiden metsien luonnontilaisuus on heikentynyt voimakkaasti metsätalouden toimien –
hakkuiden ja maanmuokkauksen – seurauksena. Alueelta löytyykin ainoastaan muutamia hyvin pieniä
vanhan metsän ominaispiirteitä omaavia alueita. Metsäalueiden kokonaispinta-ala on noin 54 % ( 2490
ha) kartoitetun alueen pinta-alasta.
Alueen suot ovat pääosin puustoisia ja käsittävät lähinnä erilaisia ojitettuja tai jo turvekankaiksi
muuntuneita rämeitä ja korpia. Korpisoita esiintyy lähinnä puronvarsissa ja myös niiden tila on ojituksen
myötä muuttunut jopa rämeitä voimakkaammin. Alueella tavataan muutamia varsin laajoja luhtia, jotka
ovat alueen suotyypeistä rehevimpiä ja niiden luonnontilaisuus on verrattain hyvä. Luhdat muodostavat
korpiin ja toisaalta avosoihin vaihettuessaan reheväkasvuisia yhdistelmiä. Muutoin alueen avosuot ovat
pääasiassa karuja lyhytkorsinevoja tai karuhkoja sara-aapoja. Myös alkuperältään nevoja oleville soille
on leimallista ojitukset ja turvekangasmuuttumat. Laajempien ojittamattomien nevojen keskiosat ovat
kuitenkin säilyneet varsin luonnontilaisina. Hyvin säilyneitä nevoja on Mustalammen ympäristössä,
Lylynevan alueella, Vasan-, Pihlajan- ja Vaarannevan alueilla. Alueella esiintyy ainoastaan yksi lettosuo,
jonka on säilynyt luonnontilaisena. Soiden kokonaispinta-ala kartoitetusta alueesta on noin 45 % (2065
ha).
9.1.3

Kasvillisuuden suojelullinen asema

Luonnonsuojelulain suojaamat luontotyypit
Hankealueella ei esiinny kasvillisuusselvitysten perusteella luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuja
suojeltuja luontotyyppejä, joita koskee muuttamiskielto.
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
Kartoitusalueella tavattiin yhteensä 32 metsälain 10 §:ssä mainittua luontotyyppiä. Näihin sisältyy 11
pienvesien välitöntä lähiympäristöä, 7 pienialaista vähäpuustoista suota, 5 rehevää korpea, 4 kivikkoa tai
louhikkoa, 2 rantaluhtaa, 2 ojittamattoman suon kangasmetsäsaareketta ja 1 lettosuo. Useat kohteista
käsittävät kaksi metsälain tarkoittamaa tärkeää elinympäristöä. Pääosa kohteista sijoittuu noin kilometrin
levyiselle kaistaleelle, joka ulottuu Pihlajanevan pohjoispuolelta Kaukaistenkankaan ja Vaarainlammen
kautta Poikainvaaraan.
Muut arvokkaat luontotyypit
Alueella on metsälakikohteiden lisäksi seitsemän kohdetta, jotka ovat metsälakikohteiksi liian laajaalaisia, mutta jotka täyttävät muut metsälakikohteille asetetut kriteerit. Lisäksi alueella on 11 kpl
vanhojen metsien ominaisuuksia omaavaa vanhempaa metsää sekä 3 luonnontilaista nevaa sekä 7 muuta
kasvistollisesti edustavaa kasvupaikkaa. Arvokkaat nevat ovat Hourunneva, Pihlajanneva ja Vasanneva,
joiden ympäristöön sijoittuu myös vanhan metsän saarekkeita ja kasvillisuudeltaan arvokkaita
luontotyyppejä. Muut kasvillisuudeltaan arvokkaat alueet sijoittuvat Ukkovaaran-Leinostenvaaran
alueelle, Siliä-Ispinän eteläreunalle sekä yksi arvokas luontotyyppi louhoksen kaakkoispuolelle. Yksi
alueen laajimmista luonnontilaisista metsistä sijoittuu Kaivostennevan pohjoisreunalle Ukkovaaran
kaakkoislaidalle.
Alueella on viisi suojärveä tai -lampea, joiden luonnontilaisuus on yleisellä tasolla korkea. Ainoastaan
Sikolammen tila on muuttunut jonkin verran ojituksen ja rakentamisen seurauksena. Selvitysalueelle ei
sijoitu suurempia virtaavia vesiä ja pienimmät purovedet on muutettu ojituksin. Alueen ainoa mainittava
virtavesi on Ispinänojan latvoille sijoittuva Kortteikonojan, Patamaojan ja Sikolampinojan kokonaisuus.
Alueen tila on heikentynyt ojituksen seurauksena ja purojen luonnontilaa voidaan pitää kohtalaisena.
Vesistön luonnontilaa heikentää laaja-alaiset ojitukset.
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Uhanalaiset ja suojellut kasvilajit
Laivakankaan kaivoshanketta varten tehdyissä kasvillisuusselvityksissä tavattiin valtakunnallisesti
uhanalaisiin kasvilajeihin (luokka vaarantuneet) lukeutuva valkolehdokki (Platanthera bifolia). Lajin
esiintymät sijoittuvat Lylynevan alueelle. Lisäksi Mustalammen ympäröivältä suolta tavattiin
silmälläpidettäväksi luokiteltua punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata).
Alueellisesti uhanalaiset kasvilajit
Alueellisesti uhanalaisista lajeista Mustalammen alueelta tavattiin suovalkkua (Hammarbya paludosa).
Lisäksi kartoitetulla alueella esiintyy ainakin kolme alueellisesti uhanalaisen rimpivihvilän (Juncus
stygius) ja vaaleasaran (Carex livida) esiintymää. Selvitysalueen sammallajistossa esiintyi lisäksi kolme
alueellisesti uhanalaista sammallajia: käyrälehtirahkasammal (Sphagnum contortum Schultz) ja
loukkopaanusammal (Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.) esiintyvät Hourunnevan
pohjoispuolisella puronvarren ruohokangaskorvella ja lettohammassammal (Leiocolea rutheana (Limpr.)
K. Müll.) isovarpurämeelle sijoittuvalla kivikkoalueella.
Rauhoitetut kasvilajit
Rauhoitetuista kasvilajeista alueella esiintyy kahdella paikalla valkolehdokki .
Luontodirektiivin liitteen IV kasvilajit
Hankealueella ei esiinny tehtyjen selvitysten perusteella luontodirektiivin liitteessä IV mainittuja
putkilokasveja tai sammallajeja.
9.1.4

Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin

Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa alueen kasvillisuuteen usealla tavalla. Vaikutustavat rakennettavilla
alueilla ovat kasvillisuuden peittyminen, erityisesti louhoksen sekä myös muiden rakennettavien alueiden
ympäristön kuivuminen ja koko hankealueen ympäristössä ilmapäästöjen synnyttämät vaikutukset.
Voimakkaimmat vaikutukset aiheutuvat rakennettaville alueille, joiden olemassa oleva kasvillisuus
häviää pääsääntöisesti. Louhos-, sekundäärimalmi- ja sivukivialueen, rikastushiekka- sekä
vesivarastoaltaan ja teollisuusalueiden kasvillisuus ja luontotyypit häviävät pysyvästi.
Pintavalutuskentäksi otettavan suoalueen luontotyypeissä ja kasvillisuudessa tapahtuu voimakas, osittain
palautumaton muutos. Muun rakennettavan alueen sisään voi jäädä pienialaisia reuna-alueita, kuten
teiden reunat ja rakennusten ympäristöt, joiden kasvillisuus heikentyy eriasteisesti. Toiminnan aikana
kaivostoiminta synnyttää lisäksi ilmapäästöjä, jotka vaikuttavat pienemmällä intensiteetillä hankealueen
ympäristön kasvillisuuteen.
Rakennettavien alueiden ympäristöön läjitetään pintamaita, jolloin näiden alueiden alkuperäinen
kasvillisuus käytännössä häviää. Muutokset ovat osittain palautuvia, koska läjitysalueiden maata
käytetään toiminnan loputtua alueiden jälkihoitoon, mikä mahdollistaa kasvillisuuden syntymisen myös
läjitysalueina toimineille alueille. Tällöin kangasmaille sijoittuvien läjitysalueiden luontotyypit
muuttuvat, mutta kasvillisuus voi palautua jälkihoidon seurauksena pitkällä aikajaksolla lajistoltaan
niukaksi, mutta alueella aiemmin tavatun kaltaiseksi. Soille sijoittuvien toimintojen kasvillisuus
pääsääntöisesti joko häviää tai muuttuu voimakkaasti.
Rakennettavien alueiden ympäristön ns. lievealueiden pohjavesipinnat laskevat ja näiden alueiden
luontotyyppeihin kohdistuu rakentamisen ja toiminnan aikana kuivatusvaikutuksia. Voimakkaimpia
kuivatusvaikutukset ovat louhosalueen ympäristössä, jossa ne ulottuvat noin 400 − 1000 m etäisyydelle
louhoksista. Lievealueiden kuivuminen muuttaa ympäröivää kasvillisuutta sitä voimakkaammin mitä
lähempänä rakennettavaa kohdetta se sijaitsee ja mitä märempi ja ravinteikkaampi kasvupaikka on ollut
ennen rakentamista. Vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa lisäksi erityisesti maaperän vedenläpäisevyys sekä
maanpinnan kaltevuus ja pinta- ja pohjavesien virtaukset. Käytännössä merkittävimmät
kuivatusvaikutukset kohdistuvatkin suoalueille ja niiden ohutturpeisille reunaosille. Kuivatusvaikutukset
ilmenevät näillä alueilla kasvilajiston muuttumisena kuivempia ympäristöjä sietäväksi ja
kuivatusvaikutusten johdosta mm. varpujen ja puuston kasvu nopeutuu. Muiden rakennettavien alueiden
kuivatusvaikutusten merkittävyys lievealueilla on verrattavissa intensiivisten metsä- ja suo-ojitusten
vaikutuksiin. Lievealueiden kasvillisuus voi palautua osittain pitkällä aikavälillä (useita kymmeniä
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vuosia) toimintaa edeltävän kaltaiseksi, kun alueen pohjavesien taso nousee toiminnan loputtua. Tämä
koskee sekä louhoksen ympäristöä että muita rakentamisen vuoksi kuivattuja ympäristöjä.
Pintavalutuskenttinä käytettävien soiden vesitalous muuttuu ja niiden kasvillisuuteen kertyy johdettavien
jätevesien sisältämiä kuormitteita. Tämän seurauksena alkuperäinen kasvillisuus muuttuu voimakkaasti
tai erittäin voimakkaasti useiden kasvilajien hävitessä alueelta mm. veden pinnankorkeuden nopean
muutoksen seurauksena. Muutokset ovat pintavalutuskenttien osalta ainoastaan osittain palautuvia.
Jätevesien sisältämien kuormitteiden vaikutuksia kasvillisuuteen on kuvattu tarkemmin
päätoteuttamisvaihtoehtojen vertailun jälkeen.
Rakentamisvaiheessa alapuolisiin vesistöihin kohdistuu alueiden kuivattamisen ja maansiirtotöiden
seurauksena pintavalunnan voimistumista, johon liittyy sade- ja kuivatusvesien kiintoaine-, humus- ja
ravinnepitoisuuksien nousua. Myös veteen liuenneet metallit (mm. alumiini, nikkeli ja kupari)
heikentävät hankealueen alapuolisen valuma-alueen pintavesien ja niiden kasvillisuuden tilaa (Ahti ym.
1999). Voimakkaimmat ja pitkäkestoisimmat vaikutukset aiheutuvat jätevesien johtamisesta, joka voi
muuttaa metallipitoisuuksien nousun seurauksena purkupisteen ympäristön kasvillisuutta merkittävästi.
Hankealueella ilmapäästöjä aiheuttavat lähinnä liikenne, kivenmurskaus, läjitys sekä räjäytystyöt. Lisäksi
rikastushiekasta irtoaa pölyä tuulen vaikutuksesta. Mineraalihiukkasten tiheys on suuri ja ilmakehään
vapautuvista hiukkasista pääosa laskeutuu alle 200 m:n etäisyydelle päästölähteestä, kuten malmin
kuljetusreitistä tai murskaamosta. Osa hiukkasista kulkeutuu kuitenkin epäsuotuisissa olosuhteissa kauas
päästölähteestä. Hiukkasmaiset päästöt aiheuttavat mekaanista peittovaikutusta ja metallien osalta voi
syntyä myös myrkkyvaikutuksia. Kasvien lehdille laskeutuva pöly saattaa vähentää kasvien
yhteyttämiseen ja kasvuun tarvittavan valoenergian määrää ja siten vaikeuttaa niiden kehitystä. Sade ja
tuuli vähentävät näitä vaikutuksia puhdistamalla kasvillisuutta ja huuhtomalla lehdille laskeutuneen pölyn
maahan (Sopo ym. 2002). Maahan tuleva laskeuma voi happamoittaa maaperää, jolloin myös maaperästä
lähtöisin olevien metallien pitoisuudet valumavesissä kasvavat.
Mineraalipitoinen pöly voi akkumuloitua kasveihin muuttamalla veden ja ravinteiden ottoa sekä hajottaa
lehtien viherhiukkasia, jolloin kasvu heikkenee, estyy tai kasvit voivat kuolla. Metallien ja kaasumaisten
päästöjen sietokyky vaihtelee suuresti eri kasvilajien kohdalla. Herkimpiä lajeja metallien vaikutuksille
ovat jäkälät ja kaasumaisten päästöjen vaikutuksille jäkälien lisäksi mm. mänty ja kuusi (Marschner
1993).
9.1.5

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Kasvillisuuteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää parhaiten sijoittamalla hankkeen rakentaminen
alueille, joilla ei sijaitse uhanalaisten kasvien esiintymiä tai muita arvokkaita luontotyyppejä. Alueen
arvokkaimpiin kohteisiin kuuluvat luonnontilaiset suot, joilla esiintyy myös merkittävä osa alueen
suojellusta kasvillisuudesta. Näistä arvokkain yksittäinen kohde on Mustalampi ja sitä ympäröivät suot.
Metsäalueillekin sijoittuu silti myös luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia louhikkoja, kivikkoja ja
vanhan metsän saarekkeita. Kokonaisuudessaan vaikutusten lieventämiskeinojen tehokkuus on melko
heikko, koska suotovesien minimoimiseksi mm. rikastushiekka-allas ja sivukivialue on edullista sijoittaa
heikosti vettä läpäiseville suoalueille. Kasvillisuuden kannalta edullinen vaihtoehto olisi rikastushiekan
sijoittaminen esimerkiksi Ispinännevalle, joka on jo heikentynyt suurelta osin ojituksen seurauksena ja
alueella ei ole erityisiä kasvistollisia arvoja. Muutoinkin tiiviimpi rakentamistapa olisi ympäristön
kannalta edullisempi mm. kuljettamiseen käytettävän energiamäärän ja häiriytyvän ympäristön laajuuden
suhteen.
9.1.6

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdot
VE 1
Rakentamisen suorat luontotyyppejä hävittävät vaikutukset ulottuvat vaihtoehdossa VE1 noin 600 ha:n
alueelle. Näistä vaikutuksista noin 32 % ulottuu metsäalueille, 61 % rämeille, noin 4 % avoimille
nevoille, vajaa 3 % korpisoille, alle 0,5 % luhdille ja noin 0,1 % pienvesiin.
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Metsäalueilla suuruudeltaan kohtalaisia vaikutuksia kohdistuu kuiville - ja karukkokankaille. Vaikutukset
syntyvät erityisesti sivukiven läjitysalueella, jossa on laajin yksittäinen näiden luontotyyppien kuvio.
Koska kuivien - ja karukkokankaiden luonnontila on heikentynyt voimakkaasti lähinnä metsätalouden
toimien seurauksena, merkittävyydeltään vaikutukset ovat kuitenkin ainoastaan vähäisesti niiden tilaa
heikentäviä. Tuoreille ja kuivahkoille kankaille kohdistuvat vaikutukset ovat suuruudeltaan lieviä ja
merkittävyydeltään vähäisesti niiden tilaa heikentäviä. Myös vast´ikään hakattujen alueiden tila
heikkenee merkittävyydeltään vähäisesti hankkeen toteuttamisen seurauksena.
Suhteellisesti suurimmat vaikutukset kohdistuvat suoalueilla rämeisiin (26 % kartoitetun alueen rämeistä)
ja nevoihin (21 %). Nevojen korkean luonnontilaisuuden vuoksi niiden tila heikkenee selvästi ja niille
tyypillisiä yksittäisiä lajeja on vaarassa hävitä alueelta vaihtoehdon toteuttamisen seurauksena. Korpiin ja
luhtiin kohdistuu vaikutuksia pienemmässä mitassa (alle 5 % luontotyyppien pinta-alasta) ja myös
vaikutusten merkittävyys on selvästi pienempi, ainoastaan vähäisesti niiden tilaa heikentävä. Alueen
ainoalle lettorämeelle ei kohdistu vaikutuksia hankkeen toteuttamisen seurauksena.
Suoria rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia kohdistuu pienvesistä Iso-Hattulampeen ja Vaarainjärveen.
Lammet ovat luonnontilaisia ja Iso-Hattulampi on tarkoitus ottaa käyttöön osana vesivarastoallasta ja
Vaarainjärvi laskeutusaltaaksi. Alueen järvivesien vesikasvillisuus on niukka, mutta vaihtoehdon
toteutuessa pienvesien tila alueella kokonaisuutena heikkenee selvästi ja yksittäisiä lampivesien
kasvilajeja on vaarassa hävitä tarkasteltavalta alueelta. Vaikka kyseessä on vesivarastoallas ja
laskeutusallas, käytännössä alueet muuttuvat pysyvästi mm. turpeenpoiston ja prosessivesien
kuormitteiden vaikutuksen seurauksena. Kokonaisuudessaan pienvesiin ja niiden kasvillisuuteen
kohdistuvat vaikutukset ovat kohtalaisesti niiden tilaa heikentäviä. Varsinaiset jätevesien vaikutukset
pienvesiin on kuvattu luvussa 8.3.
Muista arvokkaista luontotyypeistä rakentamisen alle jäävät vesivarastoalueella sijaitseva IsoHattulampea
ympäröivä
luonnontilainen
neva,
sivukivialueelle
sijoittuva
Lylynnevan
kanervarahkarämemuuttuma, jossa on kaitakämmekkäesiintymä ja Vasannevan suoalue, jossa esiintyy
rimpivihvilää. Lisäksi Vasannevan alueella on luonnontilainen suoalue, joka jää osittain rikastushiekan
alle.
Lähelle rakennettavia alueita sijoittuvia kohteita ovat sivukivialueen ja sekundäärimalmin läjitysalueen
väliin jäävä ruohokorpi, joka mahdollisesti kuivuu ja muuttuu louhoksen kuivatusvaikutuksen
seurauksena. Lisäksi rikastamoalueen välittömässä läheisyydessä alueen itäpuolella sijaitsee
metsälakikohteisiin kuuluva luhtaruohokorpi, joka tulisi huomioida suunnittelussa.
Kartoitusalueella on kahdeksan arvokasta kasviesiintymää käsittävää aluetta. Näistä kaitakämmekän
ainoa esiintymäpaikka häviää sivukivikasan rakentamisen seurauksena ja kaksi neljästä erillisestä
rimpivihvilän esiintymästä häviää varastovesialtaan ja rikastushiekan varaston rakentamisen seurauksena.
Vaikutukset ovat näiltä osin palautumattomia. Alueellisesti uhanalaisista sammaleista
lettohammassammaleen 1 esiintymä heikkenee louhosalueen rakentamisen myötä.
Ilmapäästöjen vaikutukset eivät poikkea toisistaan vaihtoehtojen kesken. Vaikutukset heikentävät lievästi
toimintojen läheisyydessä sijaitsevan kasvillisuuden tilaa, mikä voi ilmetä tällä alueella mm. puiden
pinnoilla kasvavien jäkälien lajimäärän vähenemisenä ja havupuiden kunnon heikentymisenä.
VE 2
Vaihtoehdossa rakennettavien alueiden suorat ja pysyvät vaikutukset ulottuvat noin 550 ha:n alueelle.
Näistä noin 40 % käsittää metsäalueita, 46 % rämeitä, noin 3 % korpisoita, noin 3 % avoimia nevoja,
noin 1,4 % luhtia ja noin 0,1 % pienvesiä. Ko. vaihtoehdossa rikastushiekka-altaan
sijoittamisvaihtoehdosta noin 35 ha on kartoittamatonta aluetta (6,4 % rakennettavasta alueesta), joka
käsittää karttatarkastelun perusteella pääosin ojitettua suota.
Metsäalueilla suuruudeltaan kohtalaisia vaikutuksia syntyy kaikille metsätyypeille karukkokankaista
tuoreisiin kangasmetsiin. Alueen ainoalle lehtomaisen kankaan alueelle vaikutuksia ei aiheudu. Koska
tuoreiden - ja kuivahkojen kankaiden luonnontila on keskimäärin ainoastaan kohtalainen, kuivien – ja
karukkokankaiden luonnontila on vielä tätä heikompi ja rakennettavien alueiden osuus suuruudeltaan alle
10 % tarkasteltavasta alueen vastaavista luontotyypeistä, rakentamisesta ei katsota olevan uhkaa näiden
luontotyyppien lajistolle ja siten vaikutukset on arvioitu vähäisesti niiden tilaa heikentäväksi. Myös
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hakkuualueisiin kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisesti heikentäviä, vaikka niiden
luonnontila on ainakin väliaikaisesti heikko.
Vaihtoehdon mukaisessa toiminnassa rakentamisen alle jäävistä luontotyypeistä 53 % on soita. Tällöin
kartoitetun alueen rämeistä noin 18 % häviää rakentamisen seurauksena. Rämeiden luonnontila on
heikentynyt lähinnä ojitusten myötä, jonka vuoksi vaikutukset ovat vain vähäisesti niiden tilaa
heikentäviä. Vaihtoehdon VE2 mukaisessa rakentamisessa voimakkaimmat suoalueille kohdistuvat
vaikutukset sijoittuvat luhdille, joista noin 22 % häviää rakentamisen seurauksena. Myös nevojen pintaala pienenee tässä vaihtoehdossa 15 %. Sekä nevoille että luhdille aiheutuvat vaikutukset ovat
kohtalaisesti heikentäviä, sillä näin laajalle ulottuvassa rakentamisessa myös yksittäisiin neva- ja
luhtalajeihin kohdistuu varsin suuri häviämisuhka tarkasteltavalla alueella. Lisäksi näiden molempien
soiden luonnontila koko alueella on korkea. Korpiin kohdistuvat vaikutukset ovat suuruudeltaan lieviä ja
merkittävyydeltään vähäisiä.
Alueella olevista pienvesistä kolme häviää rakentamisen seurauksena. Noin 0,4 ha laajuinen IsoHattulampi ja Vaarainjärvi, jotka sijaitsevat vesivarastoaltaan paikalla (yhtäläiset vaikutukset
vaihtoehdon VE 1 kanssa) käytännössä häviävät ja 0,1 ha laajuinen suolampare, joka sijaitsee
rikastushiekka-alueeksi suunnitellulla alueella Lylykankaiden eteläosissa häviää. Rikastushiekan alle jää
myös noin 1,1 km:n pituinen osuus Kortteikonojaa, jonka luonnontilaisuus tällä alueella on kohtalainen.
Rakentamisen seurauksena tarkastellun alueen pienvesien pinta-alasta hieman yli 10 % häviää ja se
johtaa todennäköisesti kolmen vesikasvilajin häviämiseen alueelta eli vaikutuksia voidaan pitää
kohtalaisen merkittävästi pienvesien tilaa heikentävänä.
Muista arvokkaista luontotyypeistä rakentamisen seurauksena häviää sivukivialueelle sijoittuva arvokas
iäkäs 2,5 ha:n mustikkakorpi, jossa kasvaa mm. tervaleppiä. Osittain rikastushiekan alle jää
luonnontilainen Hourunnevan mosaiikkimainen rämeiden ja nevojen suokokonaisuus, osittain
Kortteikonojan varteen sijoittuvat puronvarsikorvet vanhoine metsineen ja edelleen Kortteikonojan
yläosille sijoittuva puronvarsiniitty. Sekundäärimalmin sijoituspaikalla rakentamisen alle jäävät kaksi
pientä rehevän korven aluetta, luonnontilainen pieni suo, vanhan metsän laikku, jossa on kivikkoalue ja
lisäksi yksi vähäpuustoinen suo.
Lähellä rakennettavia alueita sijaitsevia kohteita ovat louhoksen koillispuolella sijaitseva ruohokorpi,
johon on odotettavissa kuivatusvaikutuksia louhoksen kuivanapidon ja louhoksen ympäristön kuivumisen
seurauksena.
Varsinaisista uhanalaisesiintymistä sekundäärimalmin sijoituspaikan läheisyydessä kasvavat suovalkkuja punakämmekkäesiintymät voivat heikentyä hieman vaihtoehdon toteutuessa. Lisäksi
sekundäärimalmin sijoituspaikan eteläosissa on laaja, Suomen vastuulajeihin luettavan vaaleasaran
esiintymä, joka heikkenee merkittävästi vaihtoehdon toteutuessa. Hankealueella esiintyvien kolmen
alueellisesti uhanalaisen sammaleen esiintymät heikkenevät louhoksen ja rikastushiekkavaraston
rakentamisen myötä.
VE 3
Päätoteuttamisvaihtoehto VE3 poikkeaa vaihtoehdosta VE1 ainoastaan sivukivialueen ja rikastushiekan
täyttötavan osalta, sillä tässä vaihtoehdossa rikastushiekasta poistetaan osa vedestä ja se pumpataan
rikastushiekka-alueelle ns. pastana. Osa rikastushiekasta sijoitetaan tässä vaihtoehdossa myös
sivukivialueelle louheen sekaan, jolloin maankäytön tarve rikastushiekan osalta on hieman vaihtoehtoa
VE1 pienempi. Käytännössä vaihtoehdon VE3 arvioidaan olevan kasvillisuusvaikutusten osalta
vaihtoehdon VE 1 kanssa kuitenkin lähes identtinen.
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Taulukko 9.4.

Hankealueen luontotyyppien häiriöherkkyys, hankkeen vaikutusten suuruus ja
vaikutusten merkittävyys näihin kohteisiin eri päätoteutusvaihtoehdoissa.

Päätoimintojen sijoitusvaihtoehto VE 1

Luontotyyppi

Herkkyys

Suuruus

Merkittävyys

Tuore kangas
Kuiva kangas
Hakkuualue
Räme
Korpi
Neva
Letto
Luhta
Pienvesi

2
2
1
2
2
3
3
2
3

2
3
2
3
2
3
1
2
2

2
2
2
2
2
3
1
2
3

Luontotyyppi

Herkkyys

Suuruus

Merkittävyys

Tuore kangas
Kuiva kangas
Hakkuualue
Räme
Korpi
Neva
Letto
Luhta
Pienvesi

2
2
1
2
2
3
3
2
3

2
2
2
3
2
3
1
3
3

2
2
2
2
2
3
1
3
3

Luontotyyppi

Herkkyys

Suuruus

Merkittävyys

Tuore kangas
Kuiva kangas
Hakkuualue
Räme
Korpi
Neva
Letto
Luhta
Pienvesi

2
2
1
2
2
3
3
2
3

2
3
2
3
2
3
1
2
2

2
2
2
2
2
3
1
2
3

Päätoimintojen sijoitusvaihtoehto VE 2

Päätoimintojen sijoitusvaihtoehto VE 3
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Taulukko 9.5. Yhteenvetotaulukko kaivoksen toteuttamisen vaikutuksista hankealueen ja sen
lähiympäristön suojeltujen kasvilajien kasvupaikkoihin eri päätoteuttamisvaihtoehdoissa.
(Kuvionumero viittaa liitteen 5 karttaliitteen numerointiin.)
Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehto VE 1
Kuvio nro

Laji

Suojelu-

Herkkyys

Suuruus

Merkittävyys

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
3

4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
3

Herkkyys

Suuruus

Merkittävyys

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
5
1
1
1
1
3
1
3
3
3

1
1
4
1
1
1
1
3
1
3
3
3

Herkkyys

Suuruus

Merkittävyys

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
1
5
1
5
1
1
1
1
1
1
3

4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
3

asema
151
62
10
86
271
287
62
78
465
420
420
126

Kaitakämmekkä
Punakämmekkä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Suovalkku
Valkolehdokki
Valkolehdokki
Käyrälehtirahkasammal
Loukkopaanusammal
Lettohammassammal

VU
NT
RT
RT
RT
RT
NT
rauh.
rauh.
NT/RT
RT
RT

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehto VE 2
Kuvio nro

Laji

151
62
10
86
271
287
62
78
465
420
420
126

Kaitakämmekkä
Punakämmekkä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Suovalkku
Valkolehdokki
Valkolehdokki
Käyrälehtirahkasammal
Loukkopaanusammal
Lettohammassammal

Suojeluasema
VU
NT
RT
RT
RT
RT
NT
rauh.
rauh.
NT/RT
RT
RT

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehto VE 3
Kuvio nro

Laji

Suojeluasema

151
62
10
86
271
287
62
78
465
420
420
126

Kaitakämmekkä
Punakämmekkä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Rimpivihvilä
Suovalkku
Valkolehdokki
Valkolehdokki
Käyrälehtirahkasammal
Loukkopaanusammal
Lettohammassammal

VU
NT
RT
RT
RT
RT
NT
rauh.
rauh.
NT/RT
RT
RT

VU`= vaarantuneet, NT=silmälläpidettävä, RT=alueellisesti uhanalainen
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Ylimääräisten vesien johtaminen
Jätevesien johtamisreittien osalta Tuoreenmaanojan-Haapajoen reitiltä on tehty koealoihin perustuva
vesikasvillisuuskartoitus. Muilta vaihtoehtoisilta jätevesien johtamisreiteiltä tai kohdealueelta ei ole tehty
selvityksiä. Lähtökohtaisesti Tuoreenmaanojan vaihtoehto on haitallisin vaihtoehto, koska pienessä
vesistössä haitta-ainepitoisuudet ovat korkeita verrattuna Kuljunlahden altaaseen tai mereen johtamisen
vaihtoehdoissa. Tuoreenmaanojan kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisesti-kohtailaisesti
alueen kasvillisuutta heikentäviä, Kuljunlahden altaaseen tai mereen johdettuna jätevesillä on vähäinen
heikentävä vaikutus purkualueen välittömän lähiympäristön kasvillisuuteen.
0-vaihtoehto
Hankealueen metsät kuuluvat lähes pelkästään yksityisten maanomistajien omistukseen. Valtion metsien
osuus hankealueella tai sen lähiympäristössä on vähäinen. Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan
maaseutukaava, joka on vahvistettu 17.2.2005. Kaivoshankealueella ei ole muinaismuistoja lukuun
ottamatta kaavamerkintöjä (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2006). Laivakankaan kaivoshanketta varten on
käynnissä osayleiskaavahanke, joka on tarkoitus saattaa hyväksyttäväksi vuoden 2008 lopussa.
Kaivoshankealue ja sen lähiympäristö käsittää pääasiassa metsä- ja suoalueita sekä pienvesiä, joilla
harjoitettaisiin edelleen metsätaloutta, metsästystä, kalastusta sekä mm. marjojen ja sienten keruuta, jos
kaivoshanke ei toteudu. Tällöin alueen luonnontila säilyisi pääsääntöisesti nykyisellään. Alueella on
harjoitettu voimallista metsätaloutta, jonka seurauksena alueen soiden luonnontila on heikentynyt
voimakkaasti. Metsänhoidon nykysuositusten mukaisesti toteutettuna metsätalous ei ole enää kovin suuri
uhkatekijä alueen arvokkaille kasviesiintymille tai muille alueen luonnontilaisille tai luonnontilaisen
kaltaisille arvokkaille luontotyypeille. Alueen avosoiden ojitettujen osien umpeenkasvu jatkuu hitaasti,
erityisesti, jos alueella tehdään kunnostusojituksia. Muita soiden tilaan vaikuttavia tekijöitä ei ole
odotettavissa. Alueelle ei ole suunniteltu nykyisestä poikkeavaa toimintaa, jos kaivoshanke ei toteudu.
Tällöin alue tulee säilymään kasvillisuuden osalta nykyisen kaltaisena.
Johtopäätökset
Hankealueen metsät ovat pääosin kuivahkoja puolukkatyypin kankaita. Kuivia kankaita tai
karukkokankaita sekä tuoreita kankaita alueella on vähemmän.. Alueen ainoa lehtomaisen kankaan kuvio
sijoittuu Laivavaaran itärinteeseen. Alueiden metsien luonnontilaisuus on heikentynyt voimakkaasti
metsätalouden toimien – hakkuiden ja maanmuokkauksen – seurauksena. Alueelta löytyykin ainoastaan
muutamia hyvin pieniä vanhan metsän ominaispiirteitä omaavia alueita. Alueen suot ovat pääosin
puustoisia ja käsittävät lähinnä erilaisia ojitettuja tai jo turvekankaiksi muuntuneita rämeitä ja korpia.
Korpisoita esiintyy lähinnä puronvarsissa ja myös niiden tila on ojituksen myötä muuttunut jopa rämeitä
voimakkaammin. Alueella tavataan muutamia varsin laajoja luhtia, jotka ovat alueen suotyypeistä
rehevimpiä ja niiden luonnontilaisuus on verrattain hyvä. Alkuperältään nevoja oleville soille on
leimallista ojitukset ja turvekangasmuuttumat. Laajempien ojittamattomien nevojen keskiosat ovat
kuitenkin säilyneet varsin luonnontilaisina. Alueella esiintyy ainoastaan yksi lettosuo, jonka on säilynyt
luonnontilaisena. Metsäalueiden kokonaispinta-ala on noin 54 % ( 2490 ha) kartoitetun alueen pintaalasta ja soiden noin 45 % (2065 ha).
Alueella on kahdeksan uhanalaisesiintymäaluetta, joissa tavataan vaarantuneeksi luokiteltua
kaitakämmekkää, silmälläpidettäviin kuuluvaa punakämmekkää ja suovalkkua sekä alueellisesti
uhanalaista rimpivihvilää, rauhoitettuihin lajeihin lukeutuvaa valkolehdokkia ja 1:tä silmällä-pidettävää
sammallajia sekä 2:ta alueellisesti uhanalaista sammallajia.
Hanke vaikuttaa kasvillisuutta heikentävästi usealla eri tavalla. Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat
alueiden rakentamisesta, jonka seurauksena kasvillisuus ja luontotyypit häviävät pääsääntöisesti.
Heikentäviä vaikutuksia syntyy pintamaiden läjityksestä, rakennettavien alueiden ympäristöön
sijoittuvien lievealueiden kuivumisesta, soiden käyttämisestä pintavalutuskenttinä, rakentamisen ja
toiminnan aikaisista vesipäästöistä sekä hankkeen synnyttämistä ilmapäästöistä.
Hankkeen päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdoista VE1:n ja VE3:n rakentaminen ulottuu noin 600
ha:lle ja vaihtoehdon VE2 rakentaminen noin 550 ha:lle. Pääpiirteissään metsiin kohdistuvat vaikutukset
ovat vähäisesti niiden tilaa heikentäviä kaikissa vaihtoehdoissa. Soiden suhteen vaihtoehdot poikkeavat
siten, että vaihtoehdossa VE2 kohdistuu luhtasoihin kohtalaisia heikentäviä vaikutuksia, muissa
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vaihtoehdoissa nämä vaikutukset ovat ainoastaan vähäisesti luhtien tilaa heikentäviä. Nevojen tila
heikkenee kaikissa vaihtoehdoissa merkittävästi, rämeiden ja korpien tila vähäisesti ja alueen ainoaan
lettorämeeseen vaikutuksia ei aiheudu.
Uhanalaiskasvillisuuden osalta vaihtoehdot VE1 ja VE3 ovat lievästi VE2 vaihtoehtoa heikompia, koska
niissä merkittäviä tai kohtalaisia heikentäviä vaikutuksia aiheutuu kaitakämmekkä-esiintymään, kahteen
rimpivihviläesiintymään ja kolmeen alueellisesti uhanalaisen sammaleen esiintymään. Vaihtoehdossa
VE2 rimpivihvilän yksi esiintymä, yksi valkolehdokkiesiintymä ja sammalesiintymä heikkenee.
Muiden arvokkaiden luontotyyppien osalta vaihtoehdot VE1 ja VE3 ovat edullisempia kuin vaihtoehto
VE2. Kumpikaan alueidenkäyttövaihtoehto (VE1/VE3 tai VE2) ei selvästi erotu parempana
kasvillisuuden ja luontotyyppien säilymisen kannalta. Vaihtoehdon VE1/VE3 etuna on hieman pienempi
soihin ja muihin arvokkaisiin luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset, kun VE2 vaihtoehdossa etuna on
hieman pienempi maankäyttö ja hieman lievemmät vaikutukset uhanalaiskasvillisuuteen.
Kokonaisuutena hankkeen kasvillisuusvaikutukset ovat merkittäviä, koska muutokset kohdistuvat laajalle
alueelle, ne ovat luonteeltaan pääsääntöisesti palautumattomia ja alue on osittain voimakkaasta
metsänkäsittelystä huolimatta ollut aikaisemmin lähes kokonaan rakentamaton. Hankkeen
kasvillisuusvaikutusten todelliset lieventämiskeinot ovat varsin vähäiset ja merkittävin toimi olisi sijoittaa
toiminnot alueille, joilla ei sijaitse uhanalaisten kasvien esiintymiä tai muita arvokkaita luontotyyppejä.
Esimerkiksi rikastushiekan sijoittaminen Ispinännevalle olisi kasvillisuuden kannalta tässä tarkasteltuja
vaihtoehtoja huomattavasti edullisempi.
9.2

Linnusto

9.2.1

Aineisto, menetelmät ja epävarmuustekijät

Laivakankaan linnustoselvitys on tehty 5.4.−3.7.2006 keväällä ja alkukesästä. Kartoitusmenetelmänä
käytettiin pääasiassa linjalaskentaa, jota täydennettiin kosteikkoalueiden pistelaskennoilla ja erillisellä
pöllöjen yökuuntelulla. Laskentalinjojen kokonaispituus oli noin 26 km ja pistelaskenta toteutettiin
reitillä, joka käsitti alueen kaikki lammet ja järvet. Yökuuntelu voitiin toteuttaa vuoden 2006 huhtitoukokuussa alueen metsäautotieverkolta kattavasti. Maastohavainnot keräsi lintuharrastaja ja
luontokartoittaja Tuomas Väyrynen ja tulokset on raportoinut Tuomas Väyrynen ja FM Sami Hamari
(Väyrynen & Hamari 2006). Vaikutusten arvioinnin on suorittanut em. aineiston pohjalta Lapin
Vesitutkimus Oy.
Vaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna vaikutusten merkittävyyden lajikohtaista arviointia alueelle
sovelletuin kriteerein (ks. Söderman 2003). Arviointia varten lajit luokiteltiin kolmeen luokkaan, jotka
kuvaavat lajien (populaatioiden) herkkyyttä häiriöille. Vaikutusten suuruutta arvioitiin viisiportaisella
luokituksella, joka kuvaa hankealueen lintujen elinympäristöjen häviävän tai heikentyvän pinta-alan
suhteellista osuutta. Vaikutusten todennäköisyyttä on kuvattu kuten luontotyyppien ja kasvillisuuden
kohdalla. Arvioinnin kohteeksi valittiin kaikki lajit, jotka tavattiin tehdyissä selvityksissä.
Lajien häiriöherkkyys määriteltiin suoraan linnuille esitetyn suojeluarvopisteytyksen mukaan, joka on
luokiteltu taulukossa 9.6 esitetyn mukaisesti. Lajien suojeluarvon määritys perustuu lajin
uusiutumiskykyyn, lajin uhanalaisuuteen ja lajin Suomen kannan kokoon (Asanti ym. 2003).
Suojeluarvopisteytyksen käyttöön lajin tilan kuvaajana päädyttiin, koska se antaa käsityksen lajin
sopeutumiskyvystä ympäristön muutoksiin unohtamatta lajin suojelustatusta tai kannan kokoa (ks. Asanti
ym. 2003).
Vaikutusten suuruuden arviointi perustuu lajeille tärkeiden biotooppien pinta-alan muutoksiin. Lintulajin
kannan on arvioitu vähenevän samassa suhteessa kuin lajille tärkeiden biotooppien määrä vähenee. Tällä
perusteella on arvioitu hankkeen toteuttamisen aiheuttamaa muutosta prosentuaalisena osuutena lintulajin
kannasta. Absoluuttisten yksilömäärien tai niissä tapahtuvien muutosten lajikohtaisesta arvioinnista
luovuttiin, koska alueella ei ole tehty tarkkaa kartoituslaskentaa. Vaikutusten suuruusluokittelu on esitetty
taulukossa 9.2 ja vähenevien biotooppien pinta-alat sekä vähenemisen prosentuaalinen osuus on esitetty
lajikohtaisesti eri vaihtoehdoille erillisessä liitteessä (liite 6).
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Vaikutusten merkittävyyden luokan muodostamisessa perusperiaatteena on käytetty lajin
häiriöherkkyyden ja vaikutuksen suuruuden luokkien keskiarvoa. Luokkien välille sijoittuvaa arvoa on
nostettu tai laskettu riippuen siitä, kumpi merkittävyysluokka kuvaa tapahtuvaa muutosta paremmin. Kun
vaikutuksen suuruus on arvioitu "ei vaikutusta", tällöin myös sen merkittävyys on lajin herkkyydestä
riippumatta yleensä luokka "merkityksetön" (taulukko 9.3). Poikkeuksena ovat lajit, joille tärkeissä
biotoopeissa ei tapahdu suoraa heikkenemistä, mutta häiriövaikutuksilla (lähinnä meluvaikutukset) on
oletettavasti lajin kantaa heikentävä vaikutus. Vastaavasti lajeilla, jotka eivät todennäköisesti pesi
hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä, vaikutusten merkittävyysluokka voi olla laskennallista
arvoa pienempi. Linnustovaikutusten yhteenvetotaulukko on esitetty liitteessä 6.
Arviointiin liittyy jonkin verran epävarmuutta, koska se perustuu yleistävään oletukseen, että lintumäärä
laskee samassa suhteessa kuin niille tärkeiden biotooppien pinta-ala vähenee. Linnuston tiheys ei ole
kuitenkaan eri kohteissa tasainen, vaan hyvät lintupaikat keräävät enemmän yksilöitä kuin heikommat
alueet sekä kosteikko- että metsäalueilla. Lisäksi luontotyyppiluokittelu ei vastaa kaikilta osin
biotooppiluokittelua, jota voidaan käyttää kuvaamaan lintulajeille tärkeitä elinympäristöjä (ks. esim.
Väisänen ym. 1998). Vaikutusten laadulliseen arviointiin liittyy lisäksi aina jonkin verran epävarmuutta.
Taulukko 9.6 Lintulajien luokittelu häiriöherkkyyden perusteella.
Herkkyys

Luokka

Kuvaus

Korkea

3

Suojeluarvo ≥ 2

Kohtalainen

2

2 > Suojeluarvo > 1

Heikko

1

Suojeluarvo ≤ 1.

Lintulajien kannan muutosten suuruuden luokittelu tehdään analogisesti luontotyyppeihin kohdistuvien
vaikutusten suuruuden (taulukko 9.2) ja merkittävyyden (taulukko 9.3) luokittelun kanssa.
9.2.2

Nykytila

Hankealueen tyypillisimmät elinympäristöt, kuivahkot kangasmetsät, puustoiset suot ja suomuuttumat,
muodostavat mosaiikkimaisen ja varsin pienipiirteisen maisemankuvan. Alue sijoittuu
eliömaantieteellisesti Etelä-Suomen vyöhykkeen pohjoisosiin, jossa pesivän maalinnuston lajimäärä
50×50 kilometrin UTM -ruuduissa on yli 150 lajia keskimääräisellä tiheydellä 150 - 175 paria/km2.
Rannikolla on huomattava vaikutus lajimäärään, sillä vastaavalla alueella sisämaassa lintutiheys on
keskimäärin 135-150 paria/km2 (Väisänen ym. 1998). Selvitysalueelta tavattiin yhteensä ainoastaan 72
lintulajia, mihin vaikuttaa todennäköisesti kulttuuriympäristöjen puuttuminen ja kosteikkojen linnuston
vähälajisuus. Keskimääräiseksi lintutiheydeksi saatiin kaikki selvitysalueet huomioiden 170 paria/km2.
Tehdyissä selvityksissä alueelta ei löytynyt selvästi muita alueita arvokkaampia paikkoja. Tähän
vaikuttaa osittain kaikkialle varsin tasaisesti ulottuva luontotyyppien pirstaleisuus sekä niiden tasainen
sijoittuminen kartoitetulle alueelle.
9.2.2.1

Vaarainjärvi - Poikainvaara- Ispinänneva

Linjan länsipuolisten alueiden rehevyydestä ja monimuotoisuudesta huolimatta alueen linnuston tiheys on
selvitysalueen keskimääräistä tiheyttä alhaisempi, 169,8 paria/km². Tämä selittyy linjan itäosien laajoilla
ja vähälintuisilla hakkuilla ja rämeillä. Ispinännevan alueella ei juurikaan suolinnustoa tavattu. Ainoana
poikkeuksena on riekko (Lagopus lagopus). Laajojen hakkuualojen tyyppilintu on keltasirkku (Emberiza
citrinella). Länsiosan rehevillä biotoopeilla tavataan varsin runsaslukuisesti rehevien metsien lajistoa,
kuten mustarastasta (Turdus merula) ja lehtokerttua (Sylvia borin). Alueen metsät ovat voimakkaasti
käsiteltyjä ja sirpaleisia, mutta siitä huolimatta alueella elää varsin runsaasti varttuneiden metsien lajeja,
kuten töyhtötiaisia (Parus cristatus) ja puukiipijöitä (Certhia familiaris). Uhanalaisista lajista alueella
tavattiin vaarantuneeksi luokiteltu käenpiika (Jynx torquilla) sekä silmälläpidettäviksi luokitellut käki
(Canorus cucurus) ja pensastasku (Saxicola rubetra).
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9.2.2.2

Kaukastenkangas - Pirttivaara - Ojastenneva

Alue on hyvin rikkonainen ja erilaisia reunavyöhykkeitä on runsaasti. Tästä johtuen alueella ovat erittäin
runsaita monenlaisissa metsissä ja reuna-alueilla viihtyvät lajit kuten punakylkirastas (Turdus iliacus),
pajulintu (Phylloscopus trochilus), kirjosieppo (Ficedula hypoleuca), tali- ja sinitiainen (Parus major ja
P. caeruleus) sekä peippo (Fringilla coelebs), joiden tiheydet olivat selvitysalueen suurimpia. Lisäksi
rikkonaiset ja varsin vaihtelevat elinympäristöt elättävät monipuolista linnustoa ja alueen linnustotiheys
oli selvitysalueen toiseksi korkein 177,7 paria/km². Kankaiden ja soiden kirjomalla alueella elää myös
varsin runsaasti eri kahlaajalajeja, kuten valko- ja metsävikloja (Tringa nebularia ja T. ochropus) sekä
lehtokurppa (Scolopax rusticola). Suojelullisesti arvokkaimpia lajeja ovat käenpiika ja käki.
9.2.2.3

Vasanneva

Laajoilla suoalueilla linnuston tiheydet ovat merkittävästi alhaisempia kuin metsäseuduilla ja osittain
tästä syystä linnuston tiheys koko alueella muodostui selvästi selvitysalueen keskiarvoa pienemmäksi,
169,6 paria/km². Erilaisten suoelinympäristöjen lajit olivat linjalla runsaita. Runsaiden rämeiden määrä
näkyy mm. metsäkirvisen (Anthus trivialis) ja pohjansirkkujen (Emberiza rustica) määrissä. Avoimilla
soilla viihtyvät varpuslinnut, keltavästäräkki (Motacilla flava), niittykirvinen (A. pratensis) ja
pensastasku (Saxicola rubetra), olivat hyvin yleisiä. Vasannevan alueella pesii myös melko runsaasti
soiden kahlaajalajistoa, kuten kapustarinta (Pluvialis apricaria) sekä iso- ja pikkukuovi (Numenius
arquata ja N. phaeopus). Suon länsipuolisilla metsäalueilla tavataan suojelullisestikin varsin arvokkaita
metsien lajeja, kuten käenpiikaa ja tiltalttia (Phylloscopus collybita).
9.2.2.4

Hourunneva - Pihlajaneva- Lylykankaat

Alueen linnuston laskennallinen tiheys oli kaikista tutkituista alueista korkein, 188,4 paria/km². Alueen
soilla pesii selvitysalueen runsain suolinnusto. Varsinkin kurjen, keltavästäräkin ja pensastaskun kannat
olivat koko selvitysalueen runsaimmat. Kahlaajalinnuista Pihlajanevan pohjoisosissa pesii melko
runsaasti valkovikloja ja liroja (T. glaerola). Alueen metsäisillä osilla on metsän yleislintujen ohella
runsaita mm. harmaasieppo (Muscicapa striata), järripeippo (Fringilla montifringilla) sekä lehtimetsiä ja
-pensaikoita suosiva hernekerttu (S. curruca). Havumetsiä suosivat lajit leppälintu (Phoenicurus
phoenicurus) ja vihervarpunen (Carduelis spinus) ovat myös tavanomaisia. Alueen arvokkaimmat lajit
olivat metso (Tetrao urogallus), käenpiika ja tiltaltti. Pihlajanevan ympäristössä havaittiin koko
selvitysalueen ainoa tuulihaukka (Falco tinnunculus).
9.2.2.5

Lajiston suojelullinen asema

Alueen linnustoselvitysten yhteydessä tavattiin yhteensä 2 valtakunnallisesti vaarantuneeksi luokiteltua
lajia ja 7 silmälläpidettäväksi luokiteltua lajia. Alueellisesti uhanalaisista lajeista alueella tavattiin lisäksi
pikkukuovi, liro ja keltavästäräkki. Lisäksi EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainituista lajeista
hankealueella esiintyy yhteensä 13 lajia ja kansainvälisen suojelun Suomen vastuulajeja esiintyy alueella
13 kappaletta (liite 6).
9.2.3

Vaikutukset linnustoon

Linnustoon kohdistuvat haitalliset vaikutukset syntyvät hankealueen rakentamisen aikana pääasiassa
linnuston luontaisten elinympäristöjen eriasteisista muutoksista, niiden häviämisestä sekä toiminnan
aikaisten häiriöiden, kuten liikenteen, räjäytysten ja rakentamisen synnyttämän melun seurauksena.
Lisäksi jätevesien johtaminen voi vaikuttaa negatiivisesti veden korkeiden vierasainepitoisuuksien
seurauksena purkuvesistön linnustoon. Hankkeella on todennäköisesti lieviä positiivisia vaikutuksia
rakennettujen ja avointen maiden lajeihin kuten västäräkkiin (Motacilla alba), tervapääskyyn (Apus apus)
ja kivitaskuun (Oenanthe oenanthe). Lisäksi maan läjityksen seurauksena voi syntyä uusia
pesimäympäristöjä esim. törmäpääskylle (Riparia riparia). Lisäksi rikastushiekka-alueelle voi muodostua
vesilinnuille, kahlaajille ja lokkilinnuille sopivia elinympäristöjä jo kaivostoiminnan aikana, mutta
erityisesti sen loputtua.
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Taulukko 9.7. Laivakankaan alueella tavattavat uhanalaiset ja silmälläpidettävät lintulajit.
Laji

Luokitus

käenpiika
tiltaltti

Jynx torquilla
Phylloscopus collybita

vaarantunut
vaarantunut

tuulihaukka

Falco tinnunculus

silmälläpidettävä

metso

Tetrao urogallus

silmälläpidettävä

käki

Cuculus canorus

silmälläpidettävä

pensastasku

Saxicola rubetra

silmälläpidettävä

teeri

Lyrurus tetrix

silmälläpidettävä

pohjantikka

Picoides tridactylus

silmälläpidettävä

kivitasku

Oenanthe oenanthe

silmälläpidettävä

pikkukuovi

Numenius phaeopus

alueellisesti uhanalainen

liro

Tringa glareola

alueellisesti uhanalainen

keltavästäräkki

Jynx torquilla

alueellisesti uhanalainen

9.2.4

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia ei voida lieventää erityisesti paikkojen valinnalla, koska
tarkasteltavalla alueella ei ole selvästi linnustollisesti toisistaan poikkeavia alueita. Soiden lajisto on
verrattain niukkaa, joskin niilläkin esiintyy tyypillisesti useita lintudirektiivin liitteen I lajeja. Toisaalta
alueen metsäalueilla esiintyy mm. alueen suojelullisesti arvokkaimmat lajit tiltaltti ja käenpiika.
Hankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää vähäisessä määrin ajoittamalla uusien alueiden
rakentaminen vuosittain linnuston pääasiallisen pesimä- ja pienpoikasvaiheen (touko-heinäkuu)
ulkopuolelle, jolloin yksilöiden pesimismenestys on parempi. Kokonaisuutena tiivis rakentaminen suosisi
myös linnustoon kohdistuvia vaikutuksia, koska tällöin kaivoksen rakentamisesta ja toiminnasta
aiheutuvat meluhäiriöt sijoittuisivat pienemmälle alueelle. Lieventämistoimenpiteiden toteuttaminen
parantaa vähäisessä määrin lajien menestymistä verrattuna tilanteeseen, jossa lieventämistoimenpiteet
jätetään tekemättä.
9.2.5

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdot
VE1
Vaihtoehdossa VE1 linnuston elinympäristöjä hävittävät muutokset kohdistuvat noin 600 ha:n alueelle.
Tällöin laskennalliset suorat ja pysyvät vaikutukset kohdistuvat (keskilintutiheydellä 170 paria/km2)
yhteensä noin 1020 lintupariin. Lisäksi osa herkimpien lajien yksilöistä voi siirtyä toimintojen
lähialueelta rakentamisen ja toiminnan aikaisten häiriöiden vuoksi. Osa lajeista myös sopeutuu häiriöihin
ja heikentyviin tai muuttuviin ympäristöihin. Vaikka ympäristössä on runsaasti hankealueelle tyypillisiä
soita ja myös metsäalueita, linnuston siirtyminen uusille alueille laskee jo mahdollisesti lyhyellä tai
keskipitkällä aikavälillä lajien elossasäilyvyyden sekä lisääntymis- ja pesimistuloksen heikkenemisen
seurauksena kokonaisuudessaan linnuston parimääriä. Tätä voidaan perustella sillä, että yksittäisen lajin
tiheys asettuu vastaavalla, migraation kohteena olevalla, elinympäristöllä verrattain lyhyellä aikajaksolla
todennäköisesti muuttoa edeltäneelle tasolle.
Vaihtoehdossa rakentaminen kohdistuu eri lintulajeille tärkeisiin elinympäristöihin siten, että yksittäisen
lajin elinympäristö supistuu keskimäärin noin 10 % (vaihteluväli 0−25 %). Pääsääntöisesti vaihtoehdon
VE1 vaikutukset yksittäisiin lintulajeihin ovat merkittävyydeltään vähäisesti heikentäviä (57 lajia).
Kuuteen lajiin kohdistuu kohtalaisen merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Näitä ovat vaarantuneeksi
luokiteltu käenpiika, silmälläpidettäviin lukeutuva käki, alueellisesti uhanalainen pikkukuovi, sekä
lintudirektiivilajeihin lukeutuvat suopöllö, kurki ja elinvoimaisiin lajeihin kuuluva riekko. Aiheutuvat
muutokset ovat luonteeltaan pääosin pysyviä ja lintukantoja heikentäviä, mutta rakentamisesta hyötyviä
lajeja voivat olla mm. joutsen, kivitasku, törmäpääsky, västäräkki ja tervapääsky. Joutsen voi menettää
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Vaarainlammen pesimäalueen rakentamisen seurauksena, mutta toisaalta rikastushiekka-altaasta tai
vesivarastoaltaasta voi muodostua joutsenen lepo- ja/tai pesimäpaikka jo kaivoksen toiminnan aikana.
Kokonaisuudessaan hankkeen synnyttävät linnustovaikutukset ovat paikallisella tasolla merkittävästi
alueen linnustoa heikentäviä.
VE2
Vaihtoehdossa VE2 linnuston elinympäristöjä hävittävät muutokset kohdistuvat noin 549 ha:n alueelle.
Tällöin laskennalliset suorat ja pysyvät vaikutukset kohdistuvat (keskilintutiheydellä 170 paria/km2)
yhteensä noin 930 lintupariin. Kokonaisuutena vaikutustavat linnustoon ovat vaihtoehdossa VE1 kuvatun
kaltaiset.
Vaihtoehdossa VE2 rakentaminen supistaa eri lintulajien elinympäristöä keskimäärin noin 10 %
(vaihteluväli 0-17 %). Pääosaan lajeista vaikutukset ovat vähäisesti heikentäviä, mutta 10 lajiin (17 %
lajeista) vaikutukset ovat kohtalaisesti heikentäviä. Nämä lajit käsittävät uhanalaislajeista käenpiian,
käen, sekä alueellisesti uhanalaisista lajeista pohjantikan ja pikkukuovin. Muista lajeista heikentyvät lajit
ovat joko EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja (kurki, suopöllö, helmipöllö, viirupöllö, myös
pohjantikka), kansainvälisen suojelun Suomen vastuulajeja (valkoviklo, myös pohjantikka) tai
elinvoimaisia lajeja (riekko). Vaikka vaihtoehdon VE2 toteuttaminen kohdistuu pienempää lintumäärään
kuin vaihtoehto VE1, vaikutukset ovat kaikkien lintulajien osalta hieman voimakkaammat kuin
vaihtoehdossa VE2. Toisaalta arvokkaimpien lajien osalta merkittävää eroa vaihtoehtojen kesken ei ole.
VE3
Vaihtoehdon VE3 linnuston elinympäristöjä heikentävät muutokset kohdistuvat noin 600 ha alueelle.
Vaihtoehto on linnustovaikutusten osalta lähes identtinen vaihtoehtoon VE 1 verrattuna. Riippuen siitä,
paljonko pastan ja sivukiven yhteisläjityksellä lopulta saavutetaan alueiden säästymistä, voi vaihtoehto
VE3 olla jossain määrin edullisempi.
Jätevesien johtaminen
Jätevesien johtamisen eri vaihtoehdot ovat Tuoreenmaanoja, Kuljunlahden allas ja meri. Linnustoa ei ole
kartoitettu jätevesien johtamisreiteiltä. Tuoreenmaanoja ja sen alapuolinen Haapajoki ovat varsin pieniä
vesistöjä, minkä vuoksi niitä pesimäpaikkoinaan käyttävän lokki-, ranta- ja vesilinnuston määrä on
suhteellisen vähäinen. Vesistöä käyttänee kuitenkin huomattava osa uomien lähialueen linnustosta
ruokailupaikkanaan. Laskennallisesti on arvioitu, että kesän keskimääräiset WAD-syanidipitoisuudet
Tuoreenmaanojassa purkupaikalla ovat tasolla 0,078 mg/l ja Haapajoessa Tuoreenmaanojan kohdalla
0,015 mg/l. Lintujen sietokykyä tälle myrkylliselle aineelle ei tunneta kovin hyvin. Aine on kuitenkin
letaali mm. kirjolohelle lyhytkestoisena altistuksena jo 0,028 mg/l pitoisuudessa (Nikunen ym. 1990).
Siten suorat myrkkyvaikutukset myös lintuihin ovat mahdollisia.
Vaihtoehdossa, jossa jätevedet johdetaan Kuljunlahden altaaseen, biologisesti aktiivisen WAD -syanidin
kesällä tasolla 0,027 mg/l. Myös tällä alueella haittavaikutukset linnustoon ovat mahdollisia
pienialaisesti. Vaihtoehdossa, jossa jätevedet johdetaan mereen, syanidipitoisuudet laskevat
purkupisteestä 50 m etäisyydellä tasolle 0,001 mg/l, jolloin linnustovaikutukset alueella ovat
epätodennäköisiä.
0-vaihtoehto
Kaivoshankealue ja sen lähiympäristö käsittää pääasiassa metsä- ja suoalueita sekä pienvesiä, joilla
harjoitettaisiin todennäköisesti edelleen metsätaloutta, metsästystä, kalastusta sekä mm. marjojen ja
sienten keruuta, jos kaivoshanke ei toteudu. Tällöin alueen luonnontila säilyisi pääsääntöisesti
nykyisellään. Jo toteutettujen metsätalouden toimien myötä alueen suot muuttuisivat edelleen jossain
määrin puustoisemmiksi olemassa olevan ojituksen vaikutuksesta. Tällöin alueen tyypillisten
metsälintujen, kuten metsäkirvisen, peipon, tali- ja sinitiaisten, pajulinnun ja punakylkirastaan kannat
voisivat voimistua ja toisaalta alueiden avoimilla soilla viihtyvä lajisto tulisi edelleen vähenemään.
Metsätalous ylläpitää toisaalta vaihtelevaa puuston rakennetta, jolloin alueen linnusto tulisi säilymään
paljolti nykyisen kaltaisena.
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9.2.6

Johtopäätökset

Kaivoshankealueen linnustoselvityksissä tavattiin 72 lintulajia ja linjalaskennoissa alueen lintutiheys oli
osa-alueesta riippuen 170 − 188 paria/km2. Alueen linnusto koostuu runsaussuhteiltaan varsin tasaisesti
sekä metsäisten alueiden että soiden lajeista ja myös suojelullisesti arvokkaat lajit sijoittuvat molempiin
ryhmiin. Hankkeen vaikutukset aiheutuvat pääasiassa rakentamisesta seuraavasta linnuston
elinympäristöjen heikentymisestä ja häviämisestä. Rakentamisen suorat ja pysyvät vaikutukset ulottuvat
valittavasta vaihtoehdosta riippuen noin 549 − 600 ha alueelle ja laskennalliset suorat vaikutukset
kohdistuvat vastaavasti noin 930 − 1120 lintupariin. Linnustoa heikentäviä vaikutuksia aiheutuu lisäksi
liikenteen ja rakentamisen synnyttämistä häiriöistä sekä jätevesien johtamisesta.
Päätoteuttamisvaihtoehdossa VE1 hankkeen vaikutukset eri lintulajeihin kohdistuvat siten, että tärkeiden
elinympäristöjen pinta-ala supistuu tarkastellulla alueella lintulajista riippuen keskimäärin 10 %
(vaihteluväli 0−25 %). Pääsääntöisesti vaihtoehdon VE1 vaikutukset yksittäisiin lintulajeihin ovat
merkittävyydeltään vähäisesti heikentäviä (57 lajia). Kuuteen lajiin kohdistuu kohtalaisen merkittäviä
heikentäviä vaikutuksia. Näitä ovat vaarantuneeksi luokiteltu käenpiika, silmälläpidettäviin lukeutuva
käki, alueellisesti uhanalainen pikkukuovi, sekä lintudirektiivilajeihin lukeutuvat suopöllö, kurki ja
elinvoimaisiin lajeihin kuuluva riekko. Vaihtoehto VE2 on suojellun linnuston kannalta lievästi
haitallisempi, koska siinä kohtalaisesti heikentäviä vaikutuksia aiheutuu yhteensä 10 eri lajille, joista
pääosa on suojeluluokitettuja. Lisäksi lajikohtaiset vaikutukset ovat keskimäärin voimakkaammat
vaihtoehdossa VE2. Ko. vaihtoehdon etuna on kuitenkin pienempi rakennettava pinta-ala, jonka
seurauksena myös suorat vaikutukset linnustoon ovat jonkin verran pienempiä. Vaihtoehto VE3 on
linnustovaikutuksien osalta lähes identtinen vaihtoehdon VE1 kanssa. Kokonaisuudessaan vaikutukset
ovat linnuston kannalta lievästi edullisimpia vaihtoehdossa VE1 ja vaihtoehdon VE3 pienempi
maankäyttö on hieman parempi toteutus.
Kokonaisuutena hankkeen vaikutukset heikentävät merkittävästi alueen linnuston tilaa
toteutusvaihtoehdosta riippumatta. Hankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää vähäisessä määrin
ajoittamalla uusien alueiden rakentamista vuosittain linnuston pääasiallisen pesimä- ja pienpoikasvaiheen
(touko-heinäkuu) ulkopuolelle, jolloin yksilöiden pesimismenestys on parempi. Kokonaisuutena tiivis
rakentaminen suosisi myös linnustoon kohdistuvia vaikutuksia, koska tällöin kaivoksen rakentamisesta ja
toiminnasta aiheutuvat meluhäiriöt sijoittuisivat pienemmälle alueelle. Lieventämistoimenpiteiden
toteuttaminen parantaa vähäisessä määrin lajien menestymistä verrattuna tilanteeseen, jossa
lieventämistoimenpiteet jätetään tekemättä. Hankkeen toteuttaminen synnyttää uusia rakennettuja
ympäristöjä, joista esim. västäräkki, kivitasku, tervapääsky ja törmäpääsky voivat hyötyä. Lisäksi
rikastushiekka-altaat muodostavat uusia biotooppeja, joita kahlaaja- ja vesilintulajit suosivat.
9.3

Kalasto

9.3.1

Nykytilanne

Laivakankaan kaivoshankkeen lähialueen kalaston nykytilasta on laadittu kattava raportti kesällä 2007
(Salo 2007).
9.3.2

Kaivoksen vaikutustavat kalastoon

Laivakankaan kaivoshankkeen mahdolliset kalastovaikutukset muodostuisivat kahdella eri mekanismilla.
Itse kaivosalueella kalastoon vaikuttavat eri toimintojen, kuten rikastushiekka- ja vesivarastoaltaiden
sijoittelu. Kaivoksen alapuolisiin vesistöihin vaikuttaa lisäksi kaivokselta johdettavien vesien laatu ja siitä
aiheutuvat eri vedenlaatuparametrien muutokset. Näitä voidaan arvioida erilaisten laimennuslaskelmien
tuloksina saatavan vedenlaadun muutosarvion perusteella. Kalastoon voi vaikuttaa myös itse vesien
johtamisesta aiheutuvat virtaamalisäykset purkuvesistöissä. Usein myös raakaveden ottamisella voi olla
vaikutuksia kohdevesistöön, mutta Laivakankaan tapauksessa tämä ei ole merkittävää.
Kalastovaikutuksia voi olla myös hankkeen aiheuttamilla muutoksilla kalastuspaineessa, jotka voivat
periaatteessa vaikuttaa molempiin suuntiin. Mielikuvatasolla kaivoshankkeet usein vähentävät alueen
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luonnonarvojen kiinnostavuutta, mutta toisaalta työvoiman liikkuminen voi myös lisätä tiettyjen alueiden
kalastuspainetta.
Ympäristön epäedullisen muutoksen seurauksena kalasto pyrkii hakeutumaan pois alueelta. Kalojen
kannat voivat supistua, jos vesistöjen tai niiden tilan muutokset aiheuttavat lisääntymisalueiden
muuttumista tai poistumista. Jokin kalalaji saattaa olla kestävämpi ympäristön muutosta vastaan ja
menestyä alkuperäisen kustannuksella, mikä voi johtaa kalaston rakenteen muuttumiseen. Vesistön
rehevöityessä särkikalat tai muut vähempiarvoiset kalat usein saavuttavat valta-aseman lajistossa. Lievä
ravinnetason nousu voi kuitenkin myös parantaa vesialueen kalantuotantoa.
9.3.3

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Kalojen elinympäristöjen säilymisen kannalta on tärkeää minimoida vedenlaadun ja virtaamien
muutokset sekä muu ympäristölle haittaa tuottava vesirakentaminen.
Tehokkaana tapana hankkeen kalastovaikutusten minimoinnissa voidaan pitää jätevesien johtamisreitin
valintaa. Muita keinoja ovat päästöjen mahdollisimman tehokas puhdistaminen, niiden määrän
rajoittaminen ja päästöjen ajoittaminen. Yleisesti ottaen voidaan kalasto- ja toisaalta vesistövaikutusten
minimoimiseksi toteutettavissa olevien menettelytapojen katsoa olevan varsin yhteneväisiä.
9.3.4

Arvio hankkeen vaikutuksista kalastoon

Kaivoshankkeen rakenteiden sijoittamiselle kaivosalueelle on suunniteltu kolme vaihtoehtoa, joista
vaihtoehdot VE1 ja VE3 ovat kalastovaikutusten kannalta varsin yhtenäiset. Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa Iso-Hattulammen päälle on suunniteltu vesivarastoallas, jolloin lammen kalasto
menetettäisiin. Todennäköisesti myös Pikku-Hattulammen, Vaarainjärven ja Mustalammen kalasto
vaarantuisi. Sen sijaan alueen tärkeimmän lampivesistön, Sikolammen, tila jäisi näillä vaihtoehdoilla
entiselleen lähimpien kaivostoimintojen sijaitessa siitä noin kahden kilometrin etäisyydellä. Hattulampien
ja Vaarainjärven kalasto koostuu ilmeisesti alueen suolammille tyypillisesti ahvenista ja hauista, kun taas
Mustalampi on aiemmin toteutettujen paikallisten haastattelujen mukaan todennäköisesti kalaton.
Vaarantuvien lampien kalastollinen arvo on siten vähäinen, mutta paikallisesti niillä voi olla jonkin
asteista virkistyskäyttöarvoa.
Toteuttamisvaihtoehdolla VE2 pohjoispuolen lampien (Hattulammet, Vaarainjärvi ja Mustalampi) tilanne
olisi käytännössä varsin samankaltainen vaihtoehtojen VE1 ja VE3 kanssa, mutta Sikolammen etäisyys
rikastushiekka-alueesta olisi tuolloin lyhimmillään vain noin 800 metriä. Rikastushiekka-alueen ja
Sikolammen väliin jäisi kuitenkin kaksi harjannetta, joten suoria valumavesien vaikutuksia Sikolammen
vedenlaatuun ei pitäisi ilmetä. Sen sijaan lammen virkistys-käyttöarvo saattaisi muuttua maisema-, melutai pölyhaittojen seurauksena. Tämä puolestaan voisi vähentää lampeen kohdistuvaa kalastuspainetta ja
edelleen vaikuttaa kalaston lajisuhteisiin ja tiheyksiin. Sikolammen kalasto näyttäisi koostuvan lähes
yksinomaan hauesta, joka ei kuitenkaan kasva lammessa kovinkaan suureksi. Mahdollisesti tähän
vaikuttaa myös lammen kalastus, haastattelujen perusteella lammella kalastaa n. 10 – 20 henkilöä
vuosittain. Sikolammen kokoisesta lammesta tämänsuuruinen heittokalastuspaine karsii tehokkaasti
suurempia haukia pois ennen kuin ne ehtivät kasvaa useampikiloisiksi. Vähentynyt kalastuspaine saattaisi
nostaa suurempien haukien määrää. Toisaalta kalastuspaineen lasku voi edelleen tihentää haukikantaa ja
siten hidastaa kasvua. Kuvassa 9.1 valokuvia Sikolammelta ja Piehinkijoelta.
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Kuva 9.1 Sikolampea ja Piehinginjokea kesällä 2006.
Kaivoksen teollisuusjätevedet johdetaan suunnitelman mukaan Tuoreenmaanojan kautta Haapajokeen ja
edelleen Kuljunlahden ja Piehinginjoen yhdistävään kanava- ja vesistöreittiin. Kuljunlahden ja
Piehinginjoen välillä vesi virtaa ilmeisesti ajankohdasta riippuen kumpaankin suuntaan. Arvioidut
vedenlaatu- ja virtaamamuutokset näkyvät tuntuvimmin Tuoreenmaanojassa, joka kuitenkin on
havaintojen perusteella kalaston kannalta merkityksetön. Tuoreenmaanojan valuma-alueella on toteutettu
runsaasti metsäojituksia, jotka ovat vaikuttaneet ojan vedenlaatuun merkittävästi.
Vedenlaatumuutokset Haapajoessa kohdistuisivat joen alaosille Tuoreenmaanojan laskukohdan
alapuoliselle osalle. Haapajoki virtaa osin viljelysmaiden keskellä ollen niin ikään alueelle tyypillisesti
humuspitoinen ruskeavetinen joki. Tuoreenmaanojasta tuleva kuormitus olisi Haapajoen alaosalla
kiintoaineen ja ravinteiden osalta kohtalaista, mutta oletettavasti kovin merkittäviä kalaston rakenne- tai
tiheysmuutoksia ne eivät saisi aikaan. Lisäksi WAD -syanidin pitoisuuslisä on merkittävä. Suurimmalle
osalle kalalajeista alin tappava pitoisuus on 0,03 – 0,5 mg/l. Arvion mukaan pitoisuudet nousisivat
erityisesti talvikuukausina lähelle näitä arvoja. Veden pH:n, lämpötilan ja liuenneen hapen pitoisuuden
nousu lisäävät myrkyllisyyttä. Haapajoki virtaa Haapajärvestä Isolahteen ja edelleen virtaustilanteesta
riippuen joko Kuljunlahteen tai Piehinginjoen alaosalle. Todennäköisesti kalojen nousu merestä
Haapajokeen on erittäin vähäistä.
Kuljunlahti toimii Rautaruukin makeavesialtaana ja siihen lasketaan myös tehtaan jäähdytysvesiä.
Johdettaessa jätevedet suoraan Kuljunlahteen, arvioitu vesistökuormitus koostuu merkittävimmältä
osaltaan kiintoaineesta ja ravinteista, ja syanidi on huomioitava sen suoran myrkyllisyyden vuoksi.
Kuljunlahden rapukantaan vaikutuksia voi olla näistä kaikilla. Ravut ovat luonnostaan herkkiä veden
laadun ja muiden ympäristötekijöiden muutoksille, näin erityisesti poikasvaiheen ja kuorenvaihtojen
aikana. Heikentymiset rapukantojen tilassa eivät useinkaan johdu jonkin yksittäisen tekijän vaikutuksesta,
vaan taustalla on yleensä useampien tekijöiden yhteisvaikutus. Rapujen esiintymisen kannalta tärkeimpiä
vedenlaatutekijöitä ovat happipitoisuus, pH ja alkaliniteetti. Myös pohjan laadulla ja etenkin
suojapaikoilla on tärkeä merkitys rapujen menestymiselle, kiintoainekuormitus vaikuttaa usein juuri
tähän seikkaan liettämällä pohjia. Syanidikuormitus olisi laskelmien mukaan myös Kuljunlahden
makeavesialtaalla huomattavaa mahdollisesti vaarantaen aikaansaadun rapukannan tilan.
Piehingin meriedustan tärkeimmät kalastuspaikat (verkkokalastus) sijaitsevat Lipinän, Maanahkiaisen ja
Hanhinokan alueilla, joskin myös muilla alueilla kalastetaan. Pienimuotoisempaa kalastusta (rantaasukkaat, mökkiläiset ym.) harjoitetaan erityisesti Pohjaskarin alueella kalasataman lähettyvillä ja myös
muulla rannikon lähialueella. Viime vuosina osin jäätilanteista johtuen talvikalastus on ollut alueella
vähäisempää. Jokisuun siikaistutuksia on pidetty tärkeinä ja onnistuneina, osalle kalastajista niiden
merkitys on erittäinkin suuri. Lipinän seutu on ilmeisen tärkeä siian lisääntymisalue, kun taas silakan
tärkeimmät lisääntymispaikat sijaitsevat Hanhinokan seuduilla.
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Mikäli jätevedet johdettaisiin suoraan mereen, olisivat arvioidut vedenlaatumuutokset pieniä eikä niillä
voitaisi olettaa olevan käytännön merkitystä kalaston selviämisen kannalta. Sen sijaan pienetkin
pitoisuusmuutokset voivat vaikuttaa kalaston liikkumiseen alueella, merialueella kalat voivat siirtyä
helposti syrjään kuormituspisteen seudulta. Piehinginjokisuun meriedustan tärkeimmät kalojen
lisääntymisalueet sijaitsevat suunniteltuja purkupaikkoja etelämpänä, jolloin kuormitus kulkeutuisi
virtausten mukana muualle kuin esim. Lipinän seudulle. Raahen meriedusta itsessään on varsin
karikkoista, joten todennäköisesti tälläkin alueella on merkittäviä lisääntymis- ja kalastusalueita.
9.3.5

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdot
Vaihtoehtojen VE1 ja VE3 välillä ei ole käytännön eroa niiden kalastovaikutusten osalta. Käytännössä
ero vaihtoehtoon VE2 muodostuisi Sikolammen virkistyskäyttöarvon ja sitä kautta mahdollisen
kalastuspaineen muutoksen kautta.
Raakaveden otto
Kaivoksen raakavesi saadaan Raahen Vesi Oy:n verkostosta.
Ylimääräisten vesien johtaminen
Johtamalla jätevedet suoraan Tuoreenmaanojan ja Haapajoen alapuolisille vesistöalueille vältyttäisiin
kalastovaikutuksilta kyseisille virtavesistöjaksoille. Syanidin pitoisuuslisäykset voivat vaarantaa
paikallisesti kalakantoja lähinnä Haapajoen ja mahdollisesti Kuljunlahden alueella jätevesien
johtamisvaihtoehdoista riippuen.
Tieliikenne
Suunnitelluilla tieliikenteen reittivaihtoehdoilla ei käytännössä ole vaikutusta alueen kalastoihin tai
kalastukseen.
Nollavaihtoehto
Kaivoksen toteuttamatta jättäminen säästäisi ympäristön vesistöt jätevesien päästöiltä ja muilta
muutoksilta. Vesistöjen käyttö ei ainakaan nopeasti nykyisestä muuttuisi ja vesistöjen kalastot säilyisivät
entisellään luontaisen kehityksen alaisina.
9.3.6

Johtopäätökset

Kalastovaikutukset kohdistuisivat voimakkaimmin alueen lampivesistöihin, joista todennäköisesti
Hattulampien, Vaarainjärven ja Mustalammen kalastot menetettäisiin. Sikolammen kalastovaikutus voisi
tapahtua kalastuspaineen muutoksen kautta.
Jätevesien johtamisen kalasto- ja rapuvaikutukset kohdistuisivat lähinnä Haapajoen alaosaan ja
Kuljunlahden makeavesialtaaseen. Erityisesti Haapajoen kalataloudellista arvoa voidaan pitää melko
vähäisenä, Kuljunlahden rapukannan vaarantumisella voidaan katsoa olevan jonkinasteista arvoa.
Merialueelle jätevesien vaikutukset olisivat ilmeisen vähäisiä, kalaston liikkumisen ennustaminen on
kuitenkin avoimella merialueella vaikeaa. Lisääntymispaikat kuitenkin todennäköisesti ovat pysyvämpiä,
eivätkä kalat kovin herkästi niitä muuta. Kalaston kannalta parhaaksi ylimääräisten vesien johtamisen
vaihtoehdoksi voidaan arvioida vesien purkaminen suoraan mereen.
9.4

Vesistöjen pohjaeläimet

9.4.1

Aineisto, menetelmät ja epävarmuustekijät

Nordic Mines AB:n Raahen Laivakankaan kaivoshankealueella ja sitä ympäröivällä alueella on selvitetty
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman mukaisesti vesistöjen perustilaa ja siihen liittyen mm.
niiden pohjaeläimistöjä (Hamari 2007a ja 2007b). Virtavesien pohjaeläinnäytteenotto toteutettiin
syksyllä 2006 standardin SFS 5077 ja lampivesien maaliskuussa 2007 standardin SFS 5076 mukaisesti.
Virtavesillä kohdealueita oli viisi (Piehinginjoki 3 pistettä, Ispinänoja, Poikajoki), joista neljä sijoittuisi
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kaivoksen toteutuessa todennäköisesti tämän vaikutusalueelle ja yksi yläpuoliselle valuma-alueelle.
Selvityksen alaiset kohteet olivat joko puroja tai pieniä jokia (leveys 3-15 m). Lähinnä alueen
metsätalouskäytöstä ja laajoista suo-ojituksista johtuen seudun virtavesiä ei voida pitää luonnontilaisina.
Tutkituista lampivesistä Mustalampi ja Iso-Hattulampi olivat laskuojattomia suolampia ja Vaarainjärvi
Haapajoen valuma-alueelle ja Sikolampi Ispinänojaan vetensä laskeva latvalampi. Lammet ovat kooltaan
hyvin pieniä, 0,3 – 3,0 hehtaarin kokoisia. Vaikutusten arviointi perustuu näiden näytteenottojen tuloksiin
ja em. raportteihin. Pohjaeläinlajiston uhanalaisuusluokitus on viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen
(Rassi ym. 2001) mukainen.
Arviointia varten ei ole muodostettu erityisiä kohteiden herkkyyttä, vaikutusten suuruutta tai
merkittävyyttä kuvaavia luokituksia, mutta arvioinnissa käytetty terminologia voidaan rinnastaa luvun
10.2 luokituksiin pienin varauksin (esim. suuruudeltaan kohtalainen muutos heikentää
pohjaeläinpopulaatiota noin 10-50 % ja muutokset ovat osaksi palautuvia; merkittävyydeltään vähäisesti
heikentävänä vaikutuksena voidaan pitää esim. vesistöjen veden laadun muutosta, joka ei uhkaa
pohjaeläinlajien säilymistä alueella). Todennäköisyyksiä on kuvattu luvussa 10.2 esitetyllä tavalla. Uuden
pohjaeläinnäytteenotto-ohjeistuksen mukaisesti virtavesien näytteenotossa rinnakkaisnäytteiden määrään
ja sopivien näytealueiden laatuun kiinnitetään entistä tarkempaa huomiota, mikä osaltaan parantaa
tulosten luotettavuutta. Ispinänojan ja Poikajoen tapauksessa havaintoalueita oli vain yksi, mikä
puolestaan heikentää tulosten luotettavuutta. Lampivesistöt ovat alueella niin pieniä, että näytemäärät
voidaan tältä osin katsoa riittäviksi.
Vaihtoehtojen vertailu on tehty käytännössä ainoastaan päätoimintojen sijoituksen vaihtoehtojen sekä
jätevesien johtamisvaihtoehtojen kesken. Liikenteen reittivaihtoehtoja ei ole vertailtu, koska niillä ei
arvioida olevan sanottavaa vaikutusta vesistöihin ja niiden pohjaeläimistöihin. Itse kaivosalueen
liikennejärjestelyt tulevat käsitellyksi yhdessä päätoimintojen sijoitusvaihtoehtojen kanssa.
9.4.2

Nykytila

Tutkittujen virtavesien lajisto oli pienille joille varsin tyypillisesti niukkalajista. Tavanomaiset virtavesien
pohjaeläinryhmät oli kuitenkin löydettävissä lajistoista. Pienimmillä puroilla, eli Ispinänojalla ja
Poikajoella, yksilömääräisesti hallitsevina lajeina olivat surviaissääsket. Muita hallitsevia ryhmiä näillä
alueilla olivat vesisiirat ja koskikorennot. Poikajoen lajisto ilmensi erityisesti hidasvirtaisten
suvantopohjien pohjaeläimistöä. Piehinginjoen kohdealoilla EPT-ryhmät (päivänkorennot, koskikorennot
ja vesiperhoset) muodostivat merkittävän osan yksilömääristä. Alimmalla koealalla myös kovakuoriaisten
määrät kasvoivat, mikä viittaa joen rehevyystason nousuun alavirran suuntaan. Laskettujen
likaantumisindeksien mukaan jokaisella kohdealueella esiintyi joitakin veden likaantumiselle herkkiä
heimoja, joskaan indeksien arvot eivät olleet kovin korkeita. Havaitut likaantumisindeksiarvot vastaavat
melko hyvin vedenlaatutietojen perusteella arvioitua yleistä alueen vedenlaatua (tyydyttävä).
Piehinginjoelta tavattiin kaksi silmälläpidettävää lajia (saksinseulanen Hydropsyche saxonica ja
pohjansirvikäs Arctopsyche ladogensis) ja yksi vaarantunut laji (siulasirvikäs Semblis atrata).
Piehinginjoen ja Poikajoenkin osalta pohjaeläimistöllä voidaan katso olevan arvoa myös joen
arvokalaston ravintokohteina.
Tutkituista lampivesistä Vaarainjärven, Sikolammen ja Iso-Hattulammen pohjaeläinlajisto koostui
näytteiden perusteella surviaissääskistä, kun taas Mustalammen lajistosta pääosa oli sulkasääskiä. Lajisto
oli hyvin niukka, sillä lammista tavattiin vain kahta surviaissääskilajia (Chironomus plumosus ja
Chironomus thummi). Lampien koko huomioiden yksilötiheydet ja pohjaeläimistön muodostamat
biomassat olivat kuitenkin hyvinkin korkeita. Aineistosta laskettujen surviaissääski-indeksien mukaan
lampivesien pohjat voidaan Mustalampea lukuun ottamatta luokitella hyvin reheviksi (Paasivirta 1997).
Saman luokituksen mukaan Mustalampea voidaan pitää rehevänä. Myös Saether (1979) luokittelee
Chironomus plumosus –lajin esiintymisjärvet rehevyystasoltaan vähintäänkin eutrofisiksi vesistöiksi.
Tulokset ovat myös lampivesien osalta varsin hyvin sopusoinnussa vesinäytteistä tehtyjen määritysten
kanssa, usein pienialaisiin syvänteisiin kertyy mm. valumavesien mukanaan tuomaa orgaanista ainesta,
minkä johdosta trofiataso muodostuu helposti jonkin verran vesinäytteiden ilmaisemaa tasoa
korkeammaksi.
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Vaikutusarvioon sisältyvät virtavesistöt on luokiteltu häiriöherkkyydeltään (l. ekologiselta tilaltaan)
kohtalaisiksi, koska niiden ei voida katsoa olevan täysin luonnontilaisia mm. metsä- ja suo-ojitusten
seurauksena. Lampivesien häiriöherkkyyttä voidaan pitää korkeana, Sikolammen rannalla on
kesäasutusta, mutta pohjaeläimistön kannalta lampi lienee luonnontilaisen kaltainen.
9.4.3

Vaikutukset pohjaeläimistöön

Suunniteltu kaivoshanke tulisi vaikuttamaan alueen vesistöjen pohjaeläimistöön lähinnä päätoimintojen
sijoittamisen (rakentaminen) ja jätevesien johtamisen kautta. Myös raakaveden otto usein heikentää
kohdevesistön pohjaeläimistöä, jos veden otolla on vaikutuksia kohdevesistön vedenkorkeuksiin.
Laivakankaan tapauksessa näin ei ilmeisesti ole. Vähäisessä määrin myös valumavesien aiheuttama
kuormitus voi vaikuttaa lähivesistöjen pohjaeläimistöön, lähinnä mahdollisten Vaarainjärven
vedenlaatumuutosten kautta.
Kaivoksen rakennusvaiheessa laajojen maa-alueiden pintamaiden siirto, kuivatus ja pohjustaminen
aiheuttaa pohjaeläinten kannalta haitallisen kiintoaine-, metalli-, ja ravinnekuormituksen lisääntymistä
alapuolisissa vesissä. Yleisesti kaivoksilta johdettavien jätevesien haitallisimmat aineet ovat metalleja,
jotka kumuloituvat ravintoketjussa ja voivat aiheuttaa verrattain pieninä pitoisuuksina erilaisia
myrkkyvaikutuksia. Laivakankaan tapauksessa pohjaeläinten kannalta merkittävin kuormitusjae
muodostuu todennäköisesti syanidista, jonka pitoisuuslisäys on arvioitu WAD -syanidin muodossa. WAD
-syanidi kuvaa heikossa hapossa liukenevan ja siten eliöille haitallisessa muodossa olevan syanidin
määrää, kokonaissyanidi-pitoisuuksia tarkasteltaessa osa syanidista on mm. rautaan sitoutuneena, jolloin
sen haitallisuus eliöille on vähäisempää. Laivakankaan tapauksessa syanidipitoisuuksien nousu ei arvion
mukaan vielä aiheuttane suoria myrkkyvaikutuksia pohjaeläimille, joskin vaikutuksia voi tulla mm.
kalastovaikutusten kautta.
Kiintoaineen lisääntyminen jokivesissä muuttaa pohjia altistaen niitä eroosiolle ja peittäen hitaammin
virtaavia pohja-alueita mekaanisesti. Tällöin pohjat muuttuvat pohjaeläinten kannalta epävakaiksi. Siten
suhteellisen pienikin kuormitus voi johtaa pitkällä aikavälillä pohjaeläinten lajimäärän ja biomassan
vähenemiseen. Lisäksi kiintoainekuormitus voi johtaa lajistomuutoksiin, jolloin esimerkiksi kiintoaineille
herkät koskikorennot voivat vähentyä tai hävitä ja vastaavasti sietokykyisimmät surviaissääski- ja
päivänkorentolajit runsastua (Welch 1992). Laivakankaan tapauksessa kiintoainekuormitus tulee mitä
ilmeisimmin olemaan pohjaeläinten kannalta merkittävää ja vaikuttamaan osaltaan niiden menestymiseen
(ks. luku 8.3.7).
Kaivoksen jätevedet sisältävät perustuotannolle käyttökelpoisia ravinteita, arvioitu kokonaisfosforin ja
toisaalta myös epäorgaanisten typpiyhdisteiden pitoisuuksien nousu on ilmeisen merkittävä
Laivakankaankin tapauksessa. Rehevöitymiskehityksen edetessä pohjaeläinten ravintovarat ja sen
tuotanto kasvavat, oligotrofiset lajit häviävät ja muutamat lajit tai ryhmät saavuttavat valta-aseman.
Merkittävänä tekijänä pohjaeläinten menestymiseen rehevöitymisen edetessä on veteen liuenneen hapen
riittävyys (Salonen ym. 1992), jota ei tosin ole vedenlaadun muutosarvioinnin yhteydessä
Laivakankaalla arvioitu. Virtavesissä happi ei kuitenkaan yleensä aiheuta ongelmia. Kaikki edellä esitetyt
ja jatkossa vaihtoehtojen vertailujen yhteydessä esitettävät vaikutusarviot perustuvat sellaisiin
vedenlaadun muutosarvioihin, joissa ei ole otettu huomioon pintavalutuskentän ja saostusaltaan sekä
muun mahdollisen vesien puhdistuksen pitoisuuksia vähentävää vaikutusta.
9.4.4

Vaihtoehtojen vertailu

Päätoimintojen sijoituksen vaihtoehdot
Rakentamisen ja päätoimintojen sijoittamisen vaihtoehtojen välillä ei ole vesistöjen pohjaeläimistöjen
kannalta kovinkaan merkittäviä eroja. Kaikissa vaihtoehdoissa nykyisen Iso-Hattulammen alueelle
muodostetaan vesivarasto-allas, jolloin lammen pohjaeläimistö voidaan katsoa menetettäväksi. Lisäksi
Vaarainjärvi sijaitsee kaikissa vaihtoehdoissa kaivosalueella ja senkin vedenlaadussa ja
luonnontilaisuudessa tullee tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Vaikutukset pohjaeläimistöön ovat
toimintojen sijoittamisen suhteen Iso-Hattulammella merkittävästi heikentäviä (tuhoutuminen),
Vaarainjärvellä kohtalaisesti tai merkittävästi heikentäviä ja Pikku-Hattulammella ja Mustalammella
merkityksettömiä. Sikolammen pohjaeläimiin toimintojen sijoittamisella ei ole suoraa vaikutusta, eroa
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voi muodostua lähinnä kalastuspaineen muutosten seurauksena. Tällöin vaihtoehto VE2 voi teoriassa
vähentää lammen kalastusta ja vaikuttaa sitä kautta edelleen kalakantoihin ja näiden ravintonaan
käyttämien pohjaeläinten määriin. Erot vaihtoehtojen välillä ovat kuitenkin todennäköisesti pohjaeläinten
kannalta Sikolammella hyvin vähäisiä. Virtavesiin toimintojen sijoittamisella ja rakentamisella ei tule
olemaan vaikutuksia.
Vaihtoehdoilla VE1 ja VE3 Mäntyojan valuma-alueen koko voi pienetä jopa yli 60 %, jolloin tämä
vaikuttaa myös ojan virtaaman pienentymisenä samassa suhteessa. Tällä on väistämättä vaikutuksia myös
ojan pohjaeläimistöön, todennäköisesti muutos on kohtalaisesti pohjaeläimistöä heikentävä.
Vaihtoehdolla VE2 Mäntyojaan ei kohdistu vaikutuksia.
Raakaveden otto
Kaivoksen raakavesi saadaan Raahen Vesi Oy:n verkostosta.
Jätevesien johtaminen
Jätevesien johtamisvaihtoehtoja on kolme, joista ensimmäisen mukaan vedet johdettaisiin
pintavalutuskentän kautta Tuoreenmaanojaan ja edelleen Haapajoen kautta Kuljunlahteen. Tämä on ainoa
vesienjohtamisvaihto-ehdoista, joilla vaikutuksia kohdistuisi myös Tuoreenmaanojaan ja Haapajokeen.
Tärkeimmät kuormitteet näihin virtavesistöihin olisivat kiintoaine, syanidi ja myös ravinteet. Sulfaatti-,
kalsium-, kalium-, natrium- ja magnesiumpitoisuuksien nousu on niin ikään prosentuaalisesti suuri, kuten
myös sähkönjohtavuuden kasvu, mutta oletettavasti näiden vaikutukset pohjaeläimistöön ovat
vähäisempiä. Kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien kasvu olisi merkittävä ja vaikutus yllä luvussa 9.4.3
kuvatun kaltainen. Syanidipitoisuuden muutos ei oletettavasti tule olemaan suoran myrkkyvaikutuksen
aikaansaamiseksi tarpeeksi suuri, mutta kirjallisuudesta saatava tieto ei ole eri pohjaeläinryhmien suhteen
kovinkaan kattava (Nikunen ym. 1991). Tällä vaihtoehdolla vaikutuksen pohjaeläimiin voidaan katsoa
olevan Tuoreenmaanojassa kohtalaisesti heikentävä ja tästä laskureitillä alaspäin siirryttäessä korkeintaan
lievästi heikentävä.
Toisessa jätevesien johtamisvaihtoehdossa vedet johdettaisiin putkella Kuljunlahteen. Tällöin vaikutuksia
Tuoreenmaanojaan tai Haapajokeen ei muodostuisi. Sen sijaan vaikutus Kuljunlahteen olisi
merkittävämpi kuin ensimmäisen vesienjohtamisvaihtoehdon kohdalla, joskin merkittävimmät
kuormitteet olisivat samoja. Kiintoainepitoisuuden kasvu ei olisi yhtä merkittävää kuin edellä
Tuoreenmaanojan tapauksessa, eikä muidenkaan vedenlaatuun vaikuttavien tekijöiden vaikutus olisi
suuremmassa vesistössä yhtä voimakas, joskin esim. ravinnepitoisuuksien kasvu olisi Kuljunlahdessakin
merkittävää. Vaikutuksen Kuljunlahden pohjaeläimistöön voidaan katsoa tällä vaihtoehdolla olevan
lievästi heikentävän.
Kolmannessa vaihtoehdossa jätevedet johdettaisiin putkella suoraan mereen. Tällä vaihtoehdolla
pitoisuusmuutokset kohdevesistön vedenlaadussa olisivat pienimmät, ja esimerkiksi syanidin
pitoisuuslisäys olisi pohjaeläimistön kannalta jo melko varmasti merkityksetön. Myöskään ravinne- tai
kiintoainepitoisuuksien muutos ei tulisi olemaan merkittävä. Pohjaeläimistön kannalta tämä jätevesien
johtamisvaihtoehto olisi paras. Merialueen pohjaeläimistöön vaikutus olisi merkityksetön tai
pienialaisesti purkuputken suulla lievästi heikentävä.
0-vaihtoehto
Nollavaihtoehdon mukaan eli tilanteessa, jossa Laivakankaan kaivosta ei perusteta alueelle, erityisesti
Tuoreenmaanoja, Iso-Hattulampi ja Vaarainjärvi säästyisivät kaivoksen aiheuttamilta pohjaeläimistön
muutoksilta. Alueen käyttö tulisi jatkumaan nykyisellään alueen virkistyskäytön osalta, jolla ei olisi
selviä negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia vesistön tilaan. Nykyisten metsänhoitosuositusten
mukaisesti toteutettuna metsätalouden toimista ei synny merkittäviä vaikutuksia, jotka voisivat heikentää
lampien luonnontilaa. Hankealueen alapuolisten virtavesien tila voi parantua hieman haja-asutusalueiden
vesienkäsittelyasetusten seurauksena. Metsätalous voi heikentää virtavesien tilaa paikallisesti, mutta
kokonaisuutena vaikutuksia voidaan pitää kokonaisuutena korkeintaan lievästi virtavesien tilaa
heikentävänä. Muita merkittäviä muutoksia alueen virtavesiin ei ole odotettavissa.
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9.4.5

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Hankkeen merkittävimmät pohjaeläimistöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat kaivoksen
päätoimintojen sijoittamisesta (vesivarastoallas) ja toisaalta jätevesien johtamisesta alapuoliseen
vesistöön. Vaikutuksia voidaan lieventää valitsemalla pohjaeläimistön kannalta vähiten haitallinen
jätevesien johtamisvaihtoehto, ajoittamalla vesipäästöjä tulva- ja ylivirtaamakausiin, minimoimalla
jätevesipäästöt ja kierrättämällä heikkolaatuisia vesiä mahdollisimman paljon siten, ettei
pohjaeläimistölle haitallisen korkeita vierasaine-pitoisuuksia esiintyisi purkuvesistöissä.
Hankkeen jätevesien haitallisten vaikutusten vähentäminen on merkittävällä sijalla hankkeen
ympäristövaikutusten vähentämisessä ja siten edellä mainitut tavat vaikutusten lieventämiseksi tullaan
huomioimaan. Lieventämiskeinojen tehokkuus on kohtalainen, eli ne toteuttamalla vaikutukset
lievenevät, mutta alkuperäiset vaikutukset ovat edelleen selvästi havaittavissa. Aiemmin kuvattuihin
vaikutusarvioihin tulee suhtautua pitämällä niitä toteutuvia vaikutuksia suurempina, koska jätevesiä
tullaan käsittelemään mm. pintavalutuskentän ja saostusaltaan avulla ja tarvittaessa puhdistamaan myös
muilla keinoin.
9.4.6

Johtopäätökset

Hankealuetta ympäröivän alueen tutkittujen virtavesien pohjaeläimistö oli pienille joille tyypillisesti
varsin lajiköyhää. Ispinänojalla ja Poikajoella yksilömääräisesti hallitsevia lajeja olivat surviaissääsket.
Muita runsaslukuisempia ryhmiä olivat vesisiirat ja koskikorennot. Piehinginjoen kohdealoilla
päivänkorennot, koskikorennot ja vesiperhoset (EPT-ryhmät) muodostivat yksilömääräisesti merkittävän
osan lajistosta. Taksonien määrät vaihtelivat virtavesistöissä välillä 19-32. Kaikilla näytealoilla esiintyi
myös veden likaantumiselle herkkiä pohjaeläinlajeja, Piehinginjoelta tavattiin kaksi silmälläpidettävää
lajia (saksinseulanen Hydropsyche saxonica ja pohjansirvikäs Arctopsyche ladogensis) ja yksi
vaarantunut laji (siulasirvikäs Semblis atrata). Lamivesistöjen lajisto oli hyvin niukka.
Hanke vaikuttaa haitallisesti pohjaeläimistöön jätevesipäästöjen aiheuttaman ravinne-, kiintoaine- ja
syanidikuormituksen kautta. Lisäksi joidenkin metallien pitoisuuksien arvioidaan kasvavan alapuolisissa
vesistöissä jonkin verran, mikä voi kumuloitumisen kautta vaikuttaa pidemmällä aikavälillä vaikka
suoraa myrkkyvaikutusta ei havaittaisikaan. Haitallisia vaikutuksia syntyy myös päätoimintojen
sijoittamisen ja rakentamisen kautta, Iso-Hattulammen paikalle muodostetaan vesivarastoallas ja
todennäköisesti myös Vaarainjärven tila tulee muuttumaan. Pohjaeläimistöön kohdistuvien vaikutusten
merkittävyys on arvioitu taulukossa 9.8.
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Taulukko 9.8 Pohjaeläimistöön kohdistuvien vaikutusten merkittävyydet eri päätoimintojen
sijoittamisvaihtoehdoilla (VE1, VE2 ja VE3) sekä jätevesien johtamisvaihtoehdoilla.
Sijoitus

VE1

VE2

VE3

merkittävästi heikentävä

merkittävästi heikentävä

merkittävästi heikentävä

Pikku-Hattulampi

merkityksetön

merkityksetön

merkityksetön

Vaarainjärvi

kohtalaisesti /

kohtalaisesti /

kohtalaisesti /

merkittävästi heikentävä

merkittävästi heikentävä

merkittävästi heikentävä

Mustalampi

merkityksetön

merkityksetön

merkityksetön

Sikolampi

merkityksetön

merkityksetön

merkityksetön

Mäntyoja

kohtalaisesti heikentävä

merkityksetön

kohtalaisesti heikentävä

Purku Tuoreenmaanojaan

Purku Kuljunlahden
altaaseen

Purku suoraan mereen

kohtalaisesti heikentävä

merkityksetön

merkityksetön

Haapajoki

lievästi heikentävä

merkityksetön

merkityksetön

Kuljunlahti

merkityksetön /

lievästi heikentävä

merkityksetön

merkityksetön /

merkityksetön /

lievästi heikentävä

lievästi heikentävä

Iso-Hattulampi

Vesistö
Tuoreenmaanoja

lievästi heikentävä
Kuljunlahden
meriedusta

merkityksetön

Päätoimintojen sijoittamisvaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja vaikutuksissa vesistöjen
pohjaeläimistöihin. Käytännössä ainoa ero kohdistuu Mäntyojaan, jonka valuma-alue pienenee
vaihtoehdoilla VE1 ja VE3 jopa 60 %. Tämä vaikuttaa myös Mäntyojan virtaamiin, vedenlaatuun ja sitä
kautta pohjaeläimistöön.
Jätevesien johtamisvaihtoehdoista pohjaeläimistön kannalta paras on vesien purku suoraan mereen.
Tällöin haittavaikutukset Tuoreenmaanojaan, Haapajokeen ja Kuljunlahteen jäävät toteutumatta. Toisiksi
vähiten vaikutuksia syntyisi vaihtoehdolla ’purku Kuljunlahden altaaseen’ jolloin ei muodostuisi
vaikutuksia Tuoreenmaanojaan tai Haapajokeen. Heikoin vaihtoehto pohjaeläimistön kannalta olisi johtaa
vedet Tuoreenmaanojan, ja Haapajoen kautta edelleen Kuljunlahteen ja mereen.
Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset pohjaeläimistöön ovat Iso-Hattulampea ja Vaarainjärveä
lukuun ottamatta ilmeisen lieviä, sillä edellä kuvatut arviot perustuvat puhdistamattomien jätevesien
johtamiseen. Mm. kiintoaineesta ja ravinteistakin merkittävä osa saadaan kuitenkin vähenemään
pintavalutuskentän ja sakeutusallaskäsittelyn avulla, ja tarvittaessa jätevesiä voidaan puhdistaa myös
muilla tavoin. Lisäksi valitsemalla pohjaeläinten kannalta edullisimmat sijoitus- ja
vesienjohtamisvaihtoehdot voidaan vaikutuksia vähentää. Lisäksi esimerkiksi ajoittamalla vesipäästöt
tulva- ja ylivirtaamakausiin ja minimoimalla vesipäästöjen volyymit voidaan niiden haittavaikutuksia
vähentää.
9.5

Muut eliöryhmät

9.5.1

Nykytila

Hankealue kuuluu eliömaantieteellisessä jaottelussa Keski-Pohjanmaan maakuntaan, jossa esiintyy keskiboreaaliselle vyöhykkeelle tyypillistä eläin- ja kasvilajistoa. Hankkeen yhteydessä tehdyissä
perustilaselvityksissä on selvitetty putkilokasvilajisto kattavasti ja lisäksi alueen arvokkaammilta
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kasvupaikoilta on kerätty sammallajistoa. Jäkäliä, sieniä ja kääväkkäitä ei ole selvitetty. Eläimistä
kattavimmin on selvitetty linnustoa ja muut selvitykset ovat koskeneet kalastoa sekä virtavesien
pohjaeläimistöä. Hankealueella tai sen läheisyydessä esiintyy suuri joukko Keski-Pohjanmaan alueelle
tyypillisiä eläinryhmiä, joista osa on kuvattu seuraavassa lähinnä levinneisyystietojensa perusteella (mm.
Siivonen & Sulkava 1994, Sierla ym. 2004).
Nisäkkäistä alueella tavataan levinneisyytensä perusteella kaikkia suurpetojamme. Muista maalla
tavattavista pedoista (Carnivora) alueella tavataan naalia lukuun ottamatta kaikki nykylajistoomme
kuuluvat lajit. (Vesikko katsotaan tässä tarkastelussa hävinneeksi, viimeinen havainto v. 1992
Sotkamosta). Hyönteissyöjistä (Insectivora) alueella esiintyy levinneisyytensä perusteella
metsäpäästäinen (Sorex araneus), mahdollisesti korpipäästäinen (S. isodon), idänpäästäinen (Sorex
caecutiens), vaivais- (S. minutus) ja kääpiöpäästäinen (S. minutissimus), vesipäästäinen (Neomys fodiens)
sekä siili (Erinaceus europaeus) ihmisen seuralaisena. Siipijalkaisista (Chiroptera) Raahen alueella
tavataan levinneisyystietojen perusteella pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssoni), viiksisiippaa (Myotis
mystacinus) ja korvayökköä (Plecotus auritus), mutta myös vesisiipan (Myotis daubentoni) ja
isoviiksisiipan (Myotis brandti) esiintyminen alueella on mahdollista. Jäniseläimistä (Lagomorpha)
alueella esiintyy metsäjänistä (Lepus timidus) ja rusakkoa (Lepus europaeus). Jyrsijöistä (Rodentia)
tavataan oravaa (Sciurus vulgaris), mutta liito-oravan esiintymät Pohjois-Pohjanmaalla ovat laikuttaisia
(Hanski 2006) ja kasvillisuusselvitysten yhteydessä lajille tunnusomaisia papanoita ei havaittu.
Eurooppalaista majavaa (Castor fiber) alueella ei esiinny ja Suomessa yleisemmän kanadanmajavan
(Castor canadensis) elinalueita ei tunneta hankealueelta tai sen läheisyydestä. Varsinaisista myyristä
(Cricetidae) alueella tavataan metsäsopulia (Myopus schisticolor), metsämyyrää (Clethrionomys
glareolus), vesimyyrää (Arvicola terristris), piisamia (Ondantra zibethica), peltomyyrää (Microtus
agrestis), mahdollisesti etelänlapinmyyrää (M. oeconomus stimmingi Nehring), mahdollisesti koivuhiirtä
(Sicista betulina) sekä ihmisen seuralaisena rottaa (Rattus norvegicus) ja kotihiirtä (Mus musculus).
Hirvieläimistä (Cervidae) alueella esiintyy yleisesti hirviä (Alces alces) ja metsäkauriita (Capreolus
capreolus).
Matelijoista alueella esiintyy sisilisko (Lacerta vivipara) ja kyy (Vipera berus) sekä mahdollisesti
rantakäärme (Natrix natrix) ja sammakkoeläimistä sammakko (Rana temporalis), rupikonna (Bufo bufo)
ja viitasammakko (Rana arvalis). Nilviäisistä alueella voi esiintyä levinneisyytensä perusteella myös
jokihelmisimpukkaa (Margaritifera margaritifera), mutta lajin vedenlaatuvaatimukset ovat niin korkeat,
että pelkästään vedenlaatutietojen perusteella (mm. alhainen pH ajoittain kaikissa alueen vesissä ja
korkeahko ammoniumtyppipitoisuus) voidaan sanoa, että alueella ei lajia esiinny (ks. esim. Rudzite
2004).
Edellä kuvatuista lajeista erittäin uhanalaiseksi on luokiteltu susi ja ahma, vaarantuneiksi
jokihelmisimpukka, karhu, ilves, saukko ja hilleri. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja em. lajeista
ovat kaikki rauhoittamattomat nisäkkäät, sammakko, viitasammakko ja sisilisko.
Hyönteiset muodostavat lajilukumäärältään ylivoimaisesti suurimman ryhmän, jota on tutkittu hankkeen
yhteydessä vain virtavesien osalta. Muita alueella tavattavia selkärangattomia ryhmiä ovat mm.
juoksujalkaiset (Chilopoda), kaksoisjalkaiset (Diplopoda), äyriäiset (Crustaceae) ja hämähäkit
(Arachnoida).
Laivakankaan alueella tehtyjen selvitysten ja olemassa olevan aikaisemman tiedon (HERTTAtietokannan tiedot) perusteella hankealueelta tai sen välittämästä lähiympäristöstä ei tunneta muita edellä
kuvatun eliöryhmän tai -lajin esiintymiä kuin kasvillisuus- ja linnustoarvioinnin yhteydessä mainitut
uhanalaislajien esiintymät.
9.5.2

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit

Euroopan unionin tiukkaa suojelua vaativat eläin- ja kasvilajit on lueteltu luontodirektiivin liitteessä IV
(a). Näitä lajeja koskee niiden lisääntymis- ja levähtämispaikkojen heikentämis- ja hävittämiskielto.
Laivakankaan kaivoshankealueella esiintyy levinneisyytensä perusteella tälle listalle kuuluvista lajeista
ilves (Lynx lynx), susi (Canis lupus), karhu (Ursus arctos), saukko (Lutra lutra), pohjanlepakko,
viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (Myotis brandtii), mahdollisesti vesisiippa, korvayökkö
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ja koivuhiiri (Sicista betulina) sekä viitasammakko (Rana arvalis), perhosiin kuuluva luhtakultasiipi
(Lycaena helle) ja kovakuoriaisten lahkoon kuuluva jättisukeltaja (Dytiscus latissimus).
Luontodirektiivin liitteen IV (a) listalle kuuluvien suurpetojen levähdys- ja lisääntymispaikoista
tunnetaan yleensä parhaiten karhun pesät, jotka ovat usein käytössä vuodesta toiseen (Sierla ym. 2004).
Suurpetojen liikkeistä ei ole tehty luontoselvitysten yhteydessä havaintoja hankealueelta. Lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen selvittäminen lajien laajan liikkuvuuden ja elintapojen erityispiirteiden vuoksi
maastokartoituksin ei ole hankkeen laajuudesta huolimatta perusteltua ( ks. Sierla ym. 2004).
Hankealueelta ei ole maastoselvitysten yhteydessä tehty suoria havaintoja eläinlajeista tai havaintoja
niille erityisesti sopivista elinympäristöistä koskien lepakkoja, luhtakultasiipeä tai jättisukeltajaa.
Alueella on viitasammakon elinympäristöksi soveltuvia alueita, mutta lajia ei havaittu alueelta, vaikka
potentiaalisilla alueilla liikuttiin lajin lisääntymisaikana. Hankealueelta ei ole tehty myöskään
luontokartoitusten yhteydessä havaintoja saukosta tai liito-oravasta. Alueella on luontaisesti jonkin verran
louhikkoja ja kivikkoja myös rinnemaastoissa sekä iäkkäitä metsiä, joissa on myös lepakkojen lepo- ja
lisääntymispaikoiksi soveltuvia isoja onttoja puita. Siten lepakkojen esiintymistä alueella ei voida sulkea
pois.
9.5.3

Hankkeen vaikutukset muuhun eliöstöön

Hankkeen vaikutukset kohdistuvat yleisellä tasolla eri eliöryhmiin todennäköisesti voimakkaimmin niillä
alueilla, joissa luontotyyppien nykytila on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja joiden tila
heikkenee tai luontotyyppi häviää. Näitä alueita ovat eri toimintoihin rakennettavat alueet sekä jätevesien
johtamisreitit. Heikentäville vaikutuksille altteimpia lajeja ovat näille alueille sijoittuvat pitkäikäiset,
heikon liikkumiskyvyn omaavat lajit. Alueen eläimistössä ei tiedetä esiintyvän suojelullisesti arvokkaita
lajeja ja lajiryhmiä, jotka omaavat näitä ominaisuuksia. Saukon esiintyminen Piehinginjoessa on
mahdollista, mutta lajien esiintymistä ei ole katsottu olemassa olevan taustatiedon perusteella
tarpeelliseksi selvittää erillisselvityksin.
Kokonaisuutena hankkeen vaikutuksista muulle eliöstölle voidaan antaa ainoastaan suuntaa antava arvio.
Lajikohtaisesti vaikutukset voivat olla hankealueen eläimistölle merkityksettömiä, merkittävästi lajien
tilaa heikentäviä tai heikentäviltä vaikutuksiltaan tältä väliltä. Kokonaisuutena muulle lähialueen
eliöstölle vaikutukset ovat eliöstön nykyistä tilaa lievästi tai kohtalaisesti heikentäviä.
9.6

Lähialueen suojelukohteita

Natura2000 –suojelualueverkoston kohteisiin ja eräisiin muihin suojelualueisiin luodaan katsaus
Laivakankaan kaivoshankkeen seudun suojelukohteiden esittelemiseksi.
Hanhelan joenvarsilaitumet (Natura2000)
Hanhelan joenvarsilaidun on Piehinginjokivarressa sijaitseva 1 ha:n pieni, mutta edustava
perinnemaisemakohde. Alue koostuu niitystä, kedosta ja metsälaidunosasta. Hanhelan pihapiiri on
kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja harvinaisen kaunis. Hanhelan laitumet sijaitsevat Piehinginjoen
kahta puolta rantatörmillä ja niiden alapuolisilla tasanteilla.
Hanhelan joenvarsilaitumet on perinnemaisemainventoinneissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi
kohteeksi. Hanhelan talon vanha pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Kohteen tapaiset
edelleen perinteisessä käytössä olevat sisämaan laidunhaat ja niityt ovat kaikkialla pienialaisia ja
harvassa. Valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi
kohteeksi. Toteutuskeinona sopimus.
Joenvarsilaitumet sijaitsevat kaivoshankealueelta kaakkoon ja etäisyys rikastushiekka-alueen
vaihtoehdossa VE2 olisi 3,0 km ja vaihtoehdossa VE1 ja VE3 3,1 km. Hankkeella ei arvioida olevan
vaikutuksia ko. Natura-alueeseen, alueen verrattain etäisen sijaintinsa vuoksi.
Jouttineva (Natura2000)
Jouttineva on pieni 12 ha, rehevä letto melko lähellä merenrannikkoa Raahen kunnassa. Suon keskusta on
rehevää koivulettoa, jolla on merkittävä lettorikon esiintymä. Suon itäreunassa on useita ruosteveden
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ruskeaksi värjäämiä lähteitä. Jouttineva on luonnontilainen ja sillä esiintyy useita uhanalaisia lettojen
kasvilajeja. Raahen tiettävästi ainoa verikämmekkäesiintymä on Jouttinevalla. Muita vaateliaita lajeja
alueella ovat mm. lettotähtimö, kaitakämmekkä ja punakämmekkä. Alue ei sisälly valtakunnallisiin
suojeluohjelmiin. Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.
Taulukko 9.9 Juottinevan Natura-alueen luontodirektiivin luontotyypit.
Luontotyyppi

%-osuus

Vaihettumissuot ja rantasuot

17

Lähteet ja lähdesuot

<1

Letot

42

Puustoiset suot*

41

*priorisoitu luontotyyppi

Taulukko 9.10. Jouttinevan Natura-alueen luontodirektiivin liitteen II lajit.
Kiiltosirppisammal

Drepanocladusvernicosus

Lettorikko

Saxifraga hirculus

Jouttineva sijaitsee kaivoshankealueelta pohjoiseen ja sen etäisyys lähimmältä kaivostoimintoihin
sijoittuvalta alueelta on molemmissa vaihtoehdoissa noin 4,8 km. Hankkeella ei arvioida olevan
heikentäviä vaikutuksia Jouttinevan Natura-alueeseen tai sen suojelun perusteena oleviin
luontotyyppeihin ja lajeihin alueen verrattain etäisen sijaintinsa vuoksi.
Lähdeneva (Natura2000)
Lähdeneva on pieni, 21 ha laajuinen ravinteinen suoalue, jolla on lähteistä letto- ja korpikasvillisuutta.
Alueella on useita uhanalaisia putkilokasveja, joiden kasvupaikalle suon keskustan lähde tuo ravinteita.
Suon reunaosat ovat luhtaisia korpia ja paikoin rämeitä. Lähdenevan lettoalueella on tärkeä merkitys
monille uhanalaisille lettokasveille, kuten kämmeköille.
Lähdeneva kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Kohteen suojelu toteutetaan
lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.
Taulukko 9.11. Lähdenevan Natura-alueen luontodirektiivin luontotyypit.
Luontotyyppi

%-osuus

Lähteet ja lähdesuot

<1

Letot

13

Puustoiset suot*

41

*priorisoitu luontotyyppi

Lähdeneva sijaitsee noin 4,8 km:n etäisyydellä hankealueesta pohjois-koilliseen. Alueen etäisyyden
perusteella kaivoshankkeella ei arvioida olevan heikentäviä vaikutuksia Lähdenevan Natura-alueeseen tai
sen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin.
Pitkäsneva (Natura2000)
Pitkäsneva on kalvakkanevojen vallitsema 567 ha:n aapasuo, jolla on viettokeidasosa. Keidassuolla
vallitsevat rahkasammalet ja sitä ympäröivillä alueilla erityyppiset nevat, joista osa on rimpisiä. Suon
laiteiden rämeet monipuolistavat suomaisemaa entisestään. Alueen länsiosassa on Pitkäsjärvi, jonka
eteläpuolella on Pitkäslähde. Lähde on geologisesti erikoinen lähdekumpumuodostuma, joita ei ole kuin
muutamia Suomessa. Lähteen ympäristössä on uhanalaista lähdelettoa. Aluetta ei ole suojeltu, mutta alue
on Pohjois-Pohjanmaan seutukaavassa merkinnällä suojelualue (SL). Kohteen suojelu toteutetaan
lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.
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Taulukko 9.12. Pitkäsnevan Natura-alueen luontodirektiivin luontotyypit.
Luontotyyppi

%-osuus

Keidassuot*

80

Aapasuot*

20

Lähteet ja lähdesuot

<1

*priorisoitu luontotyyppi

Taulukko 9.13. Pitkäsnevan Natura-alueen luontodirektiivin liitteen II lajit.
Saukko

Lutra lutra

Pitkäsneva sijaitsee vaihtoehdossa VE2 noin 6,5 km ja vaihtoehdoissa VE1 ja VE3 6,0 km etäisyydellä
lähimmistä kaivostoiminnoista itä-kaakkoon. Alueen etäisyyden perusteella kaivoshankkeella ei arvioida
olevan heikentäviä vaikutuksia Pitkäsnevan Natura-alueeseen tai sen suojelun perusteena oleviin
luontotyyppeihin ja lajeihin.
Vaippaneva (Natura2000)
Vaippanevan alue on näyte monipuolisesta suo- ja lehtoluonnosta. Alueen 91 ha käsittävät mm. AlaVuolujärven länsirannan luhtaisia sarakorpia, tervaleppää kasvavia runsasruohoisia korpia ja koivulettoa,
joka kasvaa uhanalaista lettosaraa. Halmesaari kohoaa noin 5 m ympäröivästä suoalueesta. Tuoreen
kangasmetsän lisäksi metsäsaarekkeessa on lehtoa ja lehtomaista kangasta. Alue kuuluu
valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan. Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä
luonnonsuojelualueena.
Taulukko 9.14. Vaippanevan Natura-alueen luontodirektiivin luontotyypit.
Luontotyyppi

%-osuus

Letot

<1

Aapasuot*

73

Lehdot

5

*priorisoitu luontotyyppi

Vaippaneva sijaitsee vaihtoehdossa VE2 noin 5,3 km ja vaihtoehdoissa VE1 ja VE3 9,2 km etäisyydellä
lähimmistä kaivostoiminnoista kaakon suuntaan. Alueen etäisyyden perusteella kaivoshankkeella ei
arvioida olevan heikentäviä vaikutuksia Vaippanevan Natura-alueeseen tai sen suojelun perusteena
oleviin luontotyyppeihin.
Muut suojelualueet
Hankealueen läheisyyteen sijoittuvalla Vaippaneva Natura-alue kuuluu osittain soidensuojelu-ohjelman
222 ha suojelualueeseen. Lähimmät linnustollisesti arvokkaat suojelualueet sijoittuvat varsin etäälle
kaivoshankealueelta mm. lähin FINIBA -alue sijoittuu Siikajoen alajuoksun suoalueelle. Kyseessä on
usean kooltaan vaihtelevan avosuon muodostama kokonaisuus, joista merkittävin on Ruukin Revonneva.
Suokokonaisuus on valittu FINIBA -alueeksi merkittävän pesimälajistonsa ansioista. Revonnevalla pesii
runsas kahlaaja- ja petolintulajisto. Kriteerilajeina alueella ovat suokukko ja jänkäkurppa.

