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Yleisötilaisuuden ohjelma
• Tilaisuuden avaaminen klo 17.00
▪ Ilari Kinnunen, Elementis Minerals B.V Branch Finland

• Hankkeen esittely ja taustaa
▪ Ilari Kinnunen, Elementis Minerals B.V Branch Finland

• Ympäristövaikutusten arviointimenettely
▪ Mari Heikkinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

• Ympäristövaikutusten arviointiohjelman esittely
▪ Päivi Savolainen, Envineer Oy

• Kysymykset ja keskustelu
• Tilaisuuden päättäminen klo 19.00
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Asia | 4 Sites
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• Elementis Mineralsin omistaa
Elementis plc., joka on Lontoon
pörssissä listattu
maailmanlaajuinen
erikoiskemikaalien yritys, joka
toimii globaalisti ja työllistää yli
1600 henkilöä yli 30 paikassa
ympäri maailmaa.
• Elementis Minerals
talkkiliiketoiminnoissa Suomessa
tarkoittaa n. 130 määrää suoria
työntekijöitä ja urakoitsijoita n. 50
määrää.

Introduction
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Tuotantoa Suomessa
•

Finntalc:n tuotanto alkoi 1968 Lahnaslammella ensimmäistä
kertaa. Vuonoksessa tuontanto alkoi 1977.

•

Useat toiminnassa olevat kaivokset per tuotantolaitos tuovat
toimintavarmuutta ja antavat mahdollisuuden vastata asiakkaiden

kasvaneisiin ja kehittyneisiin tarpeisiin.

Kaivokset Sotkamo
• Punasuo (2010)
• Uutela (2006)
Kaivokset Vuonos
• Pehmytkivi (1999)
• Karnukka (2015)
Suljetut kohteet
• Sola
• Jormua
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Kehityskohteet
• Mieslahti
• Tyynelä
• Maailmankorpi
• Pihlajavaara
• Tyvisuo
• Alava
• Karnukka II
• Uutela-Viinakorpi
• Lipasvaara
• Vasara
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Talkki tuo lisäarvoa monelle teollisuudenalalle

Enhanced Performance Through Applied Innovation

6

Kaivostoiminta –urakoitsja sopimuksella
E. Hartikainen
1

Poraus. Sandvik Ranger DX800

Selektiivinen lastaus. CAT385/390 CAT 775

2

Malmin syöttö murskaan.

Malmin toimitus kaivoksen välivarastolta rikastamolle

4
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Mercedes Benz kasettiautot.

3
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Miksi YVA-hanke ja tuleva lupaprosessi

Karnukka

Pehmytkivi (Horsma 1)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Louhos
Maan läjitysaluet
Veden käsittely
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Louhos
Sivukiven läjitysalueet
Malmin välivarastot
Veden käsittely
Kaivosvarikot ja toimistot
Urakoisijan tilat
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YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY
ns. YVA-menettely
Horsmanahon ja Karnukan kaivosten
laajentaminen
YVA-ohjelman yleisötilaisuus 5.4.2022
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ympäristöasiantuntija Heikkinen Mari

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

▪
▪

▪
▪

YVA-menettelystä säädetään laissa (252/2017) ja valtioneuvoston asetuksessa
(277/2017).
Lähtökohtana on ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen edistäminen
suunnittelua ja päätöksentekoa tukevan vaikutusten arvioinnin avulla.
Ydinperiaatteisiin kuluu vaikutusten kokonaisvaltainen tunnistaminen,
vaihtoehtojen monipuolinen tarkastelu ja eri osapuolien laajat
osallistumismahdollisuudet.
Ei ole lupa- eikä päätöksentekomenettely.

Heikkinen Mari

Menettely kestää tyypillisesti 12-18 kk.

Heikkinen Mari

Ympäristövaikutus
▪ Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
a) väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
b) maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä
eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti niihin lajeihin ja
luontotyyppeihin, jotka on suojeltu luontotyyppien sekä
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston
direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla;
c) yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön;
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
e) a-d alakohdissa mainittujen tekijöiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin.

Heikkinen Mari

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

▪
▪

▪
▪

Hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja YVAmenettelyn järjestämisestä.
Rajataan menettelyssä arvioitavia vaikutuksia, siinä käytettäviä menetelmiä,
hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutusaluetta.
Arvioidaan alustavasti hankkeen vaikutusten merkittävyyttä, mikä auttaa
kohdentamaan selvitykset olennaisiin kysymyksiin.
Yhteysviranomainen vastaa ohjelmasta tiedottamisen ja kuulemisen
järjestämisestä sekä ottaa lausunnossaan kantaa YVA-ohjelman laajuuteen ja
tarkkuuteen.

Heikkinen Mari

Arviointiohjelma sisältövaatimukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Heikkinen Mari

Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista,
koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin,
tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja
toteuttamisaikataulusta.
Hankeen kohtuulliset vaihtoehdot.
Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista.
Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen nykytilasta ja kehityksestä.
Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista.
Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunniteluista
selvityksistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä
menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista.
Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen
järjestämisestä sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio
arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta.

Yhteysviranomaisen lausunto
arviointiohjelmasta

▪
▪
▪
▪
▪

Heikkinen Mari

Kannanotto arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen.
Kuinka tarvittavat selvitykset sovitetaan yhteen muissa
laeissa edellytettyjen selvitysten kanssa.
Yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä.
Toimitetaan tiedoksi asianomaisille viranomaisille.
Julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.elykeskus.fi/kuulutukset (valitse Pohjois-Karjala) ja
toistaiseksi pysyvästi ymparisto.fi –sivuilla:
www.ymparisto.fi/HorsmanahoKarnukkaYVA.

Anna mielipiteesi arviointiohjelmasta
ELY-keskukselle 19.4.2022 mennessä!!!
Kuulutus, lausuntopyyntö ja YVA-ohjelma löytyvät:

www.ymparisto.fi/HorsmanahoKarnukkaYVA

KIITOS!
Heikkinen Mari

YVA-OHJELMAN SISÄLTÖ
HANKKEEN KUVAUS
1
Hankkeen lähtökohdat, tavoitteet sekä perustelut
2
Polvijärven kaivosten nykyinen toiminta
3
Hankekuvaus ja hankevaihtoehdot
4
Luvat, päätökset ja BAT
YVA-MENETTELY
5
YVA-menettelyn tarve ja tarkoitus
6
YVA-menettely sekä osallistuminen
7
Arviointimenetelmät
YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
8
Kallio- ja maaperä
9
Pohjavedet
10
Pintavedet
11
Ilmanlaatu
12
Ilmasto
13
Luonnonympäristö
14
Melu ja tärinä
15
Liikenne
16
Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
17
Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuriperintö
18
Väestö, ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
19
Elinkeinoelämä ja palvelut
20
Luonnonvarojen hyödyntäminen

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat
toiminnot 1/2
Karnukan alueella muuttuvat
toiminnot
• Karnukka 1 louhoksen
laajentaminen
• Karnukka 2 louhoksen avaaminen
• Sivukiven läjitysalue
• Muutokset vesienkäsittelyaltaissa

• Kaivospiirin laajennus

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat
toiminnot 2/2
Horsmanahon alueella muuttuvat
toiminnot
• Pehmytkiven louhoksen
laajentaminen
• Horsman louhoksen laajentaminen
• Alavan louhoksen avaaminen
• Läjitysalueiden muutokset

Hankevaihtoehdot

VE 0

Horsmanaho

Karnukka

Pehmytkiven ja Horsman louhintaa
jatketaan nykyisen suunnitelman
(PTS 2008) mukaisesti.

Karnukka 1 louhintaa jatketaan nykyisen
suunnitelman (PTS 2013) mukaisesti.

Nykyiset läjitysalueet riittävät.
Horsman louhintaa jatketaan.

Karnukka 2 louhos avataan.

Alavan louhos avataan.

Sivukivet osittain Horsmanahoon, osittain
Karnukka 1 louhostäyttöön.

Läjitysalue II+IV laajenee.

Pehmytkiven louhosta laajennetaan. Karnukka 1 louhosta laajennetaan.

VE 2

Horsman louhintaa jatketaan.

Karnukka 2 louhosta ei avata.

Alavan louhosta ei avata.

Sivukivet ajetaan Horsmanahoon.

Läjitysalue II+IV laajenee.

→ 2028

Sivukivet läjitetään Karnukan alueelle
rakennettavalle sivukivialueelle.

Pehmytkiven louhosta laajennetaan. Karnukka 1 louhosta laajennetaan.

VE 1

Toimintaaika

→ 2053

→ 2042

VE0:
Karnukka
• Karnukka 1 louhintaa
jatketaan nykyisen
suunnitelman mukaisesti.

• Sivukivet läjitetään
Karnukan alueelle
perustettavalle
sivukivialueelle.

VE0:
Horsmanaho
• Louhintaa jatketaan
nykyisen suunnitelman
mukaisesti.
• Myös Horsman louhos
hyödynnetään loppuun
asti

VE1:
Karnukka
• Karnukka 1 louhosta
laajennetaan
• Karnukka 2 louhos avataan
• Sivukivet hyödynnetään
Karnukka 1 louhostäyttöön
tai ajetaan Horsmanahoon
• Allas 3 rakennetaan

VE 1:
Horsmanaho
• Pehmytkiven louhosta
laajennetaan
• Horsman louhos
hyödynnetään loppuun
asti
• Alavan louhos avataan
• Läjitysalueita muutetaan

VE2:
Karnukka
• Karnukka 1 louhosta
laajennetaan
• Sivukivet ajetaan
Horsmanahoon
• Allas 3 rakennetaan

VE2:
Horsmanaho
• Pehmytkiven louhosta
laajennetaan

• Horsman louhos
hyödynnetään loppuun
asti
• Läjitysalueita muutetaan

Arvio tarvittavista luvista
• Toiminnalla on voimassaolevat kaivosluvat ja ympäristö- ja vesitalouslupa molemmille
kaivosalueille erikseen.
• Toiminnan laajentaminen hankevaihtoehtojen VE1 tai VE2 mukaisesti vaatii
ympäristönsuojelulain
ja
vesilain
mukaisten
ympäristöja
vesitalouslupien päivittämisen kummankin kaivosalueen osalta.
• Valvovan viranomaisen ja lupaviranomaisen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu
molempien kaivosalueiden toiminnat kattavan yhteisen lupahakemuksen jättämisestä
aluehallintoviraston käsittelyyn vuoden 2022 loppuun mennessä.
• Luonnonsuojelulain (LSL, 1096/1996) 47 §:n nojalla erityisesti suojeltavan lajin
säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Tietyin perustein tähän voidaan hakea poikkeamislupaa. Poikkeamislupien tarve
selvitetään luontoselvitysten perusteella.

WWW.ENVINEER.FI
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YVA-menettelyn tarve
• Tässä hankkeessa YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 1 momentin ja
liitteen 1 perusteella:
2) Luonnonvarojen otto ja käsittely
a) Metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta,
rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä
on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avokaivokset, joiden
pinta-ala on yli 25 hehtaaria

• Vuosittainen kokonaislouhinta kasvaa yli 550 000 t vuodessa

Osallistumisjärjestelyt YVA-menettelyn aikana

Yleisötilaisuudet

• Yleisötilaisuudet
järjestetään ohjelmaja selostusvaiheessa
• Mielipiteet ja
lausunnot

Ohjausryhmä ja
pienryhmät
• Erillisestä
ohjausryhmää tai
pienryhmiä ei tässä
vaiheessa perusteta

Tiedotus

• Hankkeesta
tiedotetaan
ympäristöhallinnon
nettisivuilla

Vaikutusalue
Hankealue = alue, jolle hankkeen keskeiset
toiminnot ja vaikutusten alkuperä sijaitsevat
→ Kaivospiirien alueet
Vaikutus- ja tarkastelualue = alue, jolle
hankkeen
todennäköisesti
merkittävät
vaikutukset rajautuvat
→ Valtaosa merkittävistä vaikutuksista
rajautuu ns. lähivaikutusalueelle 0,5-1 km
hankealueesta
→ Tarkastelualueen laajuus riippuu
arvioitavasta ympäristövaikutuksesta,
mm. maisemavaikutusten tarkastelualue
on hyvin erilainen kuin esimerkiksi
luontovaikutusten tarkastelualue
→ Aluerajaukset tarkentuvat selvitysten
edetessä ja tarkastelualuetta laajennetaan
tarvittaessa
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Arvioitavat vaikutukset ja
arvioinnin periaatteet

• Maa- ja kallioperä

• Herkkyys – vaikutuksen suuruus – merkittävyys

• Ilmanlaatu

▪ Ympäristön nykytilan herkkyys eli kyky sietää
ympäristöön kohdistuvaa muutosta
▪ Vaikutus ja sen suuruus: kesto, laajuus, voimakkuus
▪ Vaikutuksen merkittävyys huomioiden nykytilan
herkkyys sekä vaikutus

• Hankkeen elinkaaren (rakentaminen, toiminta,
toiminnan päättyminen) aikaisten vaikutusten
arviointi.
• Huomioidaan mahdolliset
▪
▪
▪
▪

Yhteisvaikutukset
Riskit
Arvioinnin epävarmuustekijät
Haitallisten vaikutusten rajoittaminen
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• Pohja- ja pintavedet
• Ilmasto

• Luonnonympäristö (kasvit, eläimet,
suojelualueet)

• Melu ja tärinä
• Liikenne
• Maankäyttö ja kaavoitus
• Maisema ja kulttuuriympäristö
• Vaikutukset ihmisiin (elinolot,
viihtyvyys, terveys)

• Elinkeinoelämä ja palvelut
• Luonnonvarojen hyödyntäminen
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Pohjavedet

Maa- ja kallioperä
Nykytila

Nykytila

• Kuvattu YVA-ohjelmassa käytössä olevan
aineiston pohjalta:
▪ Maa- ja kallioperäkartat
▪ Karnukan kaivosalueen
maaperätutkimukset

• Kaivosalueet eivät sijaitse luokitelluilla
pohjavesialueilla

Vaikutusten arviointi ja selvitykset
• Arviointi tehdään käytössä olevan aineiston
perusteella.

• Louhinnalla on suoria vaikutuksia maa- ja
kallioperään
• Huomioidaan louhintasuunnitelmat

• Nykytilaa kuvaavat tiedot esitetty YVA-ohjelmassa.
▪ Kaivoksen pohjavesien tarkkailuaineistoa
saatavilla hyvin (pinnan korkeudet, laatu)
▪ Pohjavesialuekartat, GTK:n selvitykset
Horsmanahon alueelta 1998-1999 ja Karnukan
alueelta 2010-2011. Kaivokartoitus 2011 (SavoKarjalan ympäristötutkimus oy).

Vaikutusten arviointi ja selvitykset
• Arvioidaan vaikutukset pohjaveden korkeuteen,
muodostumiseen ja vedenlaatuun kaivosten
lähialueella.
• Arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevia selityksiä
sekä kaivosalueiden pohjavesitarkkailun aineistoa
vähintään vuoden 2021 loppuun asti.

Pintavedet
Nykytila
• Nykyiset päästöt, kuormitus ja vaikutukset tiedossa

• Käsitellyt purkuvedet johdetaan
▪ Horsmanahon alueelta Haapaojan kautta
Viinijärveen
▪ Karnukan alueelta Karnukkapuron kautta
Viinijokeen ja edelleen Viinijärveen.
Vaikutusten arviointi ja selvitykset
• Purkureitit pysyvät ennallaan. Purkuvesien laadussa
ei oleteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia.
Vesimäärien lisääntyessä kokonaiskuormitus kasvaa.

• Kuvataan eri vaihtoehtojen vaikutukset kaivoksen
sisäiseen vesienhallintaan/vesikiertoon.
• Arvioidaan vesien käsittelyn toimenpiteet sekä
arvioidaan laskennallisesti laajentuvan toiminnan
aikana muodostuvia vesimääriä ja kuormitusta.

Ilmanlaatu ja ilmasto
Nykytila
• Nykytilaa kuvaavat tiedot esitetty YVA-ohjelmassa.

▪ Pohjois-Karjalan alueella ilmanlaatua on tutkittu maakunnallisilla bioindikaattoritutkimuksilla
▪ Horsmanahon alueella on tehty pölyn leijuma – ja laskeumatutkimuksia

Vaikutusten arviointi ja selvitykset
• Selostuksessa kuvataan olemassa olevien mittausten ja selvitysten tulokset niiltä osin kuin niitä on
käytettävissä
• Pölyämisen vaikutukset mallinnetaan leviämislaskelmilla kaikissa vaihtoehdoissa. Mallinnuksista
laaditaan vaikutusaluekartat.
• Vaikutuksia verrataan vastaaviin kohteisiin ja arvioidaan yleisiin ohjeisiin sekä raja-arvoihin
perustuen.
• Liikenteen ja työkoneiden pakokaasupäästöjen laskenta
• Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vaikutukset.
▪ poikkeukselliset sadantatilanteet
▪ toiminnan kasvihuonekaasupäästöt

Luonnonympäristö
Nykytila
• Kuvattu YVA-ohjelmassa
olevan aineiston pohjalta

käytössä

Vaikutusten arviointi
• Esiselvitys alueen luontotyypeistä on
tehty syksyllä 2021.
• Touko-kesäkuussa 2022 toteutetaan
luontokartoitukset alueella (linnusto,
liito-orava, viitasammakko).
• Vaikutusten arviointi suoritetaan
asiantuntijatyönä olemassa olevien
selvitysten ja tutkimusten sekä uusien
luontoselvitysten perusteella.

Melu- ja tärinä
Nykytila
• Kaivosalueella on tehty melumittauksia ja mallinnuksia.
• Viimeisimmät ympäristömelumittaukset ja mallinnus on tehty vuonna 2021.
• Meluvaikutuksia aiheuttaa kaivosalueiden välinen malmin ja sivukiven kuljetus.
Vaikutusten arviointi ja selvitykset
• Eri vaihtoehtojen vaikutukset meluun arvioidaan mallinnuksilla.
▪ Avolouhokset, murskaustoiminta, läjitystoiminta
▪ Kaivosalueiden välinen liikenne
▪ Mallinnuksissa huomioidaan yhteisvaikutukset kaivoksen nykyisten
toimintojen kanssa
▪ Mallinnukset ns. pahimman mahdollisen tilanteen mukaan

Liikenne
Nykytila
• Liikennöinti koostuu
▪ Kaivosalueiden sisäisestä liikenteestä (sivukivien läjitys)
▪ Kaivosalueiden välisestä liikenteestä (malmin ja sivukiven kuljetus)
▪ Kaivosalueen ja Vuonoksen tehtaan välisestä liikenteestä (malmin kuljetus)
Vaikutusten arviointi
• Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten suuruutta arvioidaan liikennemäärien muutosten,
liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden sekä vaikutusten keston perusteella.
• Tarkennetaan suunnitellun toiminnan kuljetusreitit kaivosalueilla.
• Arvioidaan laskennallisesti hankkeen aiheuttamat muutokset niiden liikennemääriin.
• Liikennemäärien muutoksien ja meluvaikutuksien muutoksien välillä on selvä yhteys.

Maankäyttö ja kaavoitus

Maakuntakaava 2040

Nykytila
•

Kaivosalueilla on voimassa Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, jossa
▪

•

sekä Horsmanahon että Karnukan kaivosalueen nykyisten
kaivospiirien alueet sijoittuvat kaivosalueeksi merkitylle alueelle EK

Kaivosalueilla on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020, jossa
▪

▪

Horsmanahon aiemman kaivospiirin mukainen alue on huomioitu
merkinnällä EK (kaivosalue). Nykyistä kaivostoiminnan laajuutta ei
ole esitetty.

Karnukan kaivosaluetta, joka on perustettu kaavan hyväksymisen
jälkeen, ei ole esitetty

Vaikutusten arviointi
• Hankevaihtoehtojen mukaisten toimintojen mahdolliset vähäiset
muutokset kaivospiirien laajuuteen eivät ole merkittäviä suhteessa
maakuntakaavaan.
• Kaavoituksen muuttamiseen ei nähdä tarvetta.

WWW.ENVINEER.FI

Joensuun seudun yleiskaava 2020

Maisema ja kulttuuriperintö
Nykytila
• Hankealueen nykyiset sivukiviläjitykset näkyvät liikenneväylille mm. Polvijärventielle.
• Hankealueen vaikutusalueella ei sijaitse maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi luokiteltuja
maisema-alueita.
• Karnukan tai Horsmanahon kaivospiirien alueella tai välittömässä läheisyydessä ei ole
muinaisjäännöksiä tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä suojelukohteita.
Vaikutusten arviointi
• Hankkeen vaikutukset maisemaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön arvioidaan
hankkeen toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen jälkeen.
• Vaikutuksia maisemaan arvioidaan maastokäyntien, ilmakuvien, karttatarkastelujen,
paikkatietojen, valokuvien sekä alueella aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella.
• Maisemastaan korkeampien läjitysalueiden näkemäalueet kaukomaisemassa määritetään
tarvittaessa.
• Vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona teknisen suunnittelijan ja arkkitehdin toimesta.

Vaikutukset ihmisiin
Nykytila

• Lähin taajama-alue on 3,4 km etäisyydellä sijaitseva
Polvijärvi
• Toiminta-aluetta lähimmät kiinteistöt ovat maa- ja
metsätalouskäytössä.

• Lähivaikutusalueelle sijoittuu useita asuinkiinteistöjä
• Ympäristössä metsästystä, kalastusta, sienestystä ja
marjastusta
Osallistuminen

• Yleisötilaisuudet ohjelma- ja selostusvaiheissa
• Neuvottelut viranomaisten kanssa
• Selostusvaiheessa toteutetaan tarvittaessa asukaskysely
Vaikutusten arviointi
• Arvioinnissa hyödynnetään muiden vaikutusarviointien
(esim. melu, ilmanlaatu) tuloksia, paikkatietoaineistoja
sekä laadittuja selvityksiä.

Elinkeinoelämä ja
palvelut
Nykytila

• Hanke vaikuttaa sekä Polvijärven että
Outokummun kunnan alueella.
• Pohjois-Karjalan maakunnan alueella suurin osa
työpaikoista on palvelusektorilla. Teollisuuden
osuus on noin viidesosa.
• Kaivosteollisuuden lisäksi muita merkittäviä
teollisuuden aloja on metalli-, metsä-, kumi-,
muovi- ja elintarviketeollisuus.
Vaikutusten arviointi
• Arvioidaan hankkeen työllistävät vaikutukset.
• Arvioidaan miten hanke vaikuttaa alueen
muiden elinkeinojen ja palveluiden tuottamiseen
tai kehittymiseen.

Luonnonvarojen
hyödyntäminen
Nykytila
• Kaivoksen alueen merkittävä luonnonvara on malmi.
• Muita luonnonvaroja ovat muut maa- ja kiviainekset,
metsät (puusto, muu kasvillisuus, marjat, sienet,
riistaeläimet). Ympäröivien vesistöjen
luonnonvaroihin kuuluu esimerkiksi kalastot.
Vaikutusten arviointi
• Vaikutusten muodostuminen
▪ Rakentamisen ja sulkemisen aikana käytetyt
maa- ja kiviainekset
▪ Sivukivien hyötykäyttö toiminnan aikana
▪ Välilliset vaikutukset mm. marjastukseen,
sienestykseen, kalastukseen ja metsästykseen
▪ Vaikutukset arvioidaan käytettävissä olevan
aineiston ja muiden arviointien tulosten (mm.
pölymallinnukset, vaikutukset vesistöön
poikkeustilanteissa, asukaskysely) pohjalta.

YVA-menettelyn aikataulu

Tässä ollaan
menossa

Kiitos!
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