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SAMMANDRAG
Projektbeskrivning
Mellersta Österbottens litiumprovins, alltså Kaustbyområdet och dess omgivning, är ända sedan
övergången mellan 1950- och 1960-talet känd för sin förekomst av litiumhaltigt mineral, spodumen. De första tecknen på förekomst i området hittades av jordbrukaren Arvo Puumala i byn Nikula år 1959. Området har senare undersökts under olika årtionden i flera olika skeden. Undersökningarna har lett till att tiotals spodumenpegmatitgångar och flera hundra malmblock har
upptäckts. Litiumspodumenfyndigheterna i Mellersta Österbotten är nu de mest betydelsefulla i
Europa. Litiumprovinsen i Mellersta Österbotten har uppskattats omfatta över 500 km2 och kan
vara till och med ännu större. Enligt Geologiska forskningscentralens uppskattning kunde de mineralreserver som nu är kända i Mellersta Österbottens litiumprovins räcka till i tiotals år.
Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag som till 62 % ägs av finländska privatpersoner och investeringsbolag och 38 % ägs av det norska företaget Nordic Mining ASA. Keliber Oy söker och utvecklar litiumrika förekomster av spodumenpegmatit i Mellersta Österbotten. För litiumförekomsterna i Mellersta Österbotten har bolaget utvecklat en skräddarsydd produktionsprocess som ger
möjlighet till konkurrenskraftig produktion. Bolaget har giltigt gruvtillstånd för en förekomst i
Länttä i Ullava samt inmutningar i andra förekomster av spodumenpegmatit i Mellersta Österbottens vidsträckta litiumprovins.
Keliber Oy planerar att utnyttja förekomsterna i Outovesi, Leviäkangas, Syväjärvi, Rapasaari och
Länttä, som ligger inom Mellersta Österbottens litiumprovins. Gruvan i Länttä har miljötillstånd
enligt miljöskyddslagen (MSL, 86/2000), men man har planerat att öka den mängd som årligen
bryts så att den årliga malmbrytningsmängden efter ökningen blir högst 350 000 t/a. Keliber Oy
har för avsikt att transportera den brutna malmen för bearbetning till den litiumproduktionsanläggning som Keliber Oy planerar att bygga i byn Kalavesi. Det planerade projektets miljökonsekvenser bedöms i den omfattning som anges i lagen (MKB-lagen, 468/1994) och förordningen
(MKB-förordningen, 713/2006) om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB).

Figur 1. Mellersta Österbottens litiumprovins.
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Miljökonsekvensbedömning
För att genomföra projektet förutsätts en utredning av miljökonsekvenserna genom ett bedömningsförfarande (MKB) enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994). I
projektförteckningen i MKB-förordningen (716/2006) 6 § hör projektet till punkt ”2) tagande och
bearbetning av naturtillgångar: a) brytning, anrikning och bearbetning av metallhaltiga malmer
eller andra gruvmineraler, om den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året, eller
gruvdrift i dagbrott, vilkas areal överstiger 25 hektar”. Den mängd som ska brytas vid varje förekomst som är med i bedömningen överstiger gränsen på 550 000 t/a i MKB-förordningen och
kräver därför ett förfarande för miljökonsekvensbedömning.
I samband med miljökonsekvensbedömningen bedöms verksamhetens miljökonsekvenser på
platserna och i deras omgivning på det sätt och med den noggrannhet som MKB-lagen och
-förordningen kräver. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning omfattar bl.a.
avgränsning av alternativa sätt att genomföra det aktuella projektet
beskrivning av projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar
beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och särdrag på influensområdet
bedömning av miljökonsekvenser som kan väntas
utredning av möjligheter att minska de negativa konsekvenserna
utredning av projektets genomförbarhet
jämförelse av alternativ
förslag till uppföljningsprogram för konsekvenserna av projektet
ordnande av deltagande samt hörande av invånarna och andra intressenter inom projektets
influensområde.
Alternativ som ska bedömas
De projektalternativ som ska granskas i miljökonsekvensbedömningen är:
Alternativ 0 (ALT 0) där den brytning som avses i MKB-förfarandet inte startar och det planerade projektet inte genomgörs.
Alternativ 1 (ALT 1) där malm bryts vid fyndigheterna i Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari och malmen transporteras till Kalavesi produktionsanläggning för att anrikas. Alla förekomster ligger inom Perho ås vattendragsområde där förekomsterna i Länttä,
Syväjärvi och Outovesi ligger på Ullava ås avrinningsområde samt förekomsterna i Leviäkangas
och Rapasaari på Köyhäjokis avrinningsområde. Det renade vattnet från brytningsområdet ska
ledas längs naturliga vattenleder till vattendragen nedströms (Figur 2). För transporten av malm
från brytningen i Länttä till produktionsanläggningen i Kalavesi finns ett genomförbart alternativ.
För malmtransporten från Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari behandlas två olika
ruttalternativ (figur 3):
Alternativ 1A, där trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas
och Rapasaari går enligt alternativ ALT 1 längs vägen Toholammintie.
Alternativ 1B, där trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas
och Rapasaari går enligt alternativ ALT 2 längs rutten Päiväneva–Koskela.
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Figur 2. Avledning av vatten, ALT 1.

Figur 3. Möjliga trafikrutter (Destia Oy, 2014). Förekomsten i Emmes och dess ruttalternativ är inte med
i MKB-förfarandet.
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Alternativ 2 (ALT 2) där malm bryts vid fyndigheterna i Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari och malmen transporteras till Kalavesi produktionsanläggning för att anrikas. Rapasaari brytningsområde ligger alldeles vid vattendelaren mellan Ullava ås och Köyhäjokis
avrinningsområden. I alternativ 2 undersöks som alternativ att vattnet från brytningen i Rapasaari leds till Ullava ås vattendragsområde, eventuellt längs samma rutter som vattnet från det
närbelägna brytningsområdet vid Syväjärvi ska ledas (Figur 4). För transporten av malm från
brytningen i Länttä till produktionsanläggningen i Kalavesi finns ett genomförbart alternativ. För
malmtransporten från Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari behandlas två olika ruttalternativ (figur 3):
Alternativ 2A, där trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas
och Rapasaari går enligt alternativ ALT 1 längs vägen Toholammintie.
Alternativ 2B, där trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas
och Rapasaari går enligt alternativ ALT 2 längs rutten Päiväneva–Koskela.

Figur 4. Avledning av vatten, ALT 2.
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Miljökonsekvenser som ska bedömas
Det som ska bedömas är de i följande figur nämnda konsekvenserna samt hur de sinsemellan
påverkar varandra.

Ovannämnda konsekvenser på huvudnivån som ska undersökas preciseras separat per projekt i
varje MKB-förfarande. I det här projektet ska speciellt följande konsekvenser bedömas:
konsekvenser för yt- och grundvatten,
buller och damm,
trafiken och dess konsekvenser,
risker för miljöskador samt
konsekvenser för landskapet.
Projektets tidsplan
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning genomförs under åren 2014–2015.
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FÖRORD
Miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB-programmet) för Mellersta Österbottens litiumprovins utgör en plan för hur miljökonsekvensbedömningen av Keliber Oy:s utvinning ur förekomsterna i litiumprovinsen ska genomföras. I MKB-programmet görs en genomgång av projektets genomförandealternativ, områdets nuvarande tillstånd samt hur projektets miljökonsekvenser kommer att bedömas.
MKB-programmet har uppgjorts av Ramboll Finland Oy på uppdrag av projektansvariga Keliber
Oy. I arbetet med att utarbeta programmet deltog DI Jaana Hakola, DI Heli Uimarihuhta, DI Tero
Marttila, FM Johanna Korkiakoski och FM Antje Neumann.

KONTAKTUPPGIFTER
Projektansvarig
Keliber Oy
Toholammintie 496
69600 KAUSTBY
FO-nummer 0752546-7
förnamn.efternamn@keliber.fi
Kontaktperson
Kari Wiikinkoski
tel. 050 375 3204

Kontaktmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
PB 262
65101 VASA
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
Kontaktperson
Riitta Kankaanpää-Waltermann
tel. 0295 027 821

MKB-konsult
Ramboll Finland Oy
Kiviharjuntie 11
90220 ULEÅBORG
förnamn.efternamn@ramboll.fi
Kontaktpersoner
Jaana Hakola
tel. 050 375 8482
Heli Uimarihuhta
tel. 040 524 9793
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1.

INLEDNING
Mellersta Österbottens litiumprovins, alltså Kaustbyområdet och dess omgivning, är ända sedan
övergången mellan 1950- och 1960-talet känd för sin förekomst av litiumhaltigt mineral, spodumen. De första tecknen på förekomst i området hittades av jordbrukaren Arvo Puumala i byn Nikula år 1959. Området har senare undersökts under olika årtionden i flera olika skeden. Undersökningarna har lett till att tiotals spodumenpegmatitgångar och flera hundra malmblock har
upptäckts. Litiumspodumenfyndigheterna i Mellersta Österbotten är nu de mest betydelsefulla i
Europa. Litiumprovinsen i Mellersta Österbotten har uppskattats omfatta över 500 km2 och kan
vara till och med ännu större. Enligt Geologiska forskningscentralens uppskattning kunde de mineralreserver som nu är kända i Mellersta Österbottens litiumprovins räcka till i tiotals år.
Keliber Oy är ett finländskt gruvbolag som till 62 % ägs av finländska privatpersoner och investeringsbolag och 38 % ägs av det norska företaget Nordic Mining ASA. Keliber Oy har sina rötter
och sin bakgrund i Suomen Mineraali Oy:s litiumundersökningar i Mellersta Österbotten på 1950–
1960-talet. Bolaget grundades år 2001 som undersöknings- och utvecklingsbolag i gruvbranschen och det använde namnet Keliber Resources Ltd. I augusti 2006 ändrades bolaget till ett
gruvbolag och tog i bruk namnet Keliber Oy. Keliber Oy söker och utvecklar litiumrika förekomster av spodumenpegmatit i Mellersta Österbotten. För litiumförekomsterna i Mellersta Österbotten har bolaget utvecklat en skräddarsydd produktionsprocess som ger möjlighet till konkurrenskraftig produktion. Bolaget har giltigt gruvtillstånd för en förekomst i Länttä i Ullava samt inmutningar i andra förekomster av spodumenpegmatit i Mellersta Österbottens vidsträckta litiumprovins.
Keliber Oy planerar att utnyttja förekomsterna i Outovesi, Leviäkangas, Syväjärvi, Rapasaari och
Länttä, som ligger inom Mellersta Österbottens litiumprovins. Gruvan i Länttä har miljötillstånd
enligt miljöskyddslagen (MSL, 86/2000), men man har planerat att öka den mängd som årligen
bryts så att den årliga malmbrytningsmängden efter ökningen blir högst 350 000 t/a. Keliber Oy
har för avsikt att transportera den brutna malmen för bearbetning till den litiumproduktionsanläggning som Keliber Oy planerar att bygga i byn Kalavesi. Denna anläggning har miljötillstånd
(30.11.2006). Det planerade projektets miljökonsekvenser bedöms i den omfattning som anges i
lagen (MKB-lagen, 468/1994) och förordningen (MKB-förordningen, 713/2006) om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning (MKB), eftersom projektet i projektförteckningen i MKBförordningen 6 § hör till punkt ”2) tagande och bearbetning av naturtillgångar: a) brytning, anrikning och bearbetning av metallhaltiga malmer eller andra gruvmineraler, om den totala mängd
som lösgörs är minst 550 000 ton om året, eller gruvdrift i dagbrott, vilkas areal överstiger 25
hektar”. Den mängd som ska brytas vid varje förekomst som är med i bedömningen överstiger
gränsen på 550 000 t/a i MKB-förordningen (716/2006) och därför krävs ett förfarande för miljökonsekvensbedömning.
I miljökonsekvensbedömningen granskas olika alternativ för hur projektet kan genomföras och
alternativens konsekvenser på det sätt som krävs enligt MKB-lagen och -förordningen. Målet med
miljökonsekvensbedömningen är att ta fram information om projektets konsekvenser för människorna och miljön samt att öka medborgarnas tillgång till information och möjligheter till delaktighet. Bedömningen är en förutsättning för att projektet ska kunna beviljas miljötillstånd.
Det här bedömningsprogrammet är ett arbetsprogram för miljökonsekvensbedömningen. I programmet beskrivs de utredningar som behövs för bedömning av projektets konsekvenser samt
hur bedömningsförfarandet ska ordnas. Det egentliga bedömningsarbetet görs i enlighet med det
här bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande och resultaten sammanställs i
en miljökonsekvensbeskrivning.
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2.

FÖRFARANDET VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING

2.1

Allmänt
Avsikten med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen, 468/1994) är att
främja miljökonsekvensbedömningen och beaktandet av olika parter i planeringen och beslutsfattandet, varvid den fungerar som ett planeringshjälpmedel för den projektansvariga. Ett mål är
också att öka invånarnas tillgång till information och möjligheter till delaktighet. Genom MKBförfarandet försöker man förhindra uppkomst av skadliga miljökonsekvenser samt sammanjämka
olika synpunkter och mål.
I MKB-lagen och -förordningen (MKB-förordningen, 713/2006) finns bestämmelser om bedömningsförfarandet och dess parter, dokument och skeden. MKB-lagen förutsätter att projektets
miljökonsekvenser måste utredas i ett bedömningsförfarande enligt lagen innan åtgärder som är
väsentliga med tanke på miljökonsekvenserna vidtas. Myndigheten får inte bevilja tillstånd för att
genomföra ett projekt eller fatta andra därmed jämförbara beslut förrän bedömningen är avslutad.
Miljökonsekvensbedömningsförfarandet (MKB) utgör inte något beslutsfattande eller tillståndsförfarande. Vid bedömningen fattas inga beslut om att projektet ska genomföras eller vilket alternativ som ska genomföras. Behövliga tillstånd för att genomföra projektet ansöks separat för varje
verksamhet som kräver tillstånd. Av tillståndsbeslutet för projektet eller annat därmed jämförbart beslut måste det framgå hur konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande
om den har beaktats.

2.2

Behov av bedömning
I MKB-förordningen 6 § anges de verksamheter som kräver MKB-förfarande. Enligt förordningen
kräver brytning, anrikning eller bearbetning av metallhaltiga malmer eller andra gruvmineraler
MKB-förfarande, om den totala mängd som lösgörs är minst 550 000 ton om året eller om det är
fråga om gruvdrift i dagbrott vilkas areal överstiger 25 hektar.
Den sammanlagda mängd av malm och gråberg som ska brytas vid varje förekomst som är med
i bedömningen överstiger gränsen på 550 000 t/a i MKB-förordningen (716/2006) och därför
krävs ett förfarande med miljökonsekvensbedömning.

2.3

MKB-förfarandets parter

2.3.1

Projektansvarig

Keliber Oy svarar för projektets miljökonsekvensbeskrivning. Den projektansvariga är verksamhetsutövaren, som ansvarar för projektförberedelserna och genomförandet. Enligt MKB-lagen
måste den projektansvariga utreda miljökonsekvenserna av den planerade verksamheten. I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utarbetas ett miljökonsekvensbedömningsprogram
(MKB-program) för projektet. Programmet utgör planeringsram för miljökonsekvensbedömningen
av olika projektalternativ. Miljökonsekvensbedömningarna sammanställs i slutet av MKBförfarandet till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).
Den projektansvarigas konsult för projektet är Ramboll Finland Oy.
2.3.2

Kontaktmyndighet

Projektets kontaktmyndighet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Kontaktmyndigheten ser till att ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning ordnas för projektet.
Till kontaktmyndighetens uppgifter hör bl.a. att lägga fram bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen till påseende, ordna offentligt hörande, samla in utlåtanden och åsikter samt
ge samlade utlåtanden. Kontaktmyndighetens uppgifter anges närmare i MKB-lagen och
-förordningen.
2.4

Bedömningsförfarandets faser
MKB-förfarandet består av två huvudfaser: bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen.
Bedömningsprogramfasen: I MKB-förfarandet avgränsas först projektets genomförandealternativ
som ska undersökas samt deras konsekvenser. Ett program för miljökonsekvensbedömning utar-
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betas som en beskrivning av hur bedömningen ska genomföras. Bedömningsprogrammet är en
av den projektansvariga utarbetad plan för vilka utredningar som behövs samt hur bedömningsförfarandet ska ordnas.
Konsekvensbeskrivningsfasen: Miljökonsekvensbedömningen görs utgående från bedömningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om det. I konsekvensbeskrivningen utreds miljöns tillstånd och det bedöms hur betydande projektets konsekvenser blir, de olika alternativen
jämförs sinsemellan och det planeras hur de skadliga konsekvenserna ska kunna minskas.
Efter MKB-förfarandet besluter myndigheterna vilka tillstånd som krävs för projektet i enlighet
med det som stadgas i miljöskyddslagen (MSL, 86/2000) och speciallagar.

Figur 2-1. MKB-förfarandets faser.

2.5

Bedömningens tidsplan
Bedömningsförfarandet startar då den projektansvariga lämnar in bedömningsprogrammet till
NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet och kungör bedömningsprogrammet och framlägger det offentligt. Kontaktmyndigheten begär behövliga utlåtanden av kommuner
och myndigheter samt bereder möjlighet för medborgare och sammanslutningar att framföra
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åsikter. Medborgarna kan framföra sina åsikter om bedömningsprogrammet på det sätt som
anges i kungörelsen. Kontaktmyndigheten ger i sitt eget utlåtande en sammanfattning av andra
utlåtanden och åsikter.
Tidsplanen för bedömningen framgår av nedanstående tabell (Tabell 2-1).
Tabell 2-1. Uppskattning av tidsplanen för MKB-förfarandet i det här projektet.
Deluppgifter i MKB-processen
MKB-PROGRAM
Utarbetning av MKB-program
MKB-programmet framlagt
Kontaktmyndighetens utlåtande
MKB-BESKRIVNING
Utarbetning av MKB-beskrivning
MKB-beskrivingen framlagd
Kontaktmyndighetens utlåtande
SAMVERKAN
Informationsmöte för allmänheten
Styrgrupp

2013
10 11 12

1

2

3

4

5

2014
6
7

8

9

10 11

12

1

2

3

2015
4
5

6

7
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3.

PROJEKTETS BAKGRUND, MÅL OCH ALLMÄN BESKRIVNING

3.1

Projektets bakgrund, mål och allmän beskrivning
Keliber Oy söker och utvecklar litiumrika förekomster av spodumenpegmatit i Mellersta Österbotten. Bolaget har giltigt gruvtillstånd för en förekomst i Länttä i Ullava samt inmutningar i andra
förekomster av spodumenpegmatit i Mellersta Österbottens vidsträckta litiumprovins. Keliber Oy
har som mål att starta litiumproduktion. Gruvdriften ska enligt planerna först startas i Länttä i
Ullava och produktionen i Kalavesi i Kaustby. Senare har man för avsikt att också inleda brytning
vid de övriga förekomsterna (Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari).
Kaustby ligger på en central plats i förhållande till kända förekomster. Det malmmineral som ska
brytas är spodumen (litiumaluminiumsilikat). Genom en anriknings- och förädlingsprocess i
många steg går det att avskilja litium i form av litiumsalter ur mineralet. Bolagets huvudprodukt
är extra rent litiumkarbonat som har en snabbt växande efterfrågan på marknaden. Det går
också att tillverka andra litiumkemikalier. Vid förädlingen av malmen fås också biprodukter som
ger mervärde.
Keliber Oy har utvecklat en skräddarsydd produktionsprocess för litiumförekomster. Med den har
man för avsikt att ekonomiskt utnyttja litiumförekomsterna på de områden som MKB-förfarandet
gäller och skapa förutsättningar för långvarig utveckling av gruvdrift på området.

3.1.1

Mellersta Österbottens litiumprovins

Mellersta Österbottens litiumprovins omfattar ett område på cirka 500 km2 i kommunerna
Kaustby, Halsua, Kronoby, Toholampi och Karleby. Figur 3-1 visar var de viktigaste kända litiumförekomsterna finns i Mellersta Österbottens litiumprovins.

Figur 3-1. Mellersta Österbottens litiumprovins.

MILJÖKONSEKVENSEBEDÖMNINGSPROGRAM FÖR LITIUMPROVINSEN I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
12

Figur 3-2. Mellersta Österbottens litiumprovins

De förta tecknen på förekomst av litiumhaltigt mineral, spodumen, i berggrunden i Kaustby hittades år 1959. Området har senare undersökts under olika årtionden i flera olika skeden. Undersökningarna har lett till att tiotals spodumenpegmatitgångar och flera hundra malmblock har
upptäckts.
Förekomsterna av litiumspodumen i Mellersta Österbotten är nu de mest betydande i Europa och
enligt Geologiska forskningscentralens uppskattning kunde de nu kända mineralförekomsterna i
Mellersta Österbottens litiumprovins räcka till i tiotals år. Inom litiumprovinsen finns utöver flera
kända och undersökta förekomster också potentiella förekomster som ännu inte har undersökts
eller som kräver tilläggsundersökningar.
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Figur 3-3. Undersökningar (Keliber Oy).

3.1.2

Malmförekomster som är med i bedömningen

De förekomster som är med i MKB-förfarandet (Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas, Rapasaari) ligger inom kommunerna Kaustby och Karleby. Efter brytningen ska malmen transporteras till den planerade produktionsanläggningen i Kalavesi för bearbetning. Förekomsternas läge
har presenterats ovan (Figur 3-1).
Länttä

Keliber Oy har gruvtillstånd för förekomsten av spodumenpegmatit i Länttä i Ullava. Förekomsten
ligger i stadsdelen Ullava i Karleby cirka 17 km öster om produktionsanläggningen i Kalavesi och
cirka 2 km från byn Länttä i riktning mot Härkäneva i Toholampi. Förekomsten ligger delvis under
vägen Härkänevantie (lokalväg 18097, Länttä-Härkäneva). Lokalvägen måste flyttas bort, eftersom den ligger på förekomsten. På området finns inga andra anläggningar eller verksamheter.
Utmålsarealen i Länttä utgör cirka 38 ha, varav dagbrottets areal är cirka 8 ha. Utmålets markområde är i privat ägo och till största delen öppet, röjt och dikat område, som delvis används för
skogsbruk. Närmaste bosättning finns intill Härkänevantie som närmast cirka 1,3 km från utmålsområdets gräns mot nordväst i riktning mot byn Länttä. Figur 3-4 visar den preliminära placeringen av funktionerna vid brytningsområdet i Länttä.
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Figur 3-4. Den preliminära placeringen av utmålet och funktionerna i Länttä.

Figur 3-5. Länttäområdet (Källa: Kaamos Production, Eero Mäenpää).
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Syväjärvi

Förekomsten vid Syväjärvi ligger i Ullava i Karleby alldeles vid Kaustby kommungräns cirka 10
km norr om produktionsanläggningen i Kalavesi. Förekomsten ligger delvis under sjön Syväjärvi,
som därför måste torrläggas innan brytningen kan börja.
Det planerade projektområdes areal är cirka 117 ha, varav dagbrottets areal är cirka 9 ha. Markområdet är i privat ägo och består till största delen av dikad myr- och skogsmark. På området
finns utöver Syväjärvi också Heinäjärvi, vars vatten rinner längs ett förbindelsedike till Syväjärvi.
Brytningsområdet ligger långt från fast bebyggelse, men innanför planeringsområdet finns tre
byggnader i fritidsbruk. Söder om området, som närmast på cirka 200 m avstånd, finns Alholmens Kraft Ab:s torvproduktionsområde Päiväneva. Figur 3-6 visar planeringsområdets läge och
en preliminär plan för placeringen av funktionerna.

Figur 3-6. Planeringsområdet vid Syväjärvi samt preliminär placering av funktionerna.

Outovesi

Förekomsten vid Outovesi ligger i Kaustby kommun alldeles vid gränsen till Kronoby kommun
cirka 10 km norr om produktionsanläggningen i Kalavesi och cirka 2,3 km väster om planeringsområdet vid Syväjärvi. Områdets areal är cirka 53 ha, varav dagbrottets areal är cirka 4,5 ha.
Markområdet är i privat ägo och består till största delen av dikad myr- och skogsmark. Keliber
Oy äger en del av brytningsområdets markareal.
Väster och norr om Outovesi, som ligger nordost om området, finns fritidsbostäder, av vilka den
närmaste ligger mellan Outovesi och brytningsområdet cirka 100 m nordost om områdets gräns.
Väster om området på mycket nära håll finns området Länkkyjärvenneva, som utgör en del av
Oy Alholmens Kraft Ab:s torvproduktionskomplex Iso Vehkaneva. Figur 3-7 visar planeringsområdets läge och en preliminär plan för placeringen av funktionerna.
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Figur 3-7. Outovesi planeringsområde samt preliminär placering av funktionerna.

Leviäkangas

Förekomsten i Leviäkangas ligger i Kaustby kommun cirka 2 km söder om förekomsten i Outovesi
och cirka 7 km från produktionsanläggningen i Kalavesi. Områdets areal är cirka 106 ha, varav
dagbrottets areal är cirka 2,0 ha. Markområdet är i privat ägo och består till största delen av dikad myr- och skogsmark.
Nordväst om området, som närmast på cirka 400 m avstånd, finns torvproduktionsområdet Vähä
Vehkaneva, som hör till Alholmens Kraft Ab:s torvproduktionskomplex Iso Vehkaneva. Norr om
planeringsområdet vid stranden av Harijärvi finns fritidsbostäder, av vilka den närmaste ligger
cirka 200 m från områdets gräns. Figur 3-8 visar planeringsområdets läge och en preliminär plan
för placeringen av funktionerna.
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Figur 3-8. Planeringsområdet i Leviäkangas samt preliminär placering av funktionerna.

Rapasaari

Planeringsområdet i Rapasaari omfattar ca 78 ha och ligger på gränsen mellan Kaustby och Ulllava cirka 9 km norr om produktionsanläggningen i Kalavesi i närheten av förekomsten vid
Syväjärvi. På området har planerats två dagbrott av vilka det östliga dagbrottets areal är cirka
4,5 ha och det västliga cirka 6 ha. Planeringsområdet och det ena dagbrottet ligger delvis på Oy
Alholmens Kraft Ab:s torvproduktionsområde Päiväneva och området är till övriga delar antingen
dikad myrmark eller skogsmark. Planeringsområdets markområden är i privat ägo.
Söder om planeringsområdet, delvis inom området, ligger Päiväneva torvproduktionsområde.
Områdets näromgivning, frånsett torvproduktionsområdet, används främst för skogsbruk. Närmaste enskilda fritidsbostad ligger cirka 800 m nordväst om planeringsområdet. Inom utmålet
finns en byggnad. Figur 3-9 visar planeringsområdets läge och en preliminär plan för placeringen
av funktionerna.
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Figur 3-9. Planeringsområdet i Rapasaari samt preliminär placering av funktionerna.

3.1.3

Andra förekomster

Inom litiumprovinsens område finns också andra kända spodumenförekomster samt tecken på
förekomster i bl.a. Emmes, Päiväneva, Heikinkangas, Timmerpakka, Rytilampi, Palojärvi och Jäneslampi. Utvinning på de här områdena ingår inte i det här MKB-förfarandet. Undersökningarna
av områdenas förekomster kommer att fortsätta även i framtiden, vilket ger mera information
om möjligheterna att utnyttja förekomsterna. Behovet av ett MKB-förfarande för dessa områden
utreds separat. Om förekomsten i Emmes utnyttjas kommer brytningen att ske under jorden.
3.2

Projektets anknytning till andra projekt, planer och program
Statsrådet har definierat de riksomfattande målen för områdesanvändningen som gäller i Finland.
De nya reviderade målen trädde i kraft 1.3.2009. Målen utgör en del av systemet för planering av
områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL, 132/1999). Till systemet
hör dessutom landskapsplan, generalplan och detaljplan. Enligt lagen måste de beaktas och man
måste främja ett fullföljande av dem också i de statliga myndigheternas verksamhet. Avsikten
med de riksomfattande målen för områdesanvändningen är att främja principerna för en hållbar
utveckling. De gäller projekt som beträffande regionstruktur, områdesanvändning, trafiknät,
energiförsörjning eller miljökonsekvenser har större än regional betydelse.
I den här MKB-bedömningen ingår förekomsterna i Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och
Rapasaari. Keliber Oy utreder också de teknisk-ekonomiska förutsättningarna för att utnyttja
andra eventuella förekomster (jfr kapitel 3.1.3) i framtiden. Efter brytningen ska malmen transporteras från de planerade brytningsområdena till produktionsanläggningen i Kalavesi för anrikning. Vid brytningen uppstår också gråberg som enligt planerna ska utnyttjas för anläggning av
områdena. Gråberg ska också krossas till lämpliga stenmaterialsortiment för försäljning.

3.3

Planeringssituation och eftersträvad tidsplan
Målet är att starta brytning år 2016–2017. Det uppskattas att brytningen på varje område kommer att pågå i cirka 3–5 år och projekten överlappar varandra så att den totala verksamhetstiden
uppskattas till 20 år. Placeringen av produktionen på de aktuella platserna samt tidpunkten för
detta har ännu inte närmare planerats. En uppskattning ges dock i konsekvensbeskrivningen.
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4.

BESTÄMMELSER, TILLSTÅND, PLANER OCH BESLUT SOM
BERÖR PROJEKTET
Bestämmelser som påverkar gruvdrift och dess tillståndsplikt:
den nya gruvlagen (621/2011) samt förordningar och föreskrifter som getts med stöd av
den,
den gamla (upphävda) gruvlagen (503/1965),
miljöskyddslagen (MSL, 86/2000) och -förordningen (MSF, 169/2000),
vattenlagen (587/2011),
statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013),
MKB-lagstiftningen,
avfallslagstiftningen och förordningar och föreskrifter som getts med stöd av den samt
avfallshanteringsbestämmelserna,
markanvändnings- och bygglagstiftningen,
kemikalielagstiftningen,
dammsäkerhetslagstiftningen.
Gruvdriften regleras i hög grad av gruvlagen (621/2011), som trädde i kraft 1.7.2011. Med stöd
av gruvlagen ges bl.a. bestämmelser om gruvdriftens säkerhet. Enligt den gamla gruvlagen baseras gruvrätten på ansökan om utmål och arbets- och näringsministeriets (ANM) beslut om gruvrätt. Enligt den nya gruvlagen fastställs gruvrätten med ett beslut om gruvtillstånd vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).
Bestämmelserna om verksamhetens miljötillstånd ingår i miljöskyddslagen (MSL, 86/2000) och
även i miljöskyddsförordningen (MSF, 169/2000). Enligt MSF 1 § 1 mom. punkt 7a och 7b är
gruv- och anrikningsverksamhet sådan verksamhet som kräver miljötillstånd. Miljötillståndsmyndighet i Mellersta Österbotten är Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV). Miljötillstånd kan beviljas på särskild ansökan, då Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet, har gett sitt utlåtande om miljökonsekvensbeskrivningen, dvs.
då MKB-förfarandet har avslutats. Den projektansvariga måste beakta de synpunkter som framkommit i konsekvensbeskrivningen då tillståndsansökan görs. Enligt MKB-lagen ska det framgå
av tillståndsbeslutet för projektet eller annat därmed jämförbart myndighetsbeslut hur konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den har beaktats. Miljötillstånd behövs bland annat för malmbrytning och anrikning samt för avledning av avloppsvatten och slutdeponering av utvinningsavfall.
För vattenhushållningsprojekt enligt vattenlagen (587/2011) krävs tillstånd.
Statsrådets förordning om utvinningsavfall (förordningen om utvinningsavfall, 190/2013) reglerar
utarbetning och verkställning av en plan för hantering av utvinningsavfall, anläggning av avfallsområde, dess skötsel, stängning och eftervård. Dessutom gäller förordningen kontroll, övervakning och uppföljning av avfallshanteringen.
För avfall från gruvdriften (frånsett utvinningsavfall) och hanteringen av avfallet gäller avfallslagen (646/2011) och avfallsförordningen (179/2012).
Behövliga tillstånd för byggande av infrastruktur för gruvdriften enligt markanvändnings- och
bygglagen (132/1999) och -förordningen (895/1999), exempelvis bygglov, åtgärdstillstånd, rivningslov för byggnad och tillstånd för miljöåtgärder, behandlas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. För åtgärd av liten betydelse och med små konsekvenser kan också anmälningsförfarande tillämpas.
Vid lagring av sprängämnen och tändhattar följs lagen om säkerheten vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor (390/2005) och statsrådets förordning om säkerhet vid sprängnings- och brytningsarbeten (644/2011).
Användningen av kemikalier (bl.a. flytande bränslen) regleras av kemikalielagen (744/1989),
kemikalieförordningen (675/1993), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva ämnen (390/2005), förordningen om övervakning av hanteringen och upplagringen av
farliga kemikalier (855/2012) samt social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier
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som avses i CLP-förordningens bilaga VI (5/2010). För bränslelagrings- och distributionskonstruktioner gäller handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga
kemikalier på distributionsstation (415/1998) samt statsrådets förordning om miljöskyddskrav för
distributionsstationer (JANO-förordningen, 444/2010).
Naturvårdslagens (NVL, 1096/1996) mål är att bevara naturens mångfald, vårda naturens skönhet och landskapets värde, stöda hållbart nyttjande av naturtillgångarna och av naturmiljön, öka
kännedomen om och intresset för naturen samt främja naturforskningen. Enligt NVL 65 och 66 §
ska projektets konsekvenser för områden som hör till nätverket Natura 2000 bedömas, om de
sannolikt påtagligt försämrar deras naturvärden. Tillstånd för att förverkliga ett projekt får inte
heller beviljas, om det konstateras att sådana konsekvenser föreligger. Naturvårdslagen preciseras av naturvårdsförordningen (160/1997).
Byggande och skötsel av bassänger för anrikningssand och andra lagerbassänger regleras av
dammsäkerhetslagen (494/2009) och -förordningen (319/2010).
4.1

Behövliga tillstånd och beslut
Gruvdrift kräver enligt miljöskyddslagstiftningen nästan undantagslöst tillstånd. Eventuell ledning
av vatten, vattentäkt och ändringar av vattendrag kräver vattentillstånd. Innan miljötillståndsansökan lämnas in görs en utredning av verksamhetens möjliga miljökonsekvenser genom ett MKBförfarande. I Tabell 4-1 presenteras de vanligaste faserna vid tillståndsansökan och anmälningsförfarande för gruvdrift.
Tabell 4-1. Viktiga tillstånd och utredningar för gruvdrift.

Tillstånd,
anmälan eller plan
Miljötillstånd

Ansökan behandlas
av
Regionförvaltningsverket

Tidpunkt för ansökan/behov
Innan gruvdriften
startar; vid väsentliga
ändringar som ökar
utsläpp eller risker

Vattentillstånd

Regionförvaltningsverket

Görs i allmänhet som
en del av miljötillståndsansökan

Gruvsäkerhetstillstånd

TUKES

För byggande av en
gruva och produktionsverksamhet ska
utöver gruvtillstånd
också gruvsäkerhetstillstånd ansökas av
Tukes.

Tillstånd för hantering och lagring av
farliga kemikalier

TUKES

För storskalig hantering/lagring av kemikalier före start.

Tillstånd för lagring
av explosiva ämnen

TUKES

Program för kontroll
av dammar och utredning av risk för
skador

Närings-, trafik- och
miljöcentralen

För permanent och
tillfällig lagring av explosiva ämnen krävs
tillstånd.
I god tid innan dammen färdigställs, ska
godkännas innan
dammen tas i bruk

Innehåll (huvudpunkter)
Identifikationsuppgifter,
lägesdata, verksamhet,
miljöbelastning, BATutredning, konsekvenser, kontroll, bekämpning av skador
Ledning av vatten, vattentäkt, ändringar av
vattendrag, byggande i
vattendrag
Inkluderar en översiktsplan samt tillräckliga
uppgifter om tillståndssökanden samt bedömning av risker, handlingsprinciper för att förhindra olyckor och en intern räddningsplan.
Tillståndsansökans innehåll beskrivs i Statsrådets förordning
855/2012 bilaga II
Tillståndsansökans innehåll beskrivs i förordningen om explosiva varor (473/1993)
Uppföljning, mätning,
kontroll m.m. av konstruktionerna och vattenståndet
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4.2

Tillståndssituation
Keliber Oy har gällande miljötillstånd för gruvan i Länttä samt för verksamheten vid produktionsanläggningen i Kalavesi. Nedan görs en uppräkning av tillstånd för Keliber Oy:s verksamhet vid
Kalavesi produktionsanläggning och gruvan i Länttä samt bolagets gruvrätter.
Miljö- och vattentillstånd:
Länttä
Västra Finlands miljötillståndsverk beviljade miljötillstånd (31/2006/2) för Keliber Resources
Ltd Oy:s verksamhet vid litiumgruvan i Länttä i Ullava 7.11.2006. Utmålets areal inklusive
hjälpområden är cirka 37,5 ha, varav den areal som krävs för dagbrottet är högst cirka 8 ha.
Tillståndet gäller en brytningsmängd på högst cirka 500 000 ton per år, vilket omfattar både
spodumenpegmatitmalm och gråberg.
Keliber Oy har lämnat in ansökan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för
revidering av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för gruvan i Länttä (Dnr
LSSAVI/228/04.08/2011).
Kalavesi produktionsanläggning
Västra Finlands miljötillståndsverk beviljade miljötillstånd (35/2006/2) för Keliber Resources
Ltd Oy:s verksamhet vid Kalavesi litiumproduktionsanläggning i Kaustby 30.11.2006.
Västra Finlands miljötillståndsverk gav den 30.11.2006 sitt beslut nr 36/2006/2 om ledning
av vatten som process- och kylvatten från sjön Pieni Kalavesi till Keliber Resources Ltd Oy:s
litiumproduktionsanläggning i Kalavesi. Tillståndet har löpt ut.
Keliber Oy har lämnat in ansökan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för
revidering av tillståndsbestämmelserna i miljötillståndet för Kalavesi litiumproduktionsanläggning (Dnr LSSAVI/229/04.08/2011).
Keliber Oy har lämnat in ansökan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för
ledning av vatten från sjön Pieni Kalavesi till litiumproduktionsanläggningen (Dnr
LSSAVI/123/04.09/2011).
Gruvrätter
Länttä
Handels- och industriministeriet beviljade utmålssedel 11.9.2006, Gruvregistret nr 7025/1a.
Med stöd av den får gruvrättens innehavare rätt enligt gruvlagen 5 kap. att utnyttja utmålets
gruvmineralerna.
Dessutom har Västra Finlands miljöcentral den 29.9.2005 gett utlåtande om nödvändigheten av
ett förfarande för miljökonsekvensbedömning beträffande litiumgruvprojektet i Länttä i Ullava
(Dnr LSU-2005-R-38). Enligt utlåtandet var en miljökonsekvensbedömning inte nödvändig för det
projekt som då planerades.
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5.

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

5.1

Malmletning
De första tecknen på förekomst av litiumhaltigt spodumen i Mellersta Österbottens litiumprovins
framkom redan på 1950-talet. Därför startade Suomen Mineraali Oy omfattande blockkartläggningar i Kaustby och närbelägna kommuner. Efter att Pargas Kalkbergs Ab hade köpt Suomen
Mineraali Oy fortsatte undersökningarna, vilket ledde till att litiumförekomsterna i både Emmes
och Jänislampi i Nedervetil samt i Länttä i Ullava upptäcktes. Litiumförekomsterna i Länttä och
Emmes undersöktes färdigt genom sondering på 1960-talet för eventuell start av gruvdrift.
Pargas Kalkbergs Ab, senare Partek Ab, gjorde tämligen omfattande undersökningar för att inleda
utvinning av litium ur förekomsterna under åren 1976–1982. Undersökningarna omfattade anrikningsundersökningar av själva spodumenmalmen och även av biprodukterna, kvarts-, fältspatoch glimmerkoncentrat. Förädling av spodumenkoncentratet till litiumkarbonat, den vanligaste
handelsvaran beträffande litium, undersöktes också fram till investeringsbeslut. Gruvdrift, anrikning och produktion av litiumkarbonat inleddes dock inte då i början av 1980-talet på grund av liten världshandel med litium och stora marknadsrisker.
Keliber Resources Ltd undersökte och sonderade förekomsten i Länttä i Ullava under åren 2004–
2005 och förberedde förekomsten för gruvdrift. Under åren 2008–2012 fortsatte Keliber Oy med
malmletning och undersökning, vilket ledde till att en tidigare okänd förekomst hittades vid Outovesi år 2010. Även Geologiska forskningscentralen gjorde undersökningar på 2000-talet bl.a.
genom blockkartläggning, geofysik och sonderingar. Keliber Oy har fortsatt med undersökningarna också år 2013 genom att sondera i förekomsten vid Syväjärvi samt göra en provbrytning av
huvudgången i Länttäförekomsten för anrikningsprover.
Förekomsterna av litiumspodumen i Mellersta Österbotten är nu de mest betydande i Europa och
enligt Geologiska forskningscentralens uppskattning kunde de nu kända mineralförekomsterna i
Mellersta Österbottens litiumprovins räcka till i tiotals år.

Figur 5-1. Sonderingsmaskin (Keliber Oy).
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Figur 5-2. Provbrytning i Länttä (Keliber Oy).

5.2

Förekomster
Det är känt att grovkorniga gångbergarter av granit, alltså pegmatiter, innehållande litiumsilikaterna spodumen och/eller petalit förekommer på åtta områden i Finland. Av dem är det känt att
förekomsterna i Kronoby–Kaustby, Ullava och Somero–Tammela innehåller betydande mängder
litium.
Pegmatiten i de förekomster som är med i MKB-förfarandet består av albit (ca 40 %), kvarts (ca
25 %), kalifältspat (ca 16 %), spodumen (ca 16 %), muskovit (ca 2 %) och andra mineraler (ca
1 %). Pegmatiten innehåller totalt cirka 20 olika mineraler, men 15 av dem ingår i gruppen
”andra mineraler”. Till dessa andra mineraler hör bl.a. beryll och kolumbit, som förekommer i
små mängder men är beaktansvärda på grund av sitt ekonomiska värde.

5.3

Byggfasen
Innan den egentliga brytningen påbörjas kommer förberedande åtgärder att vidtas på planeringsområdena. Träd ska avlägsnas, transportvägar byggas, ytjord ska avlägsnas från dagbrottsområdena, nya diken ska grävas, deponeringsområdena ska grundläggas och eventuella vattenbehandlingsbassänger och översilningsområden byggas. På brytningsområdena kommer sannolikt inga fasta konstruktioner att byggas utan t.ex. baracker körs till området och används som
kontors- och pauslokaler för personalen. Elanslutningar från närmaste elledning byggs också till
brytningsområdena.
Innan brytningen börjar, avlägsnas ytjorden från berget på ett tillräckligt stort område. Ytjordslagrets tjocklek varierar beroende på förekomst och är cirka 4–10 meter. Ytjorden består främst
av morän, humus och torv. Yt- och lösjorden deponeras på separat reserverade områden i närheten av brytningsområdena. Marksubstansen kommer i tillämpliga delar att utnyttjas för jordbyggnadsarbeten och formning av området efter att gruvdriften har upphört. Marksubstans som
eventuellt blir över formas så att den inte orsakar någon säkerhetsrisk och så att den passar in i
landskapet. En uppskattning av mängden ytjord som ska avlägsnas från brytningsområdet och
jordmaterialets art presenteras i Tabell 5-1. Uppskattningarna kommer att preciseras i beskrivningsfasen, då planeringen av brytningsområdena har hunnit längre.
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Tabell 5-1. Uppskattning av ytjord som ska avlägsnas från förekomsterna.

Marktäcke
Jordarter (%)
Dagbrott (m)
Längd
Bredd
Djup
Tjocklek (m) Volym (m3)
Mr
Hu+Tv
Lj
Länttä
400
200
100
4
320 000
90
10
Syväjärvi
300
300
100
5
450 000
70
20
10
Outovesi
300
150
60
10
450 000
95
5
Leviäkangas
200
100
50
7
140 000
90
10
Rapasaari E
300
150
60
7
315 000
85
15
Rapasaari W
300
200
80
1
600 000
70
30
Mr = morän, Hu+Tu = humus + torv + annan ytjord, Lj = gyttja (mellan morän och torv)
Förekomst

En ny omfartsväg för lokalvägen som går genom utmålet i Länttä kommer att byggas söder om
brytningsområdet. Även Lähdeojas nuvarande fåra, som går genom det kommande dagbrottet,
kommer att flyttas så att den passerar väster och söder om verksamhetsområdet.
Det planerade dagbrottet vid Syväjärvi ligger delvis under sjön Syväjärvi, vilket kräver antingen
torrläggning av hela sjön eller invallning av en del av sjön. På området kommer också andra regleringar att göras angående hur vattnet ska ledas, bl.a. när det gäller Heinäjärvis vatten, för i
nuläget går ett utloppsdike från södra delen av Heinäjärvi till Syväjärvi.
Genom planeringsområdena Outovesi och Leviäkangas går en skogsbilväg som leder till bl.a. Vehkaneva torvproduktionsområde samt till fritidsbostäderna nära Harijärvi och Outovesi. Vägen
kräver nya sträckningar förbi brytningsområdena så att förbindelserna till nyssnämnda platser
kan tryggas.
Södra och västra delen av Rapasaari planeringsområde samt det västra dagbrottet ligger delvis
på Päiväneva torvproduktionsområde. För att området ska kunna byggas måste torvproduktionen
upphöra på ifrågavarande område innan åtgärderna för att förbereda gruvdriften startar.
5.4

Brytning och deponering av gråberg
Brytningen på brytningsområdena ska enligt planerna ske helt som dagbrott. Som brytningsmetod kommer man att använda pallsprängning där brytningen framskrider i avsatser (nivåer) uppifrån nedåt. Nivåerna sammanbinds med varandra med hjälp av körvägar (ramper) längs vilka
den brutna malmen och gråberget transporteras med dumprar eller lastbilar till malmlagringsområdet eller området för deponering av gråberg. Tabell 5-2 presenterar en uppskattning av brytningsområdenas malmmängder, mängden gråberg som uppstår vid brytningen, brytningsdjup
och arealer. Stenmaterialet frigörs genom borrning och sprängning. Brytningsarbetet kommer att
pågå året runt på vardagar kl. 7–22.
Tabell 5-2. Uppskattning av malmmängder, mängden gråberg som uppstår vid brytningen, brytningsdjup
och arealer.

Plats

Malmtillgång STR

Gråberg

Dagbrott
Längd

Bredd

Djup

Areal

x 1000 t
x 1000 t
x 1000 m3
m
m
m
ha
Länttä
985
7
7 000
2 500
400
200
100
8,0
Syväjärvi
1 390
4
5 500
2 000
300
300
100
9,0
Outovesi
277
6
1 700
600
300
150
60
4,5
Leviäkangas
150
5
800
300
200
100
50
2,0
Rapasaari E
500
6
3000
1100
300
150
60
4,5
Rapasaari W
500
6
3000
1100
300
200
80
6,0
Totalt
3 802
21 000
7 600
34
STR = förhållandet mellan gråberg och malmtillgång som ska brytas (gråberg/malmtillgång), anger hur mycket
gråberg som uppkommer vid brytningen i förhållande till den malmmängd som utvinns
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Figur 5-3. Borrning (Keliber Oy).

Gråberget utnyttjas om möjligt i jordbyggnadsarbete på området eller deponeras på ett separat
deponeringsområde för gråberg. Gråberg ska i mån av möjlighet också användas för byggande i
närområdena (t.ex. planerade vindkraftsprojekt). Krossning av gråberg planeras vid behov separat. Placeringen av deponeringsområden och dagbrott vid de olika förekomsterna presenteras i
figurerna i kapitel 3.1.2. Om allt deponerat gråberg inte har kunnat säljas eller annars användas
då brytningsverksamheten har upphört, kommer det sannolikt att användas för att få deponeringsområdena för gråberg att bättre smälta in i landskapet. Gråberg kan också deponeras i dagbrottet efter att brytningen har upphört. I samband med MKB utreds också möjligheterna att
koncentrera hanterings- och deponeringsområdena för gråberg.
Kring deponeringsområdena grävs isoleringsdiken för att hindra avrinningsvatten från omgivningen från att komma in på gråbergsområdet. Lakvatten som uppstår till följd av regn samlas
upp och leds till vattenbehandling. Vattenavledning och -behandling har behandlats närmare i
kapitel 5.8.
5.5

Lastning och transport
I dagbrotten lastas stenmaterial med hjullastare och hydrauliska grävmaskiner. För brytningsområdets interna transporter används midjestyrda dumprar och gruvbilar. Malmen transporteras
från brytningsplatserna till produktionsanläggningen i form av sprängsten eller förkrossat kross
(kapitel 5.6) på antingen 60 t eller 76 t lastbilar.

Figur 5-4. Hjullastare (till vänster) och dumper (till höger). Källor: www.volvoce.com; www.vastavalo.fi.
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I den planerade verksamheten kommer trafik på allmänna vägavsnitt att orsakas främst av
malmtransporter mellan brytningsområdena och produktionsanläggningen, vidaretransport av
koncentrat, varutransporter i anslutning till verksamheten samt personalens resor till arbetsplatsen.
Destia Oy har gjort en granskning av alternativ för brytningsområdenas och produktionsanläggningens trafikförbindelser. I utredningen har man för varje brytningsområde granskat flera olika
alternativ för trafikförbindelserna, och de alternativ som inte kan förverkligas har under arbetets
gång gallrats bort. Som slutresultat av granskningen har det presenterats två genomförbara alternativ som ska undersökas noggrannare, ALT 1 och ALT 2 (Figur 5-5). De skiljer sig från
varandra beträffande trafikrutterna mellan Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari brytningsområden samt Kalavesi produktionsanläggning. Mellan Länttä brytningsområde och produktionsanläggningen presenteras på basis av undersökningen endast en genomförbar rutt.
I alternativ ALT 1 föreslås en trafikrutt från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari längs Toholammintie och i alternativ ALT 2 längs rutten Päiväneva–
Koskela.

Figur 5-5. Möjliga trafikrutter (Destia Oy, 2014).

5.6

Krossning
Före lagring och anrikning krossas malmen till lämplig kornstorlek för anrikning. Efter att malmsten brutits förkrossas den antingen vid brytningsområdet eller vid produktionsanläggningen.
Malmen lagras i regel inte vid produktionsanläggningen, men där hålls ett litet säkerhetslager för
cirka 2 veckors produktion.

5.7

Malmanrikning vid produktionsanläggningen i Kalavesi
Produktionsprocessen, som har utvecklats för litiumförekomster, representerar den tekniskt,
ekonomiskt och miljömässigt mest utvecklade och effektiva användbara BAT-tekniken (Best Available Techniques). Malmen som ska brytas innehåller inga tungmetaller och inga sulfidmineraler
som orsakar surhet. Malmens gråberg är inert mineralmaterial och enligt löslighetstester som
gjorts löses inga miljöskadliga ämnen ut ur gråberget.
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Produktionsprocessen består av följande huvudskeden: brytning, krossning, malning, anrikning,
ändring av kristallstruktur och upplösning. Energi för processen ska enligt planerna produceras
med inhemsk bioenergi. Tabell 5-3 visar processens huvudskeden vid produktion av litiumkarbonat.

Tabell 5-3. Produktionsprocessen i Keliber Oy:s produktionsanläggning vid Kalavesi (Keliber Oy)

Processen vid tillverkning av litiumkarbonat
Produktionssteg
Beskrivning
1 Krossning
Förkrossning vid gruvan
2 Magnetisk/optisk separering
Magnetisk separering för att avskilja gråberg
3 Malning
Finfördelning i två steg med stång- och kulkvarnar
4 Flotation/ändring av kristallSpodumen avskiljs genom flotation och Li2CO3 karboniseras
struktur
och renas genom jonbyte
5 Upplösning och utkristallise-spodumen upplöses till litiumbikarbonat och Li2CO3 karboring
niseras och renas genom jonbyte
6 Slutprodukt
Över 90 % av den malm som kommit till produktionsprocessen levereras från fabriken som en kommersiell produkt. Eftersträvad kvalitet på litiumkarbonat är high purity, alltså
99,99 %. Som biprodukter i processen uppkommer bl.a. kolumbitkoncentrat och kvarts-fältspatkoncentrat.
5.8

Kemikalier och bränslen
I gruvdriften används olika sprängämnen och bränslen samt andra kemikalier som lagras på
brytningsområdet.
Vid brytningen används sprängämnen som förvaras och lagras på brytningsområdet. Mängden
sprängämnen som används per år varierar beroende på brytningen. På området förvaras en med
tanke på verksamheten tillräcklig mängd sprängämnen i lagenliga lokaler och under övervakning.
I lagercisterner på området lagras en tillräcklig mängd brännolja och dieselolja för gruvmaskinerna. På områdena kan en central tankningsplats ordnas för sådana arbetsmaskiner som lätt kan
röra sig till tankningsplatsen. Om krossverket drivs med brännolja ökar det betydligt mängden
bränsle som lagras och användas.
På vägarna till dagbrottens botten måste man vintertid eventuellt använda halkbekämpningsmedel, främst kalciumklorid. Kalciumkloriden lagras på området i tillräckliga mängder och den görs
till en lösning som sprids ut på körramper och andra hala ställen. Det är svårt att uppskatta hur
mycket kalciumklorid som kommer att behövas per år.
Dammande vägområden och produktionsfält vattnas vid behov med vatten och eventuellt kalciumkloridlösning. Även andra ämnen kan användas för halkbekämpning och dammbindning.

5.9

Hantering av biprodukter och utvinningsavfall

5.9.1

Ytjord

Ytjorden består främst av morän, grus och torv. Yt- och lösjorden deponeras på separat reserverade områden i närheten av brytningsområdena. Marksubstansen kommer i tillämpliga delar att
utnyttjas för jordbyggnadsarbeten och formning av området efter att gruvdriften har upphört.
Marksubstans som eventuellt blir över formas så att den inte orsakar någon säkerhetsrisk och så
att den passar in i landskapet. En uppskattning av mängden ytjord som ska avlägsnas från brytningsområdet, jordmaterialets art och behövlig areal för deponering har presenterats ovan (Tabell 5-1). Uppskattningarna kommer att preciseras i beskrivningsfasen, då planeringen av brytningsområdena har hunnit längre.
5.9.2

Gråberg

Mängden gråberg som uppkommer på de olika brytningsområdena har presenterats ovan (Tabell
5-2). Gråbergets kvalitet vid brytningsområdet i Länttä undersöktes år 2005 och 2012. Gråbergets kvalitet vid de övriga brytningsområdena kommer att undersökas under MKB-förfarandet. I
MKB-beskrivningen beskrivs gråbergets kvalitet närmare.
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Gråberget utnyttjas om möjligt i jordbyggnadsarbete på området eller deponeras på ett separat
deponeringsområde för gråberg. Gråberg kan eventuellt också användas för byggande i närområdena (t.ex. planerade vindkraftsprojekt). Gråberg ska också krossas genom två- och trestegskrossning till lämpliga stenmaterialsortiment för försäljning. Gråberg krossas efterhand som det
fås sålt. Det kan krossas antingen direkt i samband med att det tas upp eller också tas från en
lagerhög, beroende på den aktuella situationen. Placeringen av deponeringsområden och dagbrott vid de olika förekomsterna presenteras i figurerna i kapitel 3.1.2. Då brytningsverksamheten har upphört, om allt deponerat gråberg inte har kunnat säljas eller annars användas, kommer
det sannolikt att användas för att forma deponeringsområdena för gråberg så att de ska smälta
bättre in i landskapet. Gråberg kan också deponeras i dagbrottet efter att brytningen har upphört. I samband med MKB utreds också möjligheterna att koncentrera hanterings- och deponeringsområdena för gråberg.
Kring deponeringsområdena grävs isoleringsdiken för att hindra avrinningsvatten från omgivningen från att komma in på gråbergsområdet. Lakvatten som uppstår till följd av regn samlas
upp och leds till vattenbehandling. Vattenavledning och -behandling har behandlats närmare i
kapitel 5.11.
5.10 Annat avfall från verksamheten
Annat avfall vid brytningsområdena uppkommer i personalrummen (blandavfall, papper, papp). I
brytningsverksamheten uppkommer dessutom metallskrot, spillolja samt fast oljeavfall. Avfallet
samlas upp, sorteras och lagras samt förs till återvinning eller för behandling till behandlingsplatserna för vanligt avfall eller farligt avfall. Olika typer av avfall lagras åtskilda på egna utmärkta
platser i behållare som lämpar sig för lagring.
5.11 Vattenbehandling och -avledning på brytningsområdena
På brytningsområdena uppkommer vatten som kräver behandling innan det avleds, framför allt i
form av dränerings- och gruvvatten samt som dagvatten från gråbergsområdet. Dessa är enligt
halterna av skadliga ämnen s.k. utspädda vattentyper. Uppkomsten av vatten som kräver behandling minimeras genom att vatten utifrån hindras från att komma in på området genom dikning av verksamhetsområdena.
Gruv- och dräneringsvattnet innebär att vatten måste pumpas bort från brytningsområdet. Det
här vattnet består av vatten som finns i berget samt av regn- och smältvatten som rinner in i
dagbrottet. Gråbergsområdets vatten består av områdets regnvatten som rinner som ytavrinning
eller som sipprar till uppsamlingsdikena kring deponeringsområdena och leds vidare till behandling. Mängden vatten som uppkommer på områdena beror bl.a. på områdets nederbörd, dagbrottets samt gråbergsområdets areal samt mängden grundvatten som samlas i dagbrottet.
Gruvvattnet och vattnet från gråbergsområdena leds till sedimenteringsbassänger som byggs separat. Därifrån leds vattnet till mossområden som utgör naturliga infiltrationsområden (s.k. översilningsområden) där fast substans avlägsnas ur vattnet innan det avleds till vattendragen.
Vatten avleds till vattendragen nedströms under alla årstider, dock speciellt vid snösmältningen
på våren samt under högvattentider vid höstregn eller störtregn på sommaren. Vid lågvattenföring under vintersäsongen hålls vattenavledningen från brytningsområdet liten och jämn.
Vattenavledningen och -behandlingen på brytningsområdena har preliminärt behandlats i följande kapitel per område. Brytningsområdenas vattenbehandling och vattenmängden från brytningsområdet och gråbergsområdet samt vattnets kvalitet och brytningsområdenas vattenbalanser bedöms noggrannare i samband med MKB-beskrivningen.
Länttä

Vattnet från Länttä brytningsområde leds efter vattenbehandlingen (sedimenteringsbassäng och
översilningsområde) till Lähdeoja, som rinner norr om projektområdet. Därifrån fortsätter vattnet
enligt följande rutt: Ullavanjärvi – Ullava å – Storträsket – Perho å.
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Syväjärvi
Vattnet från Syväjärvi brytningsområde leds efter behandling (sedimenteringsbassäng och översilningsområde) till Ruohojärvenoja, som rinner nordväst om området. Därifrån fortsätter vattnet
enligt följande rutt: Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullava å – Storträsket – Perho å.
Outovesi

Vattnet från Outovesi brytningsområde leds efter behandling (sedimenteringsbassäng och översilningsområde) via skogsdiken norr om projektområdet till Länkkyjärvi. Därefter rinner vattnet
via skogsdiken, som utgör sjöns utloppsdiken, till Mato-oja och vidare till Ullava å.
Leviäkangas

Vattnet från Leviäkangas brytningsområde leds efter behandling (sedimenteringsbassäng och
översilningsområde) till Harijärvenoja, som rinner söder om området. Därifrån fortsätter vattnet
enligt rutten Köyhäjoki – Storträsket – Perho å.
Rapasaari

ALT 1:
Vattnet från Rapasaari brytningsområden leds efter behandling (sedimenteringsbassäng och
översilningsområde) söderut från området och följer befintliga diken till Näätinkioja och vidare till
Köyhäjoki. Köyhäjoki rinner via Storträsket och sedan ut i Perho å.

Figur 5-6. Avledning av vatten, ALT 1.

ALT 2:
Vattnet från Rapasaari brytningsområden leds efter behandling (sedimenteringsbassäng och
översilningsområde) norrut från området och eventuellt längs samma rutter som vattnet från
Syväjärvi brytningsområde och slutligen ut i Ullava å.
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Figur 5-7. Avledning av vatten, ALT 2.

5.12 Energi
En del av gruvdriften kräver elenergi som kommer att köpas från elnätet. Elenergi behövs bl.a. i
krossverket, för uppvärmning av lokalerna och för pumpning. Gruvområdenas fordon kommer att
använda dieselbränsle och andra gruvmaskiner använder lätt brännolja.
Genom Länttä brytningsområde längs lokalväg 18097 går en 20 kV elledning. Från den fås elenergi till brytningsområdet. I de övriga projektområdenas omedelbara närhet finns enligt kartgranskning inga ellinjer. De närmaste torvproduktionsområdena i närheten av projektområdena
använder elförbindelser. Behovet av elenergi på områdena och hur el ska fås till områdena kommer att planeras i konsekvensbedömningen, varvid även konsekvensen av detta bedöms.
5.13 Stängning och efteranvändning
En stängningsplan utarbetas för hur stängningen av brytningsområdena ska genomföras. I
stängningsplanen presenteras för varje område särskilda åtgärdsplaner som beaktar allmän säkerhet, miljöns tillstånd och markanvändningsaspekter. För vissa av områdena har behövliga eftervårds- och stängningsåtgärder specificerats i gruv- eller miljölagstiftningen och för vissa tilllämpas principerna för bästa tillgängliga teknik eller god praxis (Kaivoksen sulkemisen käsikirja
2005, ”Handbok för stängning av gruva”).
5.13.1 Stängnings- och eftervårdsarbete på områdena

Efter att brytningen avslutats görs stängnings- och eftervårdsarbeten på brytningsområdet för att
området ska bli tryggt och kunna användas till något annat. Åtgärder som krävs när ett dagbrott
stängs är bl.a. att dagbrottet ska inhägnas, vattnet ska styras och behandlas, konstruktioner rivas eller flyttas från området, eventuella förorenade jordmassor ska behandlas samt högar med
lösjord och gråberg omformas och anpassas till landskapet. Efter stängningen fylls dagbrottet
småningom med regn-, yt- och grundvatten och börjar se ut som en sjö med grusstrand.
Om allt deponerat gråberg inte har kunnat säljas eller annars användas då brytningsverksamheten har upphört, kommer det sannolikt att användas för att få deponeringsområdena för gråberg
att bättre smälta in i landskapet. Ytjorden kommer i mån av möjlighet att utnyttjas i sin helhet i
eftervården och täckande konstruktioner, eller också omformas överblivna högar så att de passar
in i landskapet.
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Kvaliteten på slammet som sedimenterats på bottnen av sedimenteringsbassängerna kontrolleras. Om slammet innehåller stora mängder metaller utreds separat var det kan slutdeponeras
och bassängernas bottnar rengörs. Till slut fylls sedimenteringsbassängerna med lämpligt stenoch jordmaterial och jämnas ut i nivå med den omgivande markytan.
5.13.2 Vattenbehandling efter avslutad verksamhet

Efter att verksamheten avslutats, då dagbrotten fyllts med vatten, kan vatten från de stängda
dagbrotten komma ut i omgivningen till exempel i form av överströmning eller via sprickor i berget. Avrinningsvattnet från dagbrotten kan bl.a. beroende på gråbergets sammansättning vara
surt samt innehålla utlösta metaller eller rester av kvävehaltiga sprängämnen som använts vid
brytningen. För att minimera konsekvenserna av avrinningsvattnet skapas beredskap för vattenbehandling vid brytningsområdena även efter att verksamheten avslutats. I vattenbehandlingen
används passiva metoder som har låga kostnader och som inte kräver någon omfattande uppföljning eller service.
Gruvvattnets kvalitet undersöks innan verksamheten påbörjas och utgående från resultaten får
man reda på vilken vattenbehandlingsmetod som är lämplig.
5.13.3 Uppföljning

Efter att verksamheten avslutats fortsätter regelbunden uppföljning på brytningsområdena. Avsikten med uppföljningen är i första hand att säkerställa att de vidtagna åtgärderna, konstruktionerna samt vattenbehandlings- och dikessystemen fungerar som planerat. Dessutom säkerställs att området är säkert och att det inte efter stängningen orsakar olägenheter eller faror för
miljön eller hälsan.
5.14 De mest betydande funktionerna som orsakar miljökonsekvenser och hur konsekvenserna kan minskas
De största miljökonsekvenserna av brytning är i allmänhet:
brytningsområdets och deponeringsområdenas inverkan på landskapet, områdets naturförhållanden, markanvändning samt hydrologi,
brytningens och sprängningarnas inverkan på människorna och närmiljön (buller, damm, vibrationer),
vattenavledningens inverkan på vattendragens hydrologi och vattenkvalitet samt
konsekvenser av ökad trafik.
Brytningens inverkan på den närmaste bebyggelsen försöker man minska genom att i mån av
möjlighet lämna en skogbevuxen zon mellan bebyggelsen och brytningsområdet för att hindra
spridning av buller och dammutsläpp. Om det krävs kommer bullervallar att byggas på brytningsområdet. Damningen från brytningen och transporterna minskas vid behov genom bevattning och med hjälp av kemikalier.
Deponeringsområdenas negativa inverkan på landskapet minskas bl.a. genom anpassning av
jordhögarna till landskapet och utformning av områdena så att de får så naturliga former som
möjligt. Eventuella konsekvenser av vattnet från brytnings- och gråbergsområdena förhindras
och minskas genom att vattnet leds via sedimenteringsbassänger eller andra vattenbehandlingskonstruktioner till vattendraget.
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6.

ALTERNATIV SOM GRANSKAS I BEDÖMNINGEN

6.1

Alternativ som behandlas
MKB-lagstiftningen kräver att olika projektalternativ ska undersökas i MKB-förfarandet. Ett av de
alternativ som undersöks ska vara ett s.k. nollalternativ som innebär att projektet inte genomförs. Nollalternativet utgör ett jämförelsealternativ för de övriga projektalternativen.
För MKB-förfarandet valdes utöver nollalternativet (ALT 0) två olika genomförandealternativ (ALT
1 och ALT 2) som båda omfattar planer på att alla fem brytningsområdena ska förverkligas. Alternativen skiljer sig från varandra i fråga om avledningen av vatten från Rapasaari brytningsområde. Dessutom har alternativen olika underalternativ (ALT 1A, ALT 1B, ALT 2A, ALT 2B) beträffande alternativa trafikrutter för malmtransporterna.

6.1.1

Alternativ 0 (ALT 0), projektet genomförs inte

I alternativ ALT 0 öppnas inte de brytningsområden som är med i MKB-förfarandet och det planerade projektet genomgörs inte.
6.1.2

Alternativ 1 (ALT 1)

I alternativ ALT 1 bryts malm vid fyndigheterna i Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och
Rapasaari och malmen transporteras till produktionsanläggningen i Kalavesi för att anrikas.
Alla förekomster ligger inom Perho ås vattendragsområde där förekomsterna i Länttä, Syväjärvi
och Outovesi ligger på Ullava ås avrinningsområde samt förekomsterna i Leviäkangas och Rapasaari på Köyhäjokis avrinningsområde. Det renade vattnet från brytningsplatsen ska ledas
längs naturliga vattenleder till vattendragen nedströms (Figur 6-1).

Figur 6-1. Avledning av vatten, ALT 1.

För transporten av malm från brytningen i Länttä till produktionsanläggningen i Kalavesi finns ett
genomförbart alternativ. För malmtransporten från Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari behandlas två olika ruttalternativ:
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Alternativ 1A:
Trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari sker enligt alternativ ALT 1 längs vägen Toholammintie (Figur 6-2).
Alternativ 1B:
Trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari går enligt alternativ ALT 2 längs rutten Päiväneva–Koskela (Figur 6-2).

Figur 6-2. Möjliga trafikrutter (Destia Oy, 2014).

6.1.3

Alternativ 2 (ALT 2)

I alternativ ALT 2 bryts malm vid fyndigheterna i Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och
Rapasaari och malmen transporteras till Kalavesi produktionsanläggning för att anrikas.
Rapasaari brytningsområde ligger alldeles vid vattendelaren för Ullava ås och Köyhäjokis avrinningsområden. I alternativ 2 undersöks som alternativ att vattnet från brytningen i Rapasaari
leds till Ullava ås vattendragsområde, eventuellt längs samma rutter som vattnet från det närbelägna brytningsområdet vid Syväjärvi ska ledas (Figur 6-3).

MILJÖKONSEKVENSEBEDÖMNINGSPROGRAM FÖR LITIUMPROVINSEN I MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
34

Figur 6-3. Avledning av vatten, ALT 2.

För transporten av malm från brytningen i Länttä till produktionsanläggningen i Kalavesi finns ett
genomförbart alternativ. För malmtransporten från Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari behandlas två olika ruttalternativ:
Alternativ 2A:
Trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari går enligt alternativ ALT 1 längs vägen Toholammintie (Figur 6-2).
Alternativ 2B:
Trafiken från malmförekomsterna i Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari går enligt alternativ ALT 2 längs rutten Päiväneva–Koskela (Figur 6-2).
6.2

Andra undersökta alternativ
Då alternativen för gruvprojekt utarbetas finns inte särskilt mycket utrymme för variation, eftersom malmen finns där den finns.
I det preliminära MKB-förfarandet var det meningen att miljökonsekvenserna skulle bedömas i en
situation där alla kända förekomster ska utnyttjas. Eftersom det ännu inte finns tillräckligt med
information om möjligheterna att utnyttja de förekomster som lämnats utanför MKB-förfarandet
lämnades de bort ur det här MKB-förfarandet.
I utredningen av brytningsområdenas trafikförbindelser har Destia Oy undersökt flera olika alternativa rutter för trafiken mellan brytningsområdena och produktionsområdet. Granskningen av
alternativ ledde till en gallring så att två ruttalternativ valdes för fortsatt undersökning. De togs
med i MKB-förfarandets granskning av alternativ och har beskrivits ovan i kapitel 6.1.
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7.

MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND

7.1

Tillgängligt material
För miljökonsekvensbedömningen av brytningsområdena finns bland annat följande material och
utredningar tillgängliga:
Jordmån och berggrund
Ahtola T., Kuusela J., Koistinen E., Seppänen H., Hatakka T., Lohva J. 2010. Report of investigations on the Syväjärvi lithium pegmatite deposit in Kaustinen, Western Finland.
Geological Survey of Finland, Southern Finland Office M19/2323/2010/44. 30.9.2010.
Ahtola T., Kuusela J., Koistinen E., Seppänen H., Hatakka T., Lohva J. 2010. Report of investigations on the Leviäkangas lithium pegmatite deposit in Kaustinen, Western Finland.
Geological Survey of Finland, Southern Finland Office M19/2323/2010/32. 24.6.2010.
Alviola R., Mänttäri I., Mäkitie H. ja Vaasjoki M. 2001. Svecofennian rare-element granitic
pegmatites of the Ostrobothnia region, Western Finland. Geological Survey of Finland.
Special Paper 30.
Kontoniemi, Olavi. 2012. Kaustisen alueen Li-potentiaali – vanhojen moreeninäytteiden
uudelleenanalysointi. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, 68/2012.
Kuusela J., Ahtola T., Koistinen E., Seppänen H., Hatakka T., Lohva J. 2011. Report of investigations on the Rapasaaret lithium pegmatite deposit in Kaustinen-Kokkola, Western
Finland. Geological Survey of Finland, Southern Finland Office 42/2011. 13.12.2011.
Käpyaho Asko, Saranpää Olli, Kaunismäki Jukka, Lohva Jaana, Ahtola Timo, Johansson
Bo, Huhta Pekka 2007b. Tutkimustyöselostus Kaustisen kunnassa valtausalueella Matoneva (Kaivosrekisterinumero 7881/1) vuosina 2004 ja 2005 tehdystä Lipegmatiittitutkimuksista. Valtausraportti. GTK M06/2323/2007/10/78.
Grundläggande information om vattendragsområdet och vattenföringarna:
Ekholm, M. 1993. Suomen vesistöalueet (avrinningsområden, sjöprocent)
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vesistömallijärjestelmä (vattenföringar)
Vattenkvalitet och vattendragets tillstånd:
Miljöförvaltningens databas Hertta (vattenkvalitet, ytvattentyper och klassificering av
vattendragets tillstånd)
Keliber Oy:n Läntän kaivoksen ympäristölupahakemuksen yhteydessä otetut vesinäytteet
vuosina 2000 – 2004 ja 2013 (vattenkvalitet)
Perhonjoen ja Kälviäjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2015
(vattendragets tillstånd)
SYKE Veme-pilotti 2013. Vesien tila kartalla – pilotti (klassificering av vattendragets ekologiska tillstånd år 2013)
Pöyry Finland Oy 2011. Oy Alholmens Kraft Ab. Turvetuotannon kuormitus- ja vesistötarkkailu 2010.
Pöyry Environment Oy 2008. Oy Alholmens Kraft Ab. Turvetuotannon kuormitus- ja vesistötarkkailu 2007.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2012. Vesien tila hyväksi yhdessä – Vaikuta vesienhoidon
työohjelmaan ja keskeisiin kysymyksiin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 2016–2021. Raportteja 57/2012.
Fiskbestånd och fiske:
Länkkyjärvennevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
(Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2011, Dnro LSSAVI/223/04.08/2010)
Köyhäjoen kunnostus ja pohjapatojen rakentamisen ympäristölupahakemus (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 2011, LSSAVI/54/04.09/2010)
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 2008. Oy Alholmens Kraft Ab. Ullavan- ja Köyhäjoen
kalataloudellinen tarkkailu vuonna 2008.
Miljöförvaltningens fiskundersökningsregister
Bottenfauna, vattenvegetation, kiselalger:
Prover av växtplankton, databasen OIVA (Ullavanjärvi)
Uppgifter om bottenfaunan, databasen OIVA (Ullava å och Ullavanjärvi)
Luftkvalitet:
Ambiotica 2013. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan ja Pietarsaaren seudun ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vuonna 2012. Ympäristöntutkimuskeskuksen tiedonantoja 177.
Annat:
Destia Oy. 2014. Keliber Oy:n louhosalueiden liikenneyhteyksien vaihtoehtotarvetarkastelu
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Keliber Oy. Läntän kaivoksen ympäristölupahakemus.
Keski-Pohjanmaan aluerakenne 2030. Keski-Pohjanmaan liitto 2008.
Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma. Kehittämisen strategiat 2005–2020. KeskiPohjanmaan liitto.
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2006. Lupapäätös Nro 35/2006/2, Dnro LSY-2005-Y122. Keliber Resources Ltd Oy:n Kaustisen Kalaveden litiumin tuotantolaitosta koskeva
ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2007. Lupapäätös Nro 86/2007/4, Dnro LSY-2005-Y201, Ketosen turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus, Kaustinen.
Länsi-Suomen ympäristöstrategia 2007–2013. Länsi-Suomen ympäristökeskus 2007.
Paavo Ristola Oy 2000. Oy Alholmens Kraft Oy:n turvetuotannon ympäristövaikutusten
arviointiselostus. 16.10.2000.
Ramboll Finland Oy 2012. Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Masterplan –suunnitelma.
26.6.2012.
Selvitys kaivostoiminnan sosiaalisista vaikutuksista Keski-Pohjanmaalla. KeskiPohjanmaan Liitto 2013.
Tikkanen Hannu & Jokela Sinikka (toim.) Soiden moninaiskäyttö. Turvetuotanto KeskiPohjanmaan maakuntakaavassa 2005. Keski-Pohjanmaan liitto. Länsi-Suomen ympäristökeskus.
Törmä, H. 2009. Ruralia-instituutti. Helsingin yliopisto. Läntän litium- ja Kälviän ilmeniittikaivoshankkeiden alueelliset vaikutukset Keski-Pohjanmaan maakuntaan, sen seutukuntiin, Kokkolan kaupunkiin sekä Kaustisen, Halsuan ja Toholammin kuntiin. RegFinraportteja. s.19.
7.2

Projektets läge
De förekomster som är med i MKB-förfarandet (Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas, Rapasaari) ligger i kommunerna Kaustby och Karleby. Vid förekomsterna anläggs s.k. brytningsområden. Efter brytningen transporteras malmen till den planerade litiumproduktionsanläggningen i
Kalavesi för bearbetning.

Figur 7-1. Mellersta Österbottens litiumprovins.
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7.3

Jordmån och berggrund
Litiumprovinsens jordmån är på en stor del av området täckt av morän och torvmark. Berggrunden i Kaustbyområdet består främst av senproterozoisk glimmerskiffer och metavulkaniska stenar samt graniter och pegmatitgraniter som hör till det österbottniska skifferområdet (Alviola
m.fl. 2001). I området Kaustby–Ullava finns flera kända spodumenpegmatitgångar som skär igenom glimmerskiffer och metavulkaniska stenar. De här gångarna är vanligen inte blottlagda.
Berg i dagen förekommer sparsamt och blocksvansar av spodumenpegmatit har ofta lett till att
gångar har kunnat lokaliseras (Käpyaho m.fl. 2007).
I Geologiska forskningscentralens riksomfattande program om moränens geokemi har moränprover systematiskt samlats in för undersökning. Provtagningen gjordes under senare delen av
1970-talet. I samband med projektet om litiumförekomster i Kaustbyområdet valde man ut sållade moränprover av gamla prover, som tagits under åren 1975–1979, för noggrannare undersökning (fraktion 0,06–0,5 mm). För största delen av proverna bestämdes inte bara litiumhalten
utan det gjordes också en bestämning av många grundämnen (41 komponenter) i en kungsvattenlösning med teknikerna ICP-MS och ICP-OES (515PM). Bestämningarna gjordes på sammanlagt 7 120 prover (Kontoniemi 2012). I Tabell 7-1 jämförs resultaten med de naturliga halterna
samt tröskel- och riktvärdena i statsrådets förordning (214/2007, PIMA-förordningen) om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehov.
Tabell 7-1. Bestämningar på moränprover. Halterna har undersökts i kungsvattenlösning med teknikerna
ICP-MS och ICP-OES (515PM) (Kontoniemi 2012)
Prover
Medeltal

PIMA-förordningen
Median

Maximum

Naturlig

Tröskelvärde

haltvariation

Lägre

Högre

riktvärde

riktvärde

Antimon (Sb)

mg/kg

0

0

33

0,01–0,2

2

10

50

Arsenik (As)

mg/kg

5

3

9 340

0,1–25

5

50

100

Kobolt (Co)

mg/kg

4

4

120

1–30

20

100

250

Krom (Cr)

mg/kg

22

17

748

6–170

100

200

300

Koppar (Cu)

mg/kg

13

10

207

5–110

100

150

200

Bly (Pb)

mg/kg

3

3

74

0,1–5

60

200

750

Nickel (Ni)

mg/kg

12

9

389

3–100

50

100

150

Zink (Zn)

mg/kg

29

24

873

8–110

200

250

400

Vanadin (V)

mg/kg

24

20

253

10–115

100

150

250

Svavel (S)

%

0,03

0,006

2,43

-

-

-

-

I analysmaterialet från Geologiska forskningscentralens undersökning kan man i områdets bakgrundshalter notera också ganska höga halter av basmetaller, svavel och arsenik. De höga halterna förklaras delvis av svartskiffer som förekommer i området, vilket dock inte förklarar de
höga halterna av arsenik. I undersökningen konstaterades också att moränens mellanfraktion
inte är särskilt bra vid undersökning av komponenter i söndervittrande mineraler (Kontoniemi
2012).
7.4

Grundvatten

7.4.1

Grundvattenområden

Enligt uppgifter i miljöförvaltningens tjänst OIVA ligger inte ett enda projektområde på klassificerat grundvattenområde (Figur 7-2). Grundläggande uppgifter om de närmaste grundvattenområdena presenteras i Tabell 7-2.
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Figur 7-2. Brytningsområden och närmaste klassificerade grundvattenområden.

Det grundvattenområde, Rahkosenharju (1088501), som ligger närmast Länttä brytningsområde
ligger sydväst om Ullavanjärvi, som närmast cirka 4,5 km väster om brytningsområdet. Rahkosenharjus grundvattenområde bildas på en areal av 2,97 km2, och mängden grundvatten som
bildas har uppskattats till cirka 2 000 m3/d. Rahkosenharju är klassificerat som grundvattenområde av klass I som är viktigt för vattenförsörjningen och på området finns sex vattentäkter.
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De grundvattenområden som ligger närmast Syväjärvi och Rapasaari brytningsområden är Tuohikorvenmäki (1088551, klass I) och Tiaisenkangas (1088503, klass II), som ligger som närmast
cirka 6 km nordost om projektområdena.
Närmast Outovesi brytningsområde finns grundvattenområdena Pläkkisenharju (1023653) och
Keminacken (1028851), som är klassificerade som lämpliga för vattenförsörjning och ligger som
närmast cirka 4,3 km väster om projektområdet.
Närmast Leviäkangas brytningsområde finns grundvattenområdena Peltokydönharju (1023602,
klass I) och Koppelonharju (1023603, klass I), som närmast cirka 4 km väster om projektområdet.
Tabell 7-2. Grundläggande information om de klassificerade grundvattenområden som ligger närmast
brytningsområdena.
Namn

Totalareal
Bildningsområde Grundvattenmängd Vattentäkter
(st)
(km 2)
(km2)
(m3 /d)
Peltokydönharju
1023602
I
Kaustby
1,27
0,65
500
1
Koppeloharju
1023603
I
Kaustby
1,12
0,83
600
0
Pläkkisenharju
1023653
II
Kaustby
0,98
0,53
350
0
Keminacken
1028851
II
Kronoby
0,97
0,49
300
0
Rahkosenharju
1088501
I
Karleby
4,48
2,97
2000
6
Tiaisenkangas
1088503
II
Karleby
2,02
1,08
600
0
Tuohikorvenmäki
1088551
I
Karleby
2,32
1,36
900
1
I = grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen, II grundvattenområde som är lämpligt för vattenförsörjning

7.4.2

Kod

Klass

Kommun

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnets kvalitet vid Länttä brytningsområde kontrollerades under åren 2000–2004 genom
prover från grundvattenrör som installerats i närheten av brytningsområdet. Resultaten av
undersökningen visas i tabell 7-3 och grundvattenrörens ungefärliga läge i figur 7-3.
Det finns inga uppgifter om undersökningar av grundvattnets kvalitet på de övriga projektområdena.
Tabell 7-3. Resultat av grundvattenkontrollen vid Länttä brytningsområde under åren 2000–2004.

K9
pH
4,5–5,5
Ledn.förmåga (mS/m) 3,9–6,6
Litium (µg/l)
10,7–125
Beryllium (µg/l)
0,17–2,86
Tantal (µg/l)
0,08–0,22
Niob (µg/l)
0,42–1,92

K11
5,5–6,2
7,1–24,6
29,1–44,5
0,77–1,34
0,05–0,07
0,36–0,64

M-50
5,8–6,0
11–19

M+150
6,1
5–60

M+200
5,6–5,9
14–33

Figur 7-3. Grundvattenrörens ungefärliga läge (Lantmäteriverkets grundkarta).

M+400
5,5 6
6,9–10
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7.5

Ytvatten
De planerade brytningsområdena ligger inom Perho ås (49) vattendragsområde där brytningsområdena i Länttä, Syväjärvi och Outovesi ligger på Perho ås sidofåra Ullava ås (49.05) avrinningsområde samt brytningsområdena i Leviäkangas och Rapasaari på Köyhäjokis (49.06) avrinningsområde.
Länttä brytningsområde, som i tredje skedet av indelningen i avrinningsområden ligger på Ullava
ås avrinningsområde, ligger på Ullavanjärvis (49.054) område, Syväjärvi brytningsområde ligger
på Torojas (49.058) avrinningsområde och Outovesi brytningsområde vid Ullava ås nedre lopp
(49.051). Inom Köyhäjokis avrinningsområde finns Leviäkangas brytningsområde, närmare bestämt vid Köyhäjokis mellersta del (49.062), och Rapasaari brytningsområde på Näätinkiojas
(49.064) avrinningsområde. Brytningsområdenas läge på avrinningsområdena framgår av figur
7-4.
Det behandlade vattnet från brytnings- och gråbergsområdena avleds i nedströms liggande vattendrag på följande sätt:
Länttä (Lähdeoja – Ullavanjärvi – (Kylmäoja – Vionoja – Ullava å) – Emmes Storträsket –
Storträsket – Perho å – Bottenviken)
Syväjärvi (Ruohojärvenoja – Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullava å – Emmes Storträsket
– Storträsket – Perho å – Bottenviken)
Outovesi (skogsdiken – Länkkyjärvi – skogsdiken – Mato-oja – Ullava å – Perho å)
Leviäkangas (Harijärvenoja – Köyhäjoki – Storträsket – Perho å – Bottenviken)
Rapasaari (söderut skogsdiken/ Päiväneva torvproduktionsområdes diken – Näätinkioja –
Köyhäjoki – Storträsket – Perho å – Bottenviken eller norrut skogsdiken – Ruohojärvenoja –
Rytilampinoja – Vanha Toroja – Ullava å – Emmes Storträsket – Storträsket – Perho å – Bottenviken)

Figur 7-4. Områdenas läge på avrinningsområdena.

Tabell 7-4 presenterar Perho ås avrinningsområdens och delavrinningsområdens arealer, sjöprocenter samt beräknade vattenföringar, som är baserade på simulerade vattenföringsvärden från
Finlands miljöcentrals system för vattendragsmodeller under åren 1962–2012.
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Tabell 7-4. Grundläggande uppgifter om vattendragsområdena (Ekholm 1993) samt avrinningsområdenas vattenföringar (simulerade vattenföringsuppgifter från Finlands miljöcentrals system för vattendragsmodeller 1962–2012), F = avrinningsområdets areal, L = sjöprocent, MQ = medelvattenföring,
MNQ = medellågvattenföring, och MHQ = medelhögvattenföring.
Vattendragsområde

Kod

PERHO Å
ULLAVA ÅS NEDRE LOPP
Ullava ås nedre lopp
Ullavanjärvi
Toroja
KÖYHÄJOKI AVRINN.OMRÅDE
Köyhäjokis mellersta del
Näätinkioja

49
49.05
49.051
49.054
49.058
49.06
49.062
49.064

Vattendragsområdets areal, sjöprocent och vattenföring
(eventuella ovanför liggande avrinningsområden har beaktats)
L (%) MQ (m 3 /s) MNQ (m3 /s)
F (km2)
MHQ (m3 /s)
Bottenviken
2523,84
3,35
22
4,0
153
Isojärvi
412,51
4,71
3,7
0,80
19
Isojärvi
412,51
4,71
3,7
0,80
19
Ullavanjärvi
140,72
9,87
1,3
0,30
3,6
Ullava å
32,15
0,81
0,24
0,02
2,2
Isojärvi
292,81
1,70
2,3
0,20
28
Jylhä
267,58
1,84
2,1
0,20
27
Köyhäjoki
51,15
0,04
0,30
0,00
5,5

Nedre gräns

Uppgifter om vattenkvaliteten presenteras i samband med beskrivningen av respektive vattendrags nuvarande tillstånd. Vattenkvaliteten beskrivs utgående från material från databasen
Hertta på 2000-talet samt vattenprover från Länttä brytningsområde. Läget för de punkter där
vattenkvaliteten följts upp framgår av figur 7-5. Tabell 7-5 visar uppgifter från olika källor om
vattendragens hydrologisk-morfologiska, biologiska, fysikalisk-kemiska och ekologiska tillståndsklassificering samt en uppskattning av hur det ekologiska eftersträvade tillståndet enligt vattenvårdsplanen har uppnåtts.

Figur 7-5. Uppföljningspunkter för vattenkvaliteten i de vattendrag dit vattnet från brytningsområdena
avleds.
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Tabell 7-5. Klassificering av vattendragens tillstånd (källor: Åtgärdsprogram för vattenvård 2009, databasen Hertta 2013, Vemu-pilotti 2013)
Vattendrag

PERHO ÅS HUVUDFÅRA
Perho ås nedre lopp
Perho ås mell. del
Perho ås övre lopp
BIFLÖDEN
Ullava å
Köyhäjoki
SJÖAR
Ullavanjärvi
Vattendrag

Ytvattentyp

Biologiskt tillstånd
Bottendjur Kiselalger Vattenväxter Växtplankton

HyMo
tillstånd

Fiskar

St
St
Kt

Dåligt
Försvarligt
Försvarligt

Gott
Nöjaktigt
-

Gott
Gott
-

Gott
Gott
Gott

-

-

Gott
Gott
Gott

Kt
Kt

Utmärkt
Nöjaktigt

Nöjaktigt
Nöjaktigt

-

Gott
-

-

-

Nöjaktigt
Nöjaktigt

MRh
Fys-kem.
tillstånd

Nöjaktigt

Försvarligt

Nöjaktigt

Nöjaktigt

Gott
Ekologiskt tillstånd
Uppnått tillstånd
Eftersträvat tillstånd
2008
2013
2015
2021
2008
2013
2015
2021

Biologiska
faktorer tot.

PERHO ÅS HUVUDFÅRA
Perho ås nedre lopp
Dåligt
Försvarligt Försvarligt Nöjaktigt
Gott
Perho ås mell. del
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Gott
Perho ås övre lopp
Försvarligt
Försvarligt Försvarligt Nöjaktigt
Gott
BIFLÖDEN
Ullava å
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Gott
Gott
Gott
Köyhäjoki
Dåligt
Försvarligt
Gott
Nöjaktigt
Gott
SJÖAR
Ullavanjärvi
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Nöjaktigt
Gott
St = stora åar genom torvmarker, Kt = medelstora åar genom torvmarker, Mrh = grunda humusrika sjöar

7.5.1

Perho å

Perho år är cirka 150 kilometer lång och rinner upp vid Suomenselkä vid de små sjöarna på
gränsen mellan kommunerna Perho, Kyyjärvi och Kivijärvi och rinner ut i Bottenviken norr om
Karleby. Vattendragets avrinningsområde omfattar cirka 2 550 km2, varav åker utgör cirka 10 %
och myrmark cirka 41 % och resten huvudsakligen skog. Perho ås största bifåror är Halsuanjoki,
Köyhäjoki och Ullava å.
Inom Perho ås område har det gjorts mycket arbete för att skydda området från översvämningar
genom att rensa åfåran samt bygga de konstgjorda sjöarna Patana, Vissavesi och Venetjoki vid
åns övre lopp. Dessutom har vattenståndet i sjögruppen i åns mellersta lopp höjts genom uppdämning. Vattendraget Perho å regleras av fyra kraftverk inom avrinningsområdet. Två av dem,
Pirttikoski och Kaitfors kraftverk, ligger vid åns huvudfåra.
Vattenkvaliteten i Perho å och vattnets tillstånd varierar i olika delar av avrinningsområdet beroende på de faktorer som starkast påverkar ett vattendrags tillstånd. I huvudfåran påverkas åns
tillstånd kraftigt av diffus belastning, vandringshinder, översvämningar och åtgärder för att
skydda mot översvämning (rensningar, reglering, dammar och uppdämningsbassänger). Dessutom försämrar jordmånens surhet i vissa hydrologiska situationer till följd av dräneringsåtgärder
vattendragets tillstånd i åns nedre lopp mycket kraftigt. Strömmande vattens tillstånd försämras
inte bara av surheten utan också tidvis av hög fastsubstanshalt i vattnet till följd av intensiv markanvändning (bl.a. jordbruk, skogsbruk och torvproduktion). I åns övre lopp och i biflödenas
bäckar vid källflödena är vattenkvaliteten bättre än i övriga delar av vattendraget, men på dessa
ställen försämras vattendragets tillstånd tidvis av liten vattenmängd (Åtgärdsprogram för vattenvården 2009).
Då olika delar av Perho ås huvudfåra har undersökts har det konstaterats att åns nedre och mellersta lopp enligt en preliminär typbestämning hör till stora åar som flyter genom torvmarker (avrinningsområde över 1 000 km2) och att det övre loppet hör till medelstora åar som flyter genom
torvmarker (avrinningsområde 100–1 000 km2).
Perho ås nedre lopp klassificeras enligt ytvattentypen höra till stora åar som flyter genom
torvmarker, då medelvattenföringen är cirka 22 m3/s. Det ekologiska tillståndet i det nedre loppet har bedömts vara försvarligt och det eftersträvade tillståndet ”gott” skulle kunna nås fram till
år 2021. De fiskar, bottendjur samt kiselalger som utgör grund för den biologiska klassificeringen
avspeglar gott tillstånd. På grund av uppdämning och reglering i det nedre loppet har vattnets
hydrologisk-morfologiska tillstånd bedömts vara dåligt.
Det fysikalisk-kemiska tillståndet i Perho ås nedre lopp har klassificerats som dåligt på grund av
tidvis mycket lågt pH, vilket till största delen är en följd av belastning från sura sulfatjordar. Om-
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rådet är även tidvis utsatt för stor belastning av fast substans, vilket försämrar mängden livsmiljöer och deras tillstånd vid strömställen. Den låga syrehalten i vattnet på vårvintern, före vårflödet, kan också vissa år vara en faktor som försämrar tillståndet. Syremängden påverkas av sänkt
vattenstånd i sjögruppen vid det mellersta loppet, vilket beror på beredskap för vårflödestoppen
genom att ökat utrymme ordnas för smältvattnet och att sjögruppens värmeförråd används för
att smälta isen, i synnerhet i området vid Nedervetils centrum (Åtgärdsprogram för vattenvården
2009).
Vattenkvaliteten har följts upp ända sedan 1960-talet vid punkten Perho å 10600. På vattenproverna har gjorts både s.k. grundanalyser (Tabell 7-6) och bestämning av många olika metallhalter (Tabell 7-7). Enligt uppgifterna om vattenkvaliteten är vattnet i Perho å grumligt, har hög
humushalt och är surt. Alkaliniteten, som beskriver vattnets buffringsförmåga mot surhet, är i
genomsnitt god. Halterna av näringsämnen (fosfor och kväve) beskriver ett eutroft vattendrag
liksom även a-klorofyllhalten, som avspeglar algmängden i vattendraget. Värdena för elektrisk
ledningsförmåga har legat på en nivå som är typisk för vattendrag i inlandet.
Tabell 7-6. Medeltal, lägsta och högsta halter för vattenkvaliteten i Perho ås nedre lopp på 2000-talet
(källa databasen Hertta)
Syre
Alkal.
Gruml.
mmol/l mättn.% mg/l
FNU
Perho å 10600, år 2000 - 2013 (n = 313)
Medeltal
6,0
0,09
83
11
8,3
Minimum
4,5
0,01
58
5,3
3,3
Maximum
6,9
0,22
108
13,2
35
pH

Färg Fast. subst. CODMn Tot.P PO4-P Tot.N NH4 -N NO3-2 -N Klorofyll-a
mg Pt/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
230
100
400

11
0,5
45

27
14
140

64
26
150

32
9
110

1299
770
2700

117
2,5
510

488
71
1300

El.ledn.
mS/m

14
3,1
28

6,5
3,5
17

Järnhalterna i Perho ås nedre lopp är typiska för myrmarksdominerade avrinningsområden. De
aluminiumhalter som har mätts i ån har överskridit EU:s riktvärden för vattenkvaliteten (Tabell
7-7). Andra metallhalter som har mätts i ån har varit mycket låga.
Tabell 7-7. Metallhalter som bestämts i Perho ås nedre lopp på 2000-talet (databasen Hertta), som jämförelsevärden kvalitetskraven och -rekommendationerna för hushållsvatten samt EU:s riktvärden för vattenkvaliteten som fastställts för att skydda vattenekosystemet (Direktiv 2006/44/EG och direktiv
2008/105/EG)
Al
µg/l
Kvalitetskrav för hushållsvatten
Kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten
EU:s riktvärden för vattenkvaliteten
Perho å 10600, år 2000 - 2013 (n = 313)
Medeltal
Minimum
Maximum

As
µg/l
10

200
100
659 1,1
170 0,5
2900 1,9

Cd
µg/l
5

Co
Cr
Cu
Ca
Cl
µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l
50 2000

Fe
µg/l
200

0,08
0,04
0,01
0,23

5
1,0
0,3
2,2

1,6
0,7
6,3

1,8
0,8
6,4

4,8
1,4
11

3,4
1,0
8,2

2652
1300
4600

K
Mg Mn Na
Ni
mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l
20
50
20
1,7
1,0
4,1

1,8
0,9
4,4

142
34
560

2,8
1,2
6,5

3,9
1,1
28

Pb Se SiO2
U
V Zn
µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l
10
15
7,2
0,5
0,2
1,6

30
0,1
0,1
0,2

8,4
1,8
14

0,1
0,1
0,2

1,6 13
1 1,6
2
77

I Perho å förekommer rekreations- och husbehovsfiske. Perho å har ett mycket rikt bestånd av
mörtfiskar och ån är känd för sina stora gäddor. I ån förekommer också naturlig förökning av
öring och harr. Öring och harr planteras ut i ån, likaså öring och regnbågslax av en storlek lämplig för metning.
Rekreationsanvändning av Perho å samt åns fiskerinäring har utvecklats under de senaste åren. I
nedre loppet har det gjorts omfattande fiskeriekonomiska restaureringar och vandringshindret vid
Kaitfors kraftverk har avlägsnats genom att en fiskväg har byggts i Sääkskoski. Fiskens vandringsmöjligheter har också förbättrats i det övre loppet genom att en fiskväg har byggts förbi Yrttikoski regleringsdamm. I samband med att flottningsstadgan upphävdes har forsarna restaurerats, speciellt i kommunerna Vetil och Kaustby. Senast har restaureringar gjorts i Perho å inom
Perho kommuns område. Områdets sjöar har också restaurerats under de senaste åren. På statens försorg planteras årligen betydande mängder havsöring och laxyngel samt nejonöga ut i
Perho å. Dessutom planterar styrelsen ut fiskar och kräftor på sina vattenområden (NTMcentralen i Södra Österbotten 2012).
7.5.2

Ullava å

Ullava å får sin början som Kylmäoja vid sjön Ullavanjärvi och rinner cirka 40,7 km innan den
mynnar ut i Storträsket. Ullava å klassificeras enligt ytvattentypen vara en medelstor å som flyter
genom torvmarker, då avrinningsområdet är cirka 413 km2 och medelvattenföringen cirka 3,7
m3/s. I Ullava ås nedre lopp (49.051) är variationerna i vattenföringen betydligt större än nedanför Ullavanjärvi (49.054). Det här beror på bristen på sjöar i avrinningsområdet nedanför Ullavanjärvi.
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Åns nuvarande ekologiska tillstånd är enligt bedömningen år 2013 gott (Finlands miljöcentral
Veme-pilotti 2013), vilket innebär att även det eftersträvade tillståndet i vattenvårdsplanen har
uppnåtts. Ån vattenkvalitet påverkas av tillståndet i Ullavanjärvi, som ligger uppströms. I åns
mellersta lopp ökar betydelsen av belastningen från åns eget näravrinningsområde. När det gäller mänsklig aktivitet kommer den största belastningen från jordbruket. Rensningar och uppdämningar som har gjorts i vattendragets struktur har baserats på översvämningsskyddets, markdräneringens och flottningens behov. De ändringar som har gjorts för flottningen har varit småskaliga och åvattnets hydrologisk-morgologiska tillstånd har bedömts höra till klassen utmärkt.
Vattenkvaliteten i Ullava å har kontrollerats i materialet från 2000-talet i databasen Hertta (Tabell 7-8) i åns övre lopp i Kylmäoja, i åns mellersta lopp i Ullava kyrkby vid kontrollpunkten nedanför avloppsreningsverket (Ullava kk mts, puhd alapu) samt i åns nedre lopp (Emmes). Kontrollpunkternas läge har presenterats ovan (Figur 7-5).
Liksom många andra vattendrag i Finlands inland har Ullava å något surt vatten och det är humus- och järnhaltigt samt grumligt, vilket är typiskt för vattendrag med ett myrmarksdominerat
avrinningsområde. Vattnets buffringsförmåga mot surhet är god. Åns kväve-, fosfor- och aklorofyllhalter beskriver ett eutroft vattendrag. Näringshalterna som har mätts i åns nedre lopp
har varit något lägre än i åns övre lopp. Värdena för elektrisk ledningsförmåga har legat på en
nivå som är typisk för vattendrag i inlandet.
Tabell 7-8. Medeltal, lägsta och högsta halter för vattenkvaliteten i Perho å på 2000-talet (källa databasen Hertta)
Syre
Alkal.
Gruml.
Färg Fast. subst. Tot.P PO4 -P
mmol/l mättn.% mg/l
FNU
mg Pt/l
mg/l
µg/l
µg/l
Ullava å (Emmes), år 2006-2013 (n = 12)
Medeltal
6,3
0,14
84
11
6,3
245
6,9
47
Minimum
6,0
0,09
80
9,9
4,3
200
4,9
44
Maximum
7,0
0,25
90
12
11
280
8,8
49
Ullava å (Ullava kk mts,puhd alapu), år 2002 - 2012 (n = 22)
Medeltal
6,7
0,22
83
9,9
10
200
58
14
Minimum
6,2
0,13
73
7,3
3,4
100
28
2,5
Maximum
7,1
0,36
107
13
48
300
94
35
Ullava å (Kylmäoja), år 2002 - 2012 (n = 22)
Medeltal
6,5
0,19
61
7,0
11
201
56
6,6
Minimum
6,1
0,11
6,0
0,8
3,1
100
32
2,5
Maximum
6,8
0,37
91
12
55
300
93
13
pH

Tot.N NH4 -N NO3 -2 -N Klorofyll-a
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
850
710
990

El.ledn.
mS/m

SO4
mg/l

Al
µg/l

4,3
3,7
5,0

4,3
3,0
6,2

275
140
410

1174
630
1666

89
29
170

104
10
290

17
4,2
67

5,8
4,2
7,7

1132
790
1564

37
12
93

47
2,5
420

21
7,3
69

5,0
3,8
7,2

I samband med kontrollen av torvproduktionen på området har både elfiske och fiskeenkäter
gjorts i Ullava å. Elfiske i Ullava å gjordes vid två forsområden, Pläkkisenkoski och Emmes fors,
nedanför utloppen för dräneringsvattnet från Iso Vehkaneva, Kötyskäsaarenneva och Vähä Vehkaneva år 2008. Fångsten bestod av mört, abborre, gädda, stensimpa och grönling. Vid elprovfisket påträffades inga öringar (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2011a).
Fiskeenkäter om Ullava å gjordes år 2002 och 2009 genom enkäter som sändes ut. Fångsten i
Ullava å har bestått av gädda, abborre, lake, mört, regnbågslax, braxen och öring (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2011a).
Ullava å klassificeras som en medelstor å som rinner genom torvmarker. Enligt registret över
bottendjur (POHJE, OIVA-miljö- och geoinformationstjänsten för experter) är de senaste tillgängliga uppgifterna om bottenfaunan i Ullava å från år 2010. Proverna av bottendjur har tagits på ett
strömt ställe på hård botten (iKi, stora stenar). På bottnen förekommer vattenmossor. Enligt
undersökningen är de rikligast förekommande taxonerna små musselkräftor som hör till kräftdjuren, larver av bäcksländor, larver av nattsländor samt skalbaggar som i allmänhet utgjorde över
50 % av samhällena. Bottenfaunan är typisk för strömställen och Ullava ås ekologiska tillstånd är
gott beträffande bottenfaunan.
7.5.3

Köyhäjoki

Köyhäjoki klassificeras enligt ytvattentypen vara en medelstor å som flyter genom torvmarker,
då avrinningsområdet är cirka 293 km2 och medelvattenföringen cirka 2,3 m3/s. På åns avrinningsområde finns rikligt med jord- och skogsbruk samt även torvproduktion. Köyhäjokis huvudfåra är cirka 18,4 km lång och den rinner på långa sträckor genom åkerlandskap och bebyggelse
innan den rinner ut i Storträsket.
Åns ekologiska tillstånd har bedömts vara försvarligt och det eftersträvade tillståndet ”gott”
skulle kunna nås fram till år 2021. Vattenkvaliteten i ån har bedömts vara dålig på grund av höga
näringshalter och tidvis lågt pH. Mängden fast substans är också tidvis mycket stor, vilket för-
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sämrar livsmiljöernas tillstånd. Strukturella ändringar har varit rensningar och uppdämningar för
att förbättra skyddet mot översvämningar (Åtgärdsprogram för vattenvården 2009). År 2011 fick
Kaustby kommun miljötillstånd för att restaurera Köyhäjoki. I tillståndet ingick att bygga bottendammar samt att restaurera forsområden, strömställen och lugnvatten. Dessutom har man för
avsikt att fortsätta restaurera ån genom en fiskeriekonomisk iståndsättning av de rensade strömställen som inte ingår i projektet. Arbetet ska utföras av den regionala fiskemyndigheten.
Utgående från uppgifter om vattenkvaliteten (Tabell 7-9) vid kontrollpunkterna (Tabell 7-5) i det
nedre loppet av Köyhäjoki har vattnet i ån varit märkbart surt och buffertkapaciteten mot försurning har varit nöjaktig. En del av åkrarna som omger Köyhäjokis nedre lopp ligger på en höjdnivå
under 60 m, så på området kan det finnas sura sulfatjordar som sänker vattnets pH i åns nedre
lopp. Vattnet är mörkt, humushaltigt och näringsrikt, och kväve- och fosforhalterna tyder på eutroft tillstånd. Järnhalterna har varit höga, vilket är typiskt för områdets vatten.
Tabell 7-9. Medeltal, lägsta och högsta halter för vattenkvaliteten i Köyhäjoki på 2000-talet (källa databasen Hertta)
Syre
Alkal.
mmol/l mättn.% mg/l
Köyhäjoki, år 2000 - 2012 (n = 21)
Medeltal
5,6
0,08
79
11
Minimum
4,6
0,04
68
6,5
Maximum
6,3
0,18
88
13
pH

Gruml.
FNU
6,7
3,0
12

Färg Fast. subst. Tot.P PO4 -P Tot.N NH4 -N NO3-2 -N Klorofyll-a
mg Pt/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
356
216
450

7,1
5,9
8,9

87
69
110

50
39
61

1337
970
1700

64
42
87

326
61
800

4,2
0,5
6,7

El.ledn.
mS/m

Fe
µg/l

5,8
4,6
7,4

2817
2000
3600

Fiskbeståndet i Köyhäjoki består av ordinära arter som förekommer i områdets åar såsom olika
mörtfiskar, abborre och gädda. Vid åns forsar påträffas också öring, men den är troligen till
största delen utplanterad. Vid elprovfiske i Köyhäjoki år 2003 och 2008 bestod fångsten av abborre och mört samt öring av olika åldrar. De största öringarna var ca 25 cm långa. Områdets
öringar har sitt ursprung i utplanteringar. I de undersökta forsarna påträffades inte stensimpa,
grönling eller lake, som annars är vanliga arter i forsarna i områdets åar. Orsakerna till att de naturliga forsfiskarna saknas torde vara åns belastnings- och strukturproblem (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2011a).
Fisket i Köyhäjoki sker främst med mjärdar, katsar och betesredskap. Under vårflödet fiskas
gädda, abborre och braxen som vandrar upp för att leka. På sommaren fiskar man med katsar på
lugnvatten och ibland också med nät och i hela ån med betesredskap. Tack vare fiskvägen som
byggts vid Kaitfors kraftverksdamm i Perho å har man med spö i mellersta delen av Köyhäjoki
fått blanköring som nyss vandrat upp från havet (uppgift från fiskelaget). I Köyhäjoki finns för
närvarande inget kräftbestånd som möjliggör kräftfiske, bland annat på grund av att epidemier
av kräftpest tidvis förekommer, men vattenområdets delägarlag har planer på att försöka väcka
liv i beståndet (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 2011a).
7.5.4

De närmaste recipienterna i närheten av Länttä brytningsområde
Lähdeoja

Lähdeoja passerar under Härkänevantie något före förekomsten och rinner över förekomsten
nästan parallellt med Härkänevantie. Det blir nödvändigt att flytta Lähdeoja på grund av brytningsverksamheten.
Lähdeojas avrinningsområde omfattar en areal på cirka 4 km2, och avrinningsområdet saknar
sjöar. Hela avrinningsområdet är effektivt dikat, så vattenföringarna i diket varierar kraftigt under olika årstider. Den uppskattade högvattenföringen är cirka 1,3 m3/s. Under perioder med
lågvattenföring på sommaren och vintern kan vattenföringen i Lähdeoja vara närmare 0 m3/s.
Lähdeoja har rensats flera gånger, första gången redan på 1950-talet. Rensningen och dikningen
av området har senare kompletterats.
Vattenkvaliteten i Lähdeoja har följts upp av Keliber Oy genom provtagning under åren 2000–
2004 (Tabell 7-10) och år 2013 (Tabell 7-11) vid totalt fem olika kontrollpunkter (Figur 7-6).
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Figur 7-6. Läget för punkterna för förhandskontroll i Lähdeoja.

Vattnet i Lähdeoja är mörkt och humushaltigt, vilket till stor del beror på avrinningsområdets myrar och de dikade skogsmarkerna. Vattnet pH-värde har för det mesta varierat mellan 6 och 7,
men under flödestoppar kan pH sjunka till och med under 5. Fastsubstanshalterna och grumlingen varierar beroende på vattenföring och årstider. Vattnets fosforhalter vid kontrollpunkterna i
dikets övre lopp (Lähde 2 och Lähde 3) har för det mesta avspeglat ett något eutroft vattendrag
och kvävehalterna ett eutroft vattendrag. I dikets nedre lopp (Lähde 1) har näringshalterna, speciellt fosfor, varit betydligt högre än i det övre loppet, troligen på grund av belastning från åkrarna vid det nedre loppet.
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Tabell 7-10. Resultat av kontrollen i Lähdeoja under åren 2000–2004.

pH
El. ledn.förm. (mS/m)
Fast substans (mg/l)
Grumlighet (FNU)
Färgtal (mgPt/l)
Litium (µg/l)
Beryllium (µg/l)
Tantal (µg/l)
Niob (µg/l)

Lähdeoja 1, Härkänevantie Lähdeoja 2, Viitasalontie
4,9-6,9
5,5-6,8
2,8-8,2
4,3-11,7
0,8-20
3,7-16,0
1,9-24,0
3,5-30
140-440
160-450
1,65-4,65
2,01-5,03
<0,15
<0,15
0-0,1
0-0,07
0,07-0,2
0,07-0,17

Tabell 7-11. Vattenkvalitet i Lähdeoja år 2013.

Lähde 1
pH
alkalinitet (mmol/l)
alkalinitet (mmol/l)
grumlighet (FTU)
fast substans (mg/l)
färg (mg Pt/l)
CODMn (mg/l)
tot-P (µg/l)
tot-P (µg/l)
NH4-N (µg /l)
NO2+3-N (µg /l)

Lähde 2

Lähde 3

22.5.13

5.8.13

17.10.13

22.5.13

5.8.13

17.10.13

22.5.13

5.8.13

17.10.13

6,1
0,08
2,8
1,5
2,7
180
30
13
740
59
53

6,3
0,12
3,3
4,9
12
275
38
26
820
64
<5

6,6
0,15
3,3
4,6
3
165
24
14
550
88
11

6,2
0,09
3,1
1,6
2,4
180
30
13
760
49
66

6,4
0,15
3,9
5,8
13
300
37
27
810
48
<5

6,7
0,16
3,6
4,2
3,5
165
23
15
570
79
16

6,2
0,17
4,9
5,6
6,2
220
40
74
1200
74
79

6,4
0,21
5
17
13
350
42
93
1100
42
<5

6,7
0,28
5,6
16
4
260
27
59
800
42
35

Lähdeoja bedöms inte ha någon stor betydelse för fiskbeståndet eller fiskeriekonomin.
Ullavanjärvi

Sjön Ullavanjärvis avrinningsområde vid dess utlopp är sammanlagt 140,7 km2. Den största enskilda bäcken är Hanhisalonjoki, som kommer från sydost och rinner ut i Hanhilahti. Dess avrinningsområde är 40,4 km2. Ullavanjärvis avrinningsområde består främst av skog och myrmark.
Ullavanjärvis areal är 15,5 km2 och medeldjupet är 1,0 m samt det största djupet 2,9 m. Sjöns
volym är 15,8 milj.m3 och den teoretiska uppehållstiden är 141 dygn (4,5 månader). (Västra Finlands miljötillståndsverk, 2006a)
Ullavanjärvi är till typen en grund, humusrik sjö (MRh). Sjön har mångsidig och frodig vattenvegetation som ställvis har gjort den kraftigt igenvuxen. Ullavanjärvis tillstånd påverkas speciellt av
syretillståndet på vintern. Situationen var särskilt svår på vårvintern 2003, men med hjälp av
luftning kunde dock hotande fiskdöd i sjön förhindras. Höga näringshalter tyder på att sjön också
är internt belastad.
Sjöns ekologiska tillstånd har bedömts vara försvarligt och det eftersträvade tillståndet ”gott”
skulle kunna nås senast fram till år 2021. Det finns uppgifter om vattenkvaliteten i Ullavanjärvi
ända från 1960-talet. Tabell 7-12 visar vattenkvaliteten i Ullavanjärvi från 2000-talet. Vattnet i
sjön är surt, mörkt samt grumligt på grund av vattnets humus- och fastsubstanshalt. Buffertkapaciteten mot försurning är på en god nivå. Vattnets järnhalt är också hög. De analyserade
kväve- och fosforhalterna samt a-klorofyllhalterna beskriver ett eutroft vattendrag.
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Tabell 7-12. Medeltal, lägsta och högsta halter för vattenkvaliteten i Ullavanjärvi på 2000-talet (källa databasen Hertta)
Syre
Alkal.
Gruml.
mmol/l mättn.% mg/l
FNU
Ullavanjärvi, år 2000 - 2013 (n = 166)
Medeltal
6,4
0,16
59
6,6
9,7
Minimum
5,8
0,097
0
0,0
1,6
Maximum
7,0
0,49
103
14
33
pH

Färg Fast. subst. CODMn Tot.P PO4 -P Tot.N NH4 -N NO3 -2 -N
mg Pt/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
217
45
1000

Klorofyll-a
El.ledn.
SO4
µg/l
mS/m
mg/l
Ullavanjärvi, år 2000 - 2013 (n = 166)
Medeltal
30
4,4
2,8
Minimum
5,9
3,2
1,9
Maximum
95
8,5
3,2

12
0,5
34

23
14
32

Al
µg/l

Ca
Cl
mg/l mg/l

220
140
280

2,9
2,3
4,4

2,3
1,7
2,8

49
20
88

Fe
µg/l

6,1
0,5
40

1071
710
1900

73
1
1100

115
2
610

K
Mg Na SiO2
mg/l mg/l mg/l mg/l

4322 1,4
1200 1,2
31000 1,6

1,4
1,2
2,0

2,0
1,8
2,4

2,3
0,3
6,9

Resultaten av växtplanktonuppföljningen i Ullavanjärvi (2002–2010) har införts i miljöförvaltningens datasystem inklusive beräkningsdata från totalt 9 provtagningsgånger under åren 2006–
2010. Biomassan, taxonmängden och andelen blågröna alger har varit som störst under uppföljningsåren i proverna från augusti jämfört med proverna från juni och oktober. Biomassan i växtplankton i proverna från juni–augusti har haft en variation på 2,1–8,9 mg/l och antalet taxoner
68–101. Andelen skadliga blågröna alger bland arterna har varierat mellan 2,4 och 21,5 %.
Trofiindex (TPI) för växtplankton i proverna varierade mellan -1,0 och 1,8. Vid klassificeringen av
växtplankton tyder resultaten på nöjaktigt tillstånd.
I Ullavanjärvi har provfiske med Nordic-nät gjorts år 2007 och 2010 på Södra Österbottens NTMcentrals försorg. Fångsten bestod främst av abborre, mört och braxen. Fiskbeståndet i sjön domineras starkt av mörtfiskar. Fiskar som påträffas i sjön är mört, braxen, björkna, löja, gädda,
abborre, gärs, lake, sik och peledsik. Fisket i Ullavanjärvi består av husbehovs- och rekreationsfiske. På grund av att sjön är grund fiskar man främst med katsar och de viktigaste fiskarna i
fångsten är gädda, abborre, lake och braxen. Fisket är i hög grad koncentrerat till den isfria perioden.
Ullavanjärvi är områdets viktigaste vattendrag. Områdets bebyggelse är i hög grad koncentrerad
kring sjön. Sjön är en viktig rekreationsplats för invånarna, då den erbjuder möjlighet till fiske
och jakt. De finns sparsamt med egentlig villabebyggelse vid sjön.
Restaureringsåtgärder vid Ullavanjärvi inleddes år 2009. Det främsta målet med restaureringen
är att förhindra att den grunda sjön växer igen och att syrebrist förekommer på vårvintern samt
att förbättra vattenkvaliteten. Samtidigt tryggas och förbättras också det fågelmässiga värdet av
Hanhilahti-Juovanlahti, som ingår i programmet för skydd av fågelvatten. Dessutom främjas utnyttjandet av sjön för fritid och rekreation, då de svårframkomliga och låglänta strandområdena
blir lättare att utnyttja. För restaureringen av Ullavanjärvi höjs vattenståndet med hjälp av en
bottendamm som ska byggas i Kylmäoja. Vattenståndet stiger med cirka 0,5 m, de lägsta vattenstånden med cirka 0,6 m. För att förbättra vattenkvaliteten i sjön skapas djupa sänkor som
sedimenteringsbassänger genom muddring i Kinkkisenoja, i diket som leder till Poloslahti och i
Pajuoja. Rekreationsanvändningen av strandområden avsedda för allmänt bruk förbättras dessutom genom muddring av vattenområdet på ifrågavarande ställen. På området HanhilahtiJuovanlahti muddras gölar med öppet vatten och smala kanaler mellan dem. Gölar med öppet
vatten muddras också i Kinkkisenlahti och Poloslahti som förblir grunda. Områdena under vattnet
röjs också. På grund av höjningen av vattenståndet måste man därtill förstärka vallarna på Ullavanjärvis invallningsföretags strandområden samt rensa Kylmäoja på Peuranevaområdet. (Västra
Finlands miljöcentral 2009)
Enligt registret över bottendjur (POHJE, OIVA-miljö- och geoinformationstjänsten för experter)
finns tillgängliga uppgifter om bottenfaunan i Ullavanjärvis strandzon (litoral) från år 2009. Proverna har tagits på hård botten med handhåv och ingen vattenvegetation har noterats på platsen. Antalsmässigt bestod de rikligaste taxonerna av musselkräftor, fjädermygglarver samt dagsländelarver. De här grupperna utgjorde över 70 % av samhället.
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7.5.5

De närmaste recipienterna i närheten av Syväjärvi brytningsområde
Ruohojärvet (Syväjärvi och Heinäjärvi)

I den omedelbara närheten av Syväjärvi brytningsområde ligger sjöarna Syväjärvi och Heinäjärvi, som tillsammans kallas Ruohojärvet, innanför brytningsområdet. Vid den södra änden av
Heinäjärvi finns ett utloppsdike som leder till Syväjärvi. Vattnet i Syväjärvi rinner ut i Ruohojärvenoja vid sjöns västra del.
Båda sjöarna är grunda, små sjöar som enligt en kartbedömning har en areal på cirka 4–5 ha. På
sjöarnas avrinningsområde finns delvis dikade skogs- och myrmarker.
Det finns inga uppgifter om sjöarnas vattenkvalitet, vattenbiologi och fiskbestånd. Vid en terränggranskning på området i oktober 2013 hittades gamla katsar på stranden av Syväjärvi, vilket
tyder på att småskaligt husbehovsfiske har förekommit i sjön.
Syväjärvi ligger delvis på brytningsområdet, så sjön måste delvis eller helt torrläggas. Avledningen av vatten från Heinäjärvi, som står i förbindelse med Syväjärvi, kräver också ändringsåtgärder.
Ruohojärvenoja – Rytilampinoja – Toroja

Brytningsområdet vid Syväjärvi ligger på Torojas (49.058) avrinningsområde. Områdets vatten
avleds till Ruohojärvenoja, som rinner väster om brytningsområdet, och fortsätter via Rytilammenoja och Toroja till Ullava å.
Torojas (49.058) avrinningsområde omfattar cirka 32 km2 och sjöprocenten är liten (0,8 %). Dikets uppskattade medelvattenföring då det rinner ut i Ullava å är cirka 0,24 m3/s. Enligt en kartgranskning används avrinningsområdet till stor del för skogsbruk. Det finns inga uppgifter om
undersökningar av dikenas vattenkvalitet, biologi eller fiskbestånd.
7.5.6

De närmaste recipienterna i närheten av Outovesi brytningsområde

Länkkyjärvi
Nordväst om Outovesi brytningsområde finns sjön Länkkyjärvi, dit det behandlade vattnet från
brytningsområdet kommer att ledas. Enligt en kartbedömning är sjöns areal cirka 8 ha. Sjöns avrinningsområde är till största delen dikad och odikad myrmark.
Det finns inga uppgifter om sjöarnas vattenkvalitet, vattenbiologi och fiskbestånd.
Mato-oja
Vattnet från Länkkyjärvi rinner via skogsdiken till Mato-oja som sedan rinner ut i Ullava å. Det
finns inga uppgifter om Mato-ojas vattenkvalitet, vattenbiologi och fiskbestånd. Dikets avrinningsområde är dominerat av myrmark och omfattande skogsdikningar har gjorts. Mato-oja får
vatten också från torvproduktionsområdena i närheten.
7.5.7

De närmaste recipienterna i närheten av Leviäkangas brytningsområde
Harijärvenoja

Harijärvenoja, som rinner genom Leviäkangas brytningsområde, får sin början från sjön Harijärvi
norr om brytningsområdet och rinner därifrån söderut och mynnar ut i mellersta delen av
Köyhäjoki. Det finns inga uppgifter om Harijärvenojas vattenkvalitet och tillstånd. Enligt kartbedömning är området vid dikets övre del huvudsakligen dikad skogs- och myrmark och vid dikets
nedre del finns också åkerodlingar.
7.5.8

De närmaste recipienterna i närheten av Rapasaari brytningsområde
Näätinkioja

Näätinkioja är en över 30 km lång bäck som rinner genom främst försumpad terräng (Paavo
Ristola Oy 2000). Näätinkiojas avrinningsområde har en areal på cirka 51 km2 och sjöprocenten
än 0,4 %. Dikets uppskattade medelvattenföring är cirka 0,3 m3/s. På Näätinkiojas avrinnings-
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område finns dikade myr- och skogsmarker som används för skogsbruk samt dessutom torvproduktion. Alldeles vid dikets nedre lopp innan det rinner ut i Köyhäjoki finns också åkrar.
I databasen Hertta finns uppgifter om vattenkvaliteten (Tabell 7-13) från Näätinkiojas mellersta
och nedre del från år 2010 (Figur 7-5). De höga halterna av humus och järn i Näätinkiojas vatten
indikerar att avrinningsområdet domineras av myrmark. Under vårflödet har vattnets pH varit
något surt, men i augusti något alkaliskt. Näringshalterna avspeglar ett eutroft vattendrag och
den elektriska ledningsförmågan är typisk för vattendrag i inlandet.
Vattenkvaliteten i Näätinkioja har kontrollerats i samband med vattendragskontrollen av Oy Alholmens Kraft Ab:s torvproduktion på Päivä- och Valkianeva vid kontrollpunkter ovanför
(Näätinkijoki 1) och nedanför (Näätinkijoki 2) produktionsmossarna. De höga halterna av humus
och järn i Näätinkiojas vatten indikerar att avrinningsområdet domineras av myrmark. Vattnets
pH är huvudsakligen något surt och det sjunker under vårflödestiden. Näringshalterna avspeglar
ett eutroft vattendrag och den elektriska ledningsförmågan är typisk för vattendrag i inlandet.
Under åren 2001–2007 var vattenkvaliteten utgående från de genomsnittliga resultaten för vattenkvaliteten något bättre vid den högre belägna kontrollpunkten (Näätinkioja 2).
Tabell 7-13. Uppgifter om vattenkvaliteten i Näätinkioja år 2010 (Pöyry Finland Oy, 2011)
Plats

Syre

pH

El. ledn.

Alkalini- Fast
Färgtal Gruml. Tot.N NH4-N NO3-N Tot.P PO4-P Järn
tet
substans
%
mS/m
mmol/l mg/l
Pt mg/l FNU
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l µg/l
mg/l
Nääti 1 år 2001–2007, n=20, ovanför dräneringsvatten från Päivä- och Valkianeva
medeltal
76
6,4
5,5
0,3
6,1
293
13,3
1230
170
213
46
17
5,2
minimum
67
5
2,8
<0,05
2,4
200
4,4
810
20
35
30
7
1,6
maximum
86
7,1
11
0,73
9
500
27,7
2200
640
450
71
26
10,2
10.5.2010
81
6,3
3,6
0,11
6
250
5,8
820
97
27
24
8
2,2
4.8.2010
66
7,5
6,8
0,44
8,8
230
25
1300
26
360
61
22
8,6
21.10.2010
74
5,6
3,8
0,09
<1
300
5,5
1300
260
58
31
7
2,5
Medeltal 2010
74
6,5
4,7
0,21
6,2
260
12,2
1140
128
148
39
12
4,4
Medeltal 2008
84
6,6
4,1
0,1733
6,9
352
10,9
960
84
56
39
18
4,3
Nääti 2 år 2001–2007, n=20, nedanför dräneringsvatten från Päivä- och Valkianeva
medeltal
68
6,3
5,2
0,27
8,1
298
14,2
1357
301
146
55
23
5,1
minimum
50
5
3
<0,05
2,8
200
5,3
760
46
34
32
8
1,7
maximum
83
6,9
8,4
0,54
14,6
480
27,4
2600 1200
400
87
40
10
10.5.2010
81
6,2
3,6
0,11
5,2
250
8,4
830
130
54
26
8
2,3
4.8.2010
54
7,3
6,5
0,38
6
250
21
1500
120
160
70
23
7,7
21.10.2010
76
5,6
3,6
0,06
<1
300
4,1
1100
130
48
26
6
2,2
Medeltal 2010
70
6,4
4,6
0,18
5,1
267
11,3
1143
127
87
41
12
4,1
Medeltal 2008
78
6,5
4,4
0,18
6,3
335
11,5
1133
190
53
48
20
4,5

CODMn
mg/l
36
20
59
27
32
49
36
40
39
26
59
27
39
44
37
43

Fiskbeståndet i Näätinkioja består främst av abborre och gädda (Västra Finlands miljötillståndsverk 2007) och fisket i diket är obetydligt (Paavo Ristola Oy 2000).
7.6

Vegetation och fauna
Projektområdet ligger i den mellanboreala skogsvegetationszonen (3a, Österbotten).
Typiskt för området är tall- och grandominerade barrskogar. Enligt granskning av kartan och
flygfoton används projektområdets moskogar för skogsbruk. Största delen av skogarna är plantskogar eller gallringsbestånd. Dessutom förekommer figurer med grövre skog. Vanliga arter i
mellanboreala moskogar är lingon, blåbär, kråkbär och kruståtel samt väggmossa, husmossa,
björnmossa och kvastmossa.
I indelningen i myrmarksvegetationszoner ligger projektområdet i gränszonen mellan sluttande
högmossar och mellanboreala aapamyrar. Projektområdets myrmarker är nästan utan undantag
dikade och trädbevuxna. På vissa områden finns ganska små odikade myrmarksområden omgivna av dikade områden. De dikade myrmarkerna som har blivit trädbevuxna är i allmänhet
tallmyrförändringar, skogskärrförändringar eller torvmoar. De vanliga arterna på de här förändrade myrtyperna är tall, gran, glasbjörk, dvärgbjörk, getpors, tuvull, odon, klubbvitmossa, praktvitmossa, myrbjörnmossa, stor björnmossa samt väggmossa.
Däggdjur som trivs i den mellanboreala skogsvegetationszonens ekonomiskogar samt på myrmarker som blivit skogbevuxna är älg, skogshare, ekorre, räv, mård och mink. Vanliga fåglar i
barrskogar är bl.a. bofink, lövsångare, rödhake, björktrast, rödvingetrast, talgoxe, orre, järpe
och tjäder. Rovfåglar som kan påträffas i de här ekosystemen är bl.a. ormvråk, bivråk och stenfalk.
Småvatten såsom träsk och bäckar förekommer på tre områden.
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Länttä

Länttäområdet är ganska kraftigt bearbetat av mänsklig aktivitet. I områdets mellersta del finns
ett brytningsområde omgivet av ett dikat myrmarksområde. I projektområdets sydöstra hörn
finns en åker. Ekonomiskogarna i projektområdets södra och norra delar är avverkade. I områdets sydvästra och östra delar finns det fortfarande kvar skogsfigurer med grövre trädbestånd.
De här delområdena som är mera i naturtillstånd omfattar en areal av sammanlagt 3 ha.

Figur 7-7. Brytningsområdet i Länttä.

Syväjärvi

Syväjärviområdet består av dikade och skogbevuxna myrmarker samt moskogsåsar som används för skogsbruk. På området finns två sjöar, Syväjärvi och Heinäjärvi (Ruohojärvet). Sjöarna
står i förbindelse med varandra via ett dike. Ruohojärvenoja rinner från Syväjärvi längs projektområdets gräns mot norr. Utgående från flygfoton bedöms största delen av projektområdet vara
ganska kraftigt bearbetat av mänsklig aktivitet. Största delen av moskogarna är kalhyggen,
plantbestånd eller unga gallringsbestånd. Sjöarna Ruohojärvet och deras strandzoner (areal totalt
cirka 14 ha) bedöms vara i naturtillstånd. I mellersta delen av projektområdet finns dessutom en
cirka 4 ha stor figur med grövre skog på Marjakangas.
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Figur 7-8. Syväjärvi (Keliber Oy).

I norr i närheten av projektområdet finns två träsk, Rytilampi och Konttila. De här träskens
strandzoner bedöms vara i naturtillstånd. Projektområdet omges av dikade skogbevuxna myrar
och moskogar som används för skogsbruk. Sydost om området finns Päiväneva torvproduktionsområde.
Outovesi

Outovesiområdet består av Kehäharju samt myrmarksområden i sydväst och öster. Flygfoton visar att ekonomiskogen på åsen är delvis avverkad, delvis finns det trädbestånd av olika ålder
där. Arealen som har något äldre, grövre skog uppskattas vara cirka 2–6 ha. Områdets myrmarker är dikade och har blivit skogbevuxna. Ett delområde som eventuellt är värdefullt för naturens
mångfald kan vara strandzonen vid bäcken eller diket som rinner mellan Kotakangas moskogsåsar i södra delen av projektområdet.
Cirka 50 m nordnordost om projektområdets gräns finns sjön Outovesi, som omges av Oudonvedenharju. Myrträsket Kotalampi ligger cirka 200 m sydväst om projektområdet. Det odikade
myrmarksområdet kring träsken bedöms enligt flygfoton vara i naturtillstånd eller naturliknande
tillstånd. I övrigt omges projektområdet huvudsakligen av dikade myrar samt moskogar som används för skogsbruk. Väster om området finns ganska vidsträckta torvproduktionsområden (Iso
Vehkaneva, Vähä Vehkaneva, Länkkyjärvenneva).
Leviäkangas

Området Leviäkangas består av ekonomiskog samt dikade myrmarker som blivit skogbevuxna.
Områdena med grövre skog utgör sammanlagt cirka 15–20 ha. Norr om området finns Harijärvi.
Harijärvenoja rinner från Harijärvi i nord-sydlig riktning genom projektområdet. I norra delen av
projektområdet vid Leviäkangas är området längs Harijärvenoja eventuellt i naturliknande tillstånd eller i naturtillstånd. Enligt karttolkning har fåran längre söderut grävts så att den löper
rakt.
Projektområdet omges av främst ekonomiskogar och dikade skogbevuxna myrar. Cirka 170 m
norr om områdets gräns finns Harijärvi. Vähä Vehkaneva torvproduktionsområde ligger cirka 500
meter mot nordväst. 1–2 km från projektområdet finns fem andra små träsk (Iso och Pieni
Palojärvi, Vehkalampi, Kortevesi och Pitkävesi).
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Rapasaari

Rapasaariområdet omfattar myrmarksområdet nordost om Päiväneva torvproduktionsområde
samt mon nordost om det. Myrmarksområdet består av två odikade delområden (2 och 3 ha).
Resten av myrmarksområdet är dikat och enligt tolkning av flygfoton är det skogbevuxet eller
håller på att bli skogbevuxet. Moskogsområdet är ganska kraftigt bearbetat genom mänsklig aktivitet, bl.a. har diken grävts och skog avverkats. Den grövre skogens areal uppskattas utgående
från flygfoton till cirka 20–25 ha.
Cirka 1 km öster om projektområdets avgränsning ligger Naturaområdet Vionneva. Päivänneva
torvproduktionsområde ligger delvis inom projektområdets avgränsning i väster. Cirka 1,5 km
söder om området rinner Näätinkioja. I övrigt omges området främst av dikade trädbevuxna myrar samt moskogar som används för skogsbruk.
7.7

Naturskydd
Tabell 7-14 innehåller en sammanställning av Naturaområden och andra skyddsområden i närheten av projektområdet och deras läge anges i Figur 7-9.
Tabell 7-14. Skyddsområden i projektområdets omgivning (databasen OIVA, 13.11.2013)

Områdets namn

Status

Kod

Vionneva

Naturaområde (SPA/SCI)
hör till myrskyddsprogrammet
hör till programmet för skydd
av fågelvatten
hör till myrskyddsprogrammet

FI1000019
SSO100302
LVO100216

Avstånd från närmaste
del av projektområdet
cirka
Rapasaari: 1 km
Syväjärvi: 2 km
Länttä: 5 km

SSO100304

Outovesi: 5 km

skyddat avrinningsområde

MUU100033

Länttä: 2 km

Naturaområde (SCI)
hör till myrskyddsprogrammet
Naturaområde (SPA/SCI)
Naturaområde (SPA/SCI)
hör till myrskyddsprogrammet

FI1000034
SSO100312
FI1000036
FI1000014
SSO100317

Länttä: 9 km

Hanhilahti
Kiimaneva – Ison
Köyrisenneva
Lestijoki vattendrag
Kotkanneva
Lähdeneva
RitanevaVipusalonnevaMärsynneva

Syväjärvi: 9,5 km
Länttä: 13 km
Syväjärvi: 13 km
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Figur 7-9. Skyddsområden.

Det Naturaområde som ligger närmast projektområdet är Vionneva (FI1000019), som ligger cirka
1 km från projektområdets delområde Rapasaari och cirka 2 km från delområdet Syväjärvi. Områdets areal är 878 hektar och det ligger inom kommunerna Kaustby och Karleby. Vionneva är
ett särskilt skyddsområde enligt både Europeiska unionens habitatdirektiv (SCI, Sites of Community Importance) och Europeiska unionens fågeldirektiv (SPA, Specially Protected Areas). Dessutom hör myrområdet till myrskyddsprogrammet (SSO100302). Vionneva är ett högmosseområde
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bestående av två högmossar som huvudsakligen är i naturtillstånd. Myrtyperna är karga, växtarterna består av vanlig myrmarksväxtlighet. Området är mycket värdefullt beträffande fågelbestånd, det är en av landskapets viktigaste fågelmossar (Ympäristö.fi). Där förekommer åtminstone nio arter som ingår i fågeldirektivets bilaga 1. Av naturtyperna i bilaga 1 till habitatdirektivet påträffas på området
Naturliga dystrofa sjöar och småvatten:
1%
*Högmossar:
83 %
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn:
1%
Skogbevuxna myrar:
11 %
*= prioriterad naturtyp
Naturaområdet Kotkaneva och Pikkukoppelos skogar (FI1000034) ligger cirka 5 km från det planerade brytningsområdet i Länttä. Områdets areal är 3305 hektar och det ligger på gränsen mellan kommunerna Halsua och Karleby. Naturaområdet är ett objekt enligt Europeiska unionens
habitatdirektiv SCI och det hör till myrskyddsprogrammet (SSO100312). På Kotkaneva finns vidsträckta aapamyrar och högmossar. Områdets fågelbestånd är ganska mångsidigt och består av
både nordliga, sydliga och östliga arter. Pikkukoppelos skogar består av blandskogsfigurer på
frisk mo. De innehåller stående murkna träd samt i någon mån också lågor (Ympäristö.fi). Det är
känt att tre arter som ingår i habitatdirektivets bilaga II samt 15 arter i fågeldirektivets bilaga I
förekommer på området.
Av naturtyperna i bilaga 1 till habitatdirektivet påträffas på området
Naturliga dystrofa sjöar och småvatten:
1%
*Högmossar:
30 %
Rikkärr:
1%
*Aapamyrar:
55 %
*= prioriterad naturtyp
7.8

Samhällsstruktur och markanvändning

7.8.1

Markanvändning

Brytningsområdena ligger huvudsakligen på områden som används för skogsbruk.
Länttä brytningsområde är till största delen öppet, röjt och dikat område, delvis område som används för skogsbruk. I områdets södra del finns åkrar och genom området går lokalväg 18097
samt en elledning som följer vägen.
Syväjärviområdet är delvis dikat och delvis kalhugget myr- och moområde som används för
skogsbruk. På området finns också vattendragen Heinäjärvi och Syväjärvi. Det finns inget egentligt vägnät på området. Från skogsbilvägen öster om området finns en vägbank i dåligt skick till
Syväjärvi.
Outovesiområdet är i sin helhet delvis kalhugget och delvis dikat myr- och moområde som används för skogsbruk. Genom området löper en skogsbilväg som förgrenas och går till Länkkyjärvenneva torvproduktionsområde i väster samt till fritidsbostäderna vid Outovesi i nordost.
Leviäkangasområdet används också i sin helhet för skogsbruk. Genom området går en skogsbilväg.
Den sydvästra delen av Rapasaari brytningsområde är för närvarande torvproduktionsområde
som Oy Alholms Kraft Ab utnyttjar. I övrigt är brytningsområdet delvis kalhuggen myr- och
skogsmark som används för skogsbruk.
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Figur 7-10. Klassificering av markanvändningen utgående från Corine-materialet (tjänsten OIVA).

7.8.2

Bebyggelse

Brytningsområdena ligger utanför bebyggda områden. De bostadsområden som ligger närmast
brytningsområdena är klassificerade främst som glesbygdsområden på landsbygden (Figur 7-11).
De största bosättningscentra i de kommuner som ingår i litiumprovinsen är Kaustby, Ullava och
Terjärv.
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Figur 7-11. Koncentrerad bebyggelse i brytningsområdenas omgivning (YKR-material).

Den bebyggelse som finns närmast Länttä brytningsområde finns intill Härkänevantie cirka 900 m
från brytningsområdet mot nordväst i riktning mot byn Länttä.
I närheten av planeringsområdena Syväjärvi, Outovesi, Leviäkangas och Rapasaari finns ingen
fast bosättning (Figur 7-12). På Syväjärvi planeringsområde finns tre byggnader som är utmärkta
på grundkartan men som dock inte finns i terrängdatabasens registeruppgifter. Väster och norr
om Outovesi finns fritidsbostäder, av vilka den närmaste ligger mellan Outovesi och brytningsom-
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rådet cirka 100 m från planeringsområdet. Vid stranden av Harijärvi, som ligger norr om Leviäkangas, finns fritidsbostäder av vilka den närmaste ligger cirka 200 m från planeringsområdet.
Den byggnad som enligt grundkartan ligger närmast Rapasaari (inga uppgifter i terrängdatabasen) ligger cirka 800 m nordväst om planeringsområdet. Dessutom finns det en byggnad på planeringsområdet.

Figur 7-12. Brytningsområdena samt läget för bostads- och fritidshus enligt terrängdatabasen.

7.8.3

Användning av området för rekreation

Enligt databasen OIVA finns inga officiella rekreationsområden eller -leder på projektområdena
eller i deras närhet (Figur 7-13). Intill Syväjärvi löper Kaustby naturstig. På projektområdena och
i deras närhet går det att plocka bär och svamp, vistas i naturen, jaga och fiska.
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Figur 7-13. Rekreationstjänster, -leder och -områden (tjänsten OIVA).

7.9

Planläggningssituation

7.9.1

Landskapsplan

Projektområdena hör till landskapet Mellersta Österbotten. Mellersta Österbottens landskapsplan
utarbetas i etapper. Etapplanerna 1, 2 och 3 för landskapsplanen är fastställda och har vunnit
laga kraft. Landskapsplanerna utgör tillsammans helhetslandskapsplanen för Mellersta Österbotten (Figur 7-14).
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Länttä brytningsområde har beaktats som brytningsområde i landskapsplanen med beteckningen
EK 885_432. Området ligger också inom den vidsträckta torvproduktionszonen 1 (tv1), där planeringsbestämmelsen som utgångspunkt för planering av torvproduktionen ska vara en minskning av den totala belastningen av vattendraget från torvproduktionen. Länttä brytningsområde
ligger inom sjön Ullavanjärvis (49.054) vattendragsområde.
Projektområdena Syväjärvi, Outovesi och Leviäkangas har inga beteckningar i landskapsplanen.
Rapasaari ligger i torvproduktionszon 2 (tv2) samt på Päiväneva torvproduktionsområde som ligger där (EO1 236_5). Med beaktande av de allmänna planeringsbestämmelserna för torvproduktion kan utgångspunkten för planeringen av torvproduktion också vara ökad total belastning av
vattendragen till följd av torvproduktionen.

Figur 7-14. Utdrag ur sammanställningen av etapplanerna för Mellersta Österbottens landskapsplaner
8.2.2012 (www.keski-pohjanmaa.fi). Brytningsområdenas läge har lagts till som röda cirklar på plankartan.

Vid Mellersta Österbottens förbund har beredningen av etapplan 4 börjat. Planen kommer att omfatta placering av regionalt betydelsefull vindkraftsproduktion i landskapet Mellersta Österbotten
(www.keski-pohjanmaa.fi). Ett utkast till planbeskrivning (Figur 7-15) presenterades 12.3.2013.
För brytningsområdena har inte presenterats några nya beteckningar i utkastet till etapp 4 av
landskapsplanen.
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Figur 7-15. Utdrag ur etapp 4 av landskapsplanen för Mellersta Österbotten 12.3.2013 (www.keskipohjanmaa.fi).

7.9.2

General- och detaljplan

På planeringsområdena finns inga general- eller detaljplaner.
7.10 Landskap och kulturmiljö
Mellersta Österbotten ligger inom två landskapsprovinser, Österbotten och Suomenselkä. Typiskt
för landskapet är liten mängd sjöar samt skogs- och myrmarksregioner genomskurna av ådalar.
Mellersta Österbottens traditionella landskapsbild domineras av naturlandskap samt kulturlandskap: byar, bosättningsgrupper, odlingar och betesmarker. Karakteristiskt för landskapet är bosättningen som har utvecklats längs åarna. De faktorer som har orsakat de största landskapsförändringarna under de senaste årtiondena har varit framför allt rationaliseringen av jordbruket
och byggnationen (Ramboll Finland Oy 2012).
Mellersta Österbottens förslag på landskapsmässigt och interkommunalt värdefulla landskapsområden representerar sådana naturlandskap, jordbruksbyar och centraltätorters kulturhistoriska
objekt som är utmärkande och mest representativa för landskapet. Förslagen på lokalt värdefulla
landskapsområden är mindre landsbygdsmiljöer (Ramboll Finland Oy 2012).
Brytningsområdenas närlandskap består huvudsakligen av skogsbrukslandskap som är bearbetat
genom mänsklig aktivitet. I närheten av brytningsområdena finns inga värdefulla landskapsområden av riksintresse (Figur 7-16).
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Figur 7-16. Brytningsområden, värdefulla landskapsområden av riksintresse, byggd kulturmiljö samt
fornlämningar och objekt som utgör byggnadsarv (tjänsten OIVA)

Närlandskapet kring Länttä brytningsområde består också av kalhuggna skogsbruksområden
samt åkrar. Landskapet genomskärs av en lokalväg som löper genom området (Figur 7-17).
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Figur 7-17. Flygfoto av näromgivningen vid Länttä brytningsområde sett från nordväst (källa: Kaamos
Production, Eero Mäenpää).

Närlandskapet vid Syväjärvi brytningsområde domineras av Syväjärvi och Heinäjärvi. Mitt i Heinäjärvi finns ett stort stenblock som höjer sig över vattenytan (Figur 7-18). I övrigt består projektområdets landskap av för området typiskt skogsbruklandskap med kalhyggen samt dikade
myrmarksområden.
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Figur 7-18. Flygfoto av näromgivningen vid Syväjärvi projektområde sett från öster (källa: Kaamos Production, Eero Mäenpää).

Närlandskapet vid Outovesi brytningsområde består delvis av kalhuggna skogsbruksområden. I
väster domineras landskapet av Länkkyjärvenneva torvproduktionsområde och i nordost Outovesi. Landskapet genomskärs av en skogsbilväg som löper genom området (Figur 7-19).
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Figur 7-19. Flygfoto av näromgivningen vid Outovesi projektområde sett från sydväst (källa: Kaamos
Production, Eero Mäenpää).

Leviäkangas närlandskap är huvudsakligen skog som är typisk för området. Det finns mindre kalhyggen i brytningsområdets näromgivning än på de övriga planeringsområdena, men nordväst
om området finns Vähä Vehkaneva torvproduktionsområde, som tydligt urskiljs i landskapet (Figur 7-20).
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Figur 7-20. Flygfoto av näromgivningen vid Leviäkangas projektområde sett från söder (källa: Kaamos
Production, Eero Mäenpää).

Rapasaaris närlandskap domineras av Päiväneva torvproduktionsområde, som delvis ligger på det
planerade brytningsområdet. Rapasaaris landskap består i övrigt av dikade och delvis kalhuggna
skogsbruksområden (Figur 7-21).
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Figur 7-21. Flygfoto av näromgivningen vid Rapasaari projektområde sett från söder (källa: Kaamos Production, Eero Mäenpää)

7.10.1 Fornminnesobjekt

På brytningsområdena finns enligt uppgifter från tjänsten OIVA inga fornlämningar eller objekt
som utgör byggnadsarv (Figur 7-16). Cirka 350 meter väster om Leviäkangas brytningsområde
finns Leviäkangas förhistoriska röse av stenkonstruktion och cirka 400 meter öster om projektområdet finns Veivarinsaari röse av stenkonstruktion (Figur 7-22).
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Figur 7-22. Närmaste kända fornlämningar i närheten av Leviäkangas brytningsområde (tjänsten OIVA).

7.11 Näringsliv och service
Mellersta Österbottens näringsstruktur präglas av att kemisk industri representerad av metall-,
trä- och processindustri har en stark ställning. En stor sysselsättande effekt har också byggverksamhet, service och jordbruksproduktion som är koncentrerad på mjölkproduktion, nötköttsproduktion och potatisodling. Under de kommande åren kan nya arbetsplatser väntas uppstå speciellt inom gruvindustri, den privata servicesektorn och datateknik. Inom natur- och kulturområdena finns förutsättningar för att utveckla rekreations- och turisttjänster. (Västra Finland miljöstrategi 2007–2013, 2007)
Torvproduktionen har en framträdande roll i Mellersta Österbottens energiförsörjning. Enligt
energiverkens uppskattning år 2004 skulle det finnas efterfrågan på en ungefär trefaldig mängd
jämfört med vad som nu produceras. De största användarna av bränntorv som producerats i Mellersta Österbotten är Alholmens Kraft i Jakobstad, Fortum i Karleby och Kokkolan Voima i Karleby. Dessutom används torv i mindre mängder av de kommunala värmekraftverken, jordbruk
och industrifastigheter m.m. (Tikkanen & Hakala 2005)
I Mellersta Österbotten har pälsnäringen bibehållit en stark ställning som näring i landskapet. Antalet gårdar väntas minska i framtiden, men deras medelstorlek ökar, likaså produktionsmängden. De viktigaste pälsdjuren även i framtiden är räv, mink och sjubb. (Mellersta Österbottens
landskapsöversikt 2005). Antalet pälsfarmer i Kaustby år 2009 var totalt 74 st. (Ramboll Finland
2012)
Inom Kaustby kommuns område fanns det totalt 1 747 arbetsplatser 31.12.2009. Näringsstrukturen i Kaustby år 2009 fördelades så att service sysselsatte 58 %, förädling 22 % och primärproduktion 19 %. (Ramboll Finland Oy 2012)
Kaustby kommun är också ett starkt mjölkproduktionsområde, men det finns också andra typer
av primärproduktion. Till småskalig industri hör bland annat plastbranschen, mekanisk träförädling, miljöbranschen samt elteknisk planering. (Ramboll Finland Oy 2012)
I servicenätets hierarki i landskapet Mellersta Österbotten utgör Karleby landskapets handelscentrum. Sekundärcentrum för handel finns i Kannus och Kaustby. Utöver dagligvaruhandel finns
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det också specialservice där. Som servicecentrum betjänar Kaustby också grannkommunerna eller delar av dem.
Enligt turiststrategin för Mellersta Österbotten (2007–2013, 2007) finns Mellersta Österbottens
turismkoncentrationer i Karleby, Kalajoki och Kaustby. Med turismkoncentration avses ett funktionellt område med god nåbarhet, det har mångsidig attraktionskraft och rikt serviceutbud och
företagare och andra aktörer har en stark vilja att utveckla turistnäringen. (Mellersta Österbottens regionstruktur 2030, 2008)
7.12 Trafik
Områdets vägnät består av allmänna vägar och enskilda vägar. Länttä brytningsområde ligger
under Läntäntie. De övriga brytningsområdena ligger antingen intill skogsbilvägar eller i närheten
av sådana. För en del av brytningsområdena krävs att nya förbindelser byggs från närmaste
skogsbilväg (Destia Oy, 2014).
Stamväg 65 är 7 meter bred och lokalvägarna är över 6 meter, frånsett Viitasalontie (4,5–5,5
m). Skogsbilvägarnas bredd varierar mellan 4 och 5,5 meter (Figur 7-23).

Figur 7-23. Nuvarande vägbredder (Destia Oy, 2014).

Figurerna 7-24 och 7-25 presenterar den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på områdets allmänna vägar samt den tunga trafikens andel (GDTtung).
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Figur 7-24. Genomsnittlig dygnstrafik (GDT) på områdets allmänna vägar (Destia Oy, 2014).

Figur 7-25. Genomsnittlig tung trafik per dygn (GDTtung) på områdets allmänna vägar (Destia Oy,
2014).
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7.13 Buller och luftkvalitet
Planeringsområdena ligger på glesbebyggt område. I närheten av planeringsområdena finns
torvproduktion som påverkar luftkvaliteten och bullernivån. Utsläpp av föroreningar i luften i
Kaustby kommun orsakas av Findest Protein Oy:s fabrik, trafik, djurhållning och pälsfarmning
(Ambiotica 2013).
I en bioindikatorundersökning av luftkvaliteten i Karleby- och Jakobstadsregionen år 2012 ingick
också provtagningspunkter i Kaustby och Ullava samt i närheten av Länttä brytningsområde (Figur 7-24). Bioindikatorer för luftkvaliteten i undersökningen var stamlavar på tallar, grundämneshalter i tallbarr, mossa och humus samt deras kemiska egenskaper. Vid alla undersökta punkter bestämdes mossans halter av aluminium, arsenik, bor, kalcium, kadmium, kobolt, krom, koppar, järn, kvicksilver, kalium, magnesium, mangan, natrium, nickel, fosfor, bly, svavel, vanadin
och zink. Bland annat vid en punkt i närheten av Länttä brytningsområde bestämdes också halterna av beryllium, litium, titan och antimon.
Då mossarternas skick och de uppmätta halterna granskades låg de mest förändrade områdena i
Karleby i Yxpilaområdet och i Nykarleby-Pedersöre på pälsfarmsområdena samt i Kaustby i närheten av industrifunktioner och koncentrerade pälsfarmsområden. I glest bebodda delar av det
undersökta området finns det samtidigt zoner där arterna av lavar är i naturtillstånd och grundämneshalterna är på samma nivå som bakgrundsområdena för naturtillstånd (Ambiotica 2013).
Grundämneshalterna vid de undersökta punkter som låg närmast projektområdena var enligt
undersökningen i regel mycket låga.

Figur 7-26. Läget för undersökningsområdena vid bioindikatorundersökningen av luftkvaliteten år 2012
(källa Ambiotica 2013)
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8.

KONSEKVENSER SOM SKA BEDÖMAS SAMT BEDÖMNINGSMETODER

8.1

Konsekvenser som ska bedömas
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bedöms konsekvenserna av det planerade projektet
i den omfattning som anges i MKB-lagen och -förordningen. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning omfattar bl.a.
avgränsning av genomförandealternativen för det undersökta projektet,
beskrivning av projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar,
beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och särdrag på influensområdet,
uppskattning av miljökonsekvenser som kan väntas,
utredning av möjligheter att lindra de skadliga konsekvenserna,
utredning av projektets genomförbarhet,
jämförelse av alternativ,
förslag till uppföljningsprogram för konsekvenserna av projektet samt
ordnande av deltagande samt hörande av invånarna och andra intressenter inom projektets
influensområde.
I miljökonsekvensbedömningen granskas projektets alla funktioner och de konsekvenser som de
orsakar för miljön under hela livscykeln. Konsekvenserna som ska bedömas är de som uppkommer under byggtiden, under driften samt efter att verksamheten avslutats. Funktioner som hör
till byggtiden är iståndsättning av vägarna till områdena eller byggande av nya vägar, placeringen av funktionerna enligt de krav som transporterna och trafiken på byggplatsen kräver, byggande av platser för placering av jordmassor och gråberg. Funktioner som hör till driftsfasen är
bl.a. brytning, hantering och placering av jordmassor och gråberg, vattenbehandling och avledning av vatten samt transport av den brutna malmen till anrikning. Efter avslutad drift ska brytningsområdet eftervårdas och fås att smälta in i landskapet.
Det som ska bedömas är de i Figur 8-1 nämnda konsekvenserna samt hur de sinsemellan påverkar varandra.

Figur 8-1. Miljökonsekvenser som ska bedömas.

Ovannämnda konsekvenser på huvudnivån som ska undersökas preciseras separat per projekt i
varje MKB-förfarande. I det här projektet ska speciellt följande konsekvenser bedömas:
konsekvenser för yt- och grundvatten,
buller och damm,
trafiken och dess konsekvenser,
risker för miljöskador samt
konsekvenser för landskapet.
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8.2

Hur bedömningen genomförs och material som används
I miljökonsekvensbedömningen beskrivs konsekvenserna av verksamheten och de förändringar
detta medför för områdets nuvarande förhållanden. Miljökonsekvensbedömningen baseras på:
projektplaner som preciseras under bedömningens gång,
existerande utredningar om miljöns nuvarande tillstånd och undersökningar av verksamhetens konsekvenser på projektområdet eller i dess omgivning,
pågående tilläggsutredningar samt tilläggsutredningar som görs under bedömningsförfarandet, t.ex. modellberäkningar,
litteratur,
aspekter som framkommer på informationsmöten för allmänheten och i enkäter,
frågor som tas upp i utlåtanden och åsikter,
kontrollresultat och erfarenheter från motsvarande verksamhet annanstans samt
konsekvensbedömningar som utgående från ovannämnda aspekter görs med olika metoder.
I bedömningen beskrivs de nya verksamheternas konsekvenser och de förändringar de medför
för förläggningsplatsens förhållanden och för konsekvenserna av den nuvarande verksamheten i
närheten. Den tekniska planeringen av projektet görs under förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och den information som då framkommer beaktas i bedömningen. På motsvarande sätt
kan bedömningen leda till frågor som måste utredas och lösningar som måste planeras till exempel för att minska de skadliga miljökonsekvenserna.
I konsekvensbeskrivningen kommer konsekvenserna att beskrivas och jämföras med hjälp av
texter, temakartor, grafik, foton och visualiseringar samt beräkningar. De olika metoder och det
material som används för bedömning av olika konsekvenser presenteras noggrannare i de följande kapitlen. Det viktigaste materialet som kan utnyttjas i det här projektet presenteras i kapitel 7.1.

8.3

Förslag till avgränsning av det influensområde som undersöks
Influensområdet avgränsas utgående från den bedömda miljökonsekvensens egenskaper. Till exempel bedömningen av buller- och dammpåverkan avgränsas enligt erfarenhet till planeringsområdets närinfluensområde, som är ungefär en kilometers avstånd från verksamheten. I avgränsningen beaktas ställen som är speciellt känsliga för störningar, exempelvis befintliga eller planerade bostadsfastigheter, tätorter och naturskyddsområden.
Konsekvenserna för vattendragen bedöms i de vattendrag som ligger närmast projektområdet
samt längs den rutt vattnet avleds ända till Ullava å och Köyhäjoki. Perho å bedöms inte påverkas av brytningsverksamheten.
Konsekvenserna för trafiken bedöms på de trafikleder som finns i anslutning till brytningsverksamheten.
Kumulativa effekter kan uppkomma, om det finns verksamhet med likartade konsekvenser i projektets närområde. De kumulativa effekternas influensområden kan vara något större än konsekvenserna av bara det här projektet. De kumulativa effekterna granskas på ett större område än
de direkta konsekvenserna av bara det här projektet.
I Figur 8-2 finns ett förslag till avgränsning av influensområdet.
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Figur 8-2. Förslag till avgränsning av influensområdet.

8.4

Förslag till tilläggsutredningar som behövs
Miljöns nuvarande tillstånd på brytningsområdets influensområde samt den information som behövs för miljökonsekvensbedömningen kommer att preciseras bl.a. beträffande gråbergets kvalitet, ytvattnets och grundvattnets tillstånd, vegetation, fauna, naturtyper, fornminnesobjekt samt
bullermodelleringar. De utredningar som ska göras och en preliminär tidsplan för att genomföra
detta finns i Tabell 8-1. Hur utredningarna ska genomföras beskrivs noggrannare i kapitel 8.6–
8.18.
Tabell 8-1. Utredning av nuläget och utredningar i anslutning till miljökonsekvensbedömningen samt
uppskattad tidsplan år 2014.
Gråberg
Vattendragsutredningar
Vattenkvalitetsprover
Vattenstånd
Sedimentkvalitet
Undersökning av bottenfauna
Nätprovfiske
Elprovfiske
Kiselalger
Grundvattenundersökningar
Kartläggning av brunnar
Installation av grundvattenrör
Grundvattenprover
Vegetation, fauna, naturskydd
Utredning av naturtyper och vegetation
Åkergroda
Häckande fåglar
Fladdermöss
Utredning av fornminnesobjekt
Bullermodellering

8.5

Mars
April
Under MKB
x

Maj

Juni

x

Juli

Aug

x

Sept

Okt

Nov

Dec

x
x
sept-oktober
aug-sept
aug-sept
sept-oktober

Under MKB
våren 2014
sommaren-hösten
under växtperioden
x
x
maj-augusti
Under MKB
Under MKB

Konsekvenser för jordmån och berggrund
Brytningsverksamheten påverkar områdenas jordmån och berggrund. Under driften avlägsnas ytjorden från området och malm och gråberg bryts. I MKB-beskrivningen beskrivs vilka jordbyggnadsarbeten som krävs för brytningen samt de konsekvenser som de medför. Uppgifter om platsernas jordmån och berggrund utreds utgående från undersökningar som gjorts, iakttagelser,
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kartmaterial samt vid behov terränggranskningar. Resultaten av dem sammanställs i MKBbeskrivningen.
I samband med projektet om litiumförekomster i Kaustbyområdet har sållade moränprover, som
tagits under åren 1975–1979, undersökts. I analysmaterialet från Geologiska forskningscentralens undersökning kan man i områdets bakgrundshalter notera även ganska höga halter av
basmetaller, svavel och arsenik. De höga halterna förklaras delvis av svartskiffer som förekommer på området, men det förklarar inte de höga halterna av arsenik. I undersökningen konstaterades också att moränens mellanfraktion inte är särskilt bra vid undersökning av komponenter i
söndervittrande mineraler. (Kontoniemi 2012).
Gråbergets kvalitet vid Länttä brytningsområde i Kaustby undersöktes år 2005 och 2012. Kvaliteten på gråberget från de övriga brytningsområdena som är med i miljökonsekvensbedömningen undersöks i samband med miljökonsekvensbedömningen. Resultaten presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
8.6

Konsekvenser för grundvattnet
Projektområdena ligger inte på klassificerade grundvattenområden. Information om projektområdenas grundvattenförhållanden sammanställs med hjälp av tillgängliga utredningar, kartgranskning och terränggranskningar och det görs en uppskattning av hur betydande konsekvenserna för
grundvattnet blir samt vid behov vilka skyddsåtgärder som behövs. Vid bedömningen av konsekvenserna för grundvattnet utnyttjas speciellt de utredningar som gjorts på Länttäområdet. På de
övriga brytningsområdena kommer grundvattenrör att installeras för bedömning och kontroll av
grundvattenkvaliteten. Dessutom görs en kartläggning av brunnar.
Påverkan på människorna via grundvattnet och betydelsen av detta bedöms utgående från kvalitetskrav och -rekommendationer för hushållsvatten med beaktande av den nuvarande användningen för grundvattnet (kartläggning av brunnar). I bedömningen beaktas dessutom konsekvenserna för grundvattnets kvalitet vid eventuella olyckor.

8.7

Konsekvenser för vattendragen
I samband med miljökonsekvensbedömningen granskas de utredningar som har gjorts på området, och resultaten av dem presenteras utförligare i MKB-beskrivningen. I bedömningen utreds
hur de förändringar som uppstår till följd av verksamheten enligt de alternativ som granskas
kommer att påverka vattenmängden och -kvaliteten i de mottagande vattendragen samt belastningen av vattendragen. Utgående från detta bedöms eventuella förändringar i vattendragen
nedströms som en expertbedömning. I bedömningen beaktas de mottagande vattendragens särdrag såsom naturtillstånd, humushalt, näringsnivå, hydrologi, organismsamhällen och användning av vattendragen samt bruksvärde. För bestämning av särdragen används tillgänglig information och preciserade undersökningar samt undersökningar som gjorts i Länttäområdet.
Utöver belastningen av vattendragen undersöks också hur verksamheten påverkar faktorer som
berör områdets hydrologi såsom avrinningsområdenas areal, topografi, andelen områden som
magasinerar vatten och vattenfårornas beskaffenhet. Speciellt ska konsekvenserna av torrläggningen eller uppdämningen av Syväjärvi bedömas.
Projektets största konsekvenser är de som drabbar vattendragen. I konsekvensbedömningen utnyttjas tidigare insamlad information från området om vattenkvalitet, fiskbestånd och bottendjur.
Utöver existerande information samlas tilläggsmaterial in om vattnets och sedimentens kvalitet,
bottenfauna och fiskbestånd under MKB:n. De metoder som används i undersökningarna har presenterats i kapitel 8.7.1–8.7.5 och undersökningspunkterna i kapitel 8.7.6. I mån av möjlighet
utnyttjas resultaten av de obligatoriska kontroller som måste göras.

8.7.1

Ytvattnets kvalitet

Det informationsmaterial som finns om ytvattnets kvalitet kompletteras med provtagning av
vattnet. Prover tas fyra gånger under MKB:n. Proverna tas under lågvattentiden på vintern i
mars, under vårflödet i månadsskifte april–maj, på sommaren i juli–augusti och på hösten i september–oktober. Vattenprover tas i både åar och sjöområden. På vintern tas inga prover ur dikena, om de är frusna. Proverna tas med Limnos-vattenprovtagare. I sjöområdena tas vattenprover från ytan (-1 m), på mellannivån samt nära bottnen (botten + 1 m). I grunda vattendrag
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som inte är skiktade tas vattenprover endast från ytan. På alla vattenprover analyseras följande
parametrar:
temperatur
syre
grumlighet
fast substans
elektrisk ledningsförmåga
sulfat
alkalinitet
pH
färg
kemisk syreförbrukning (CODMn)
totalt kväve (tot. N)
ammoniumkväve (NH4-N)
nitrit-nitratkväve (NO2-3-N)
total fosfor, (tot. P)
fosfatfosfor (PO4-P)
mangan (Mn)
järn (Fe)
klorofyll-a (juli–augusti)
metaller (Li, Be, Ta, Nb, Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, V, U)
8.7.2

Ytvattnets vattenstånd

I samband med MKB utreds variationen i vattenstånd i följande sjöar som ligger på eller i närheten av brytningsområdena:
På Syväjärviområdet Heinäjärvi och Syväjärvi
Vid Outovesi brytningsområde Outovesi
Vid Leviäkangas Harijärvi.
8.7.3

Sedimentkvalitet

Sedimentprover tas i åar och sjöar nedströms från brytningsområdena. I sjöområdena tas prover
med Limnos-sedimentprovtagare med skivningssystem. Sedimentproverna analyseras enligt följande djupindelning: ytsediment 0–5 cm samt djupare sediment 5 -> cm. På sedimentproverna
analyseras följande parametrar:
glödgningsförlust
kornstorlek
metaller (Li, Be, Ta, Nb, Sb, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, V, U)
8.7.4

Undersökningar av bottenfaunan

I sjöområdena tas prover av bottendjur i profundalzonen i september–oktober (gärna i slutet av
september) med en hämtare av Ekmantyp enligt Miljöförvaltningens anvisningar (version
13.11.2013, Meissner m.fl. 2013 eller nyare). Från varje sjö tas 6 parallella prover som behandlas som separata prover. Proverna sållas med 0,5 mm såll. Djuren bestäms på artnivå och man
anger artsammansättning, individtäthet och färsk biomassa/m2 samt beräknar indextal som beskriver bottnens eutrofieringsnivå.
I strömmande vatten tas prover av bottendjur med håv i september–oktober enligt Miljöförvaltningens anvisningar (version 13.11.2013, Meissner m.fl. 2013 eller nyare). På observationsplatserna tas prov av två olika bottentyper genom 30 sekunders håvdrag. Antalet parallellprover (2–
3/bottentyp) beror på hur stort åns avrinningsområde är. Proverna sållas med 0,5 mm såll och
proverna behandlas som separata prover. Djuren bestäms på artnivå och artsammansättning
samt individantal och biomassa/prov anges för dem. Dessutom beräknas indextal som beskriver
bottnens eutrofieringsnivå.
8.7.5

Undersökningar av fiskbeståndet

Genom nätprovfiske försöker man i de vattendrag som är väsentliga med tanke på påverkan utreda fiskbeståndets relativa storlek, fisksamhällets struktur, arternas mängdförhållanden och populationsstruktur och ändringar i dessa. Genom nätprovfiske fås också prover för exempelvis
undersökning av rester av främmande ämnen. Vid nätprovfiske används NORDIC-översiktsnät.
Nätprovfisket i sjöområdena görs enligt standard (SFS-EN 14757 2005) med beaktande av anvisningarna från Jord- och skogsbruksministeriet. Nätprovfisket görs i augusti–september 2014.
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Elprovfiske är en fiskbiologisk undersökningsmetod baserad på inverkan av ett elektriskt fält som
skapas genom att elektroder sänks ned i vattnet. Genom elfiske försöker man utreda de med
tanke på konsekvenserna viktigaste fiskarterna i strömmande vatten, främst förekomsten av de
värdefullaste fiskarterna som leker i strömmande vatten. Vid provfisket följs normala metoder,
dvs. man fiskar nedifrån uppåt mot strömmen från kant till kant och avancerar i sick-sack. Fiskar
som kan håvas samlas in, räknas, mäts och vägs samt släpps sedan ut i ån igen. Vid undersökningen används en insamlingshåv vars nät har en maskvidd på 5 mm. Vid elfiske följs Miljöförvaltningens anvisningar 8/2006 om arbetarskydd vid elfiske samt europeiska CEN-standarder
(Water Quality-Sampling Fish with Electricity, SFS-EN 14011). Elprovfisket görs i augusti–
september 2014.
Med en fiskeenkät samlas information in om fisket i influensområdet genom intervjuer med delägarlagens/fiskeområdets kontaktpersoner. Genom enkäten försöker man utreda de viktigaste
områdena med tanke på fisket samt vilka fiskarter som fiskas och vilka fiskemetoder som används. Dessutom ställs frågor om faktorer som är till förfång för fisket för närvarande samt om
förändringar i fiskbestånden.
Genom undersökningar av skadliga ämnen i fiskarna försöker man utreda metallhalterna i rovfiskar för närvarande. I undersökningen fiskas gädda i vattendragen nedströms från brytningsområdena och halterna av Ni, As, Hg, Zn, Cu, Pb, Co, Ba och U i deras muskler bestäms. Undersökningen görs år 2014.
8.7.6

Kiselalger

Genom uppföljning av kiselalger får man information om förändringar i vattenkvaliteten på medellång sikt. Prover av kiselalger tas enligt Miljöförvaltningens anvisningar (version 13.11.2013,
Meissner m.fl. 2013 eller nyare) från stenytor i åarnas forsar på samma områden och vid samma
tid som prover av bottendjur tas i strömmande vatten.
8.7.7

Undersökningspunkter områdesvis

De tilläggsundersökningar som ska göras om de mottagande vattendragens vattenkvalitet, sediment, bottendjur, fiskbestånd samt kiselalger under miljökonsekvensbedömningsprocessen presenteras i Tabell 8-2. Figur 8-3 visar det ungefärliga läget för de punkter där vattendragen ska
undersökas. Läget preciseras i samband med terrängarbetena.
Vattendragens biologiska tillstånd borde utredas i de strömmande vattendragen nedströms från
brytningsområdena genom undersökningar av bottenfauna, kiselalger och med elprovfiske och i
sjöarna genom provtagning av bottendjur i profundialzonen och med hjälp av nätprovfiske.
Tabell 8-2. Vattendragsutredningar.
Vattendragspunkt
Ullava ås nedre del
Ullavajärvi
Lähdeoja (Lähde 1)
Syväjärvi
Heinäjärvi
Ruohojärvenoja/Rytilampinoja
Vanha-Toroja
Outovesi
Länkkyjärvi
Köyhäjokis nedre del
Harijärvi
Harijärvenoja
Näätinkioja 2

Vattenprov
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vattenstånd

x
x
x

x

Sediment
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bottenfauna
x
x
x
x
x
x
x
x

Nätprovfiske

Elprovfiske
x

Kiselalger
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
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Figur 8-3. Det preliminära läget för de punkter där vattendragen ska undersökas

8.8

Utsläpp i luften och konsekvenser av dem
Dammutsläpp i luften från brytningsområdena uppkommer tydligast vid lösgörning (brytning,
sprängning), hantering och transport av stenmaterial. Dessutom kan damm från deponeringsområdena för gråberg och avlägsnade jordmassor förekomma innan de har eftervårdats och anpassats till landskapet. Dammet sjunker snabbt och är begränsat främst till brytningsområdena. Påverkan är närmast estetisk. Sporadiskt, då förhållandena för dammspridning är gynnsamma
(torrt, hård vind), kan damm spridas över ett större område. Vid bedömning av mängden damm
från verksamheten och dammets sammansättning (partikelstorlek samt halt av skadliga ämnen)
utnyttjas information om vilka egenskaper materialet som ska brytas och deponeras har samt
tillgängligt material från undersökningar och mätningar vid andra motsvarande platser. Det finns
tillräckligt med källmaterial tillgängligt och det finns inget behov av tilläggsundersökningar på
området, ifall inget annat anmärkningsvärt framkommer under bedömningens gång.
Trafiken och arbetsmaskinerna orsakar både damning och avgasutsläpp. Utsläppen från maskiner
och anordningar består av svaveldioxidutsläpp som beror på bränslets svavelhalt samt VOC- och
partikelutsläpp till följd av ofullständig förbränning och föroreningar i bränslet samt kväveoxider.
Vid bedömningen av luftutsläpp från trafiken beaktas projektets prognoser för trafikmängderna,
antalet maskiner på området och maskinernas art samt trafikledernas skick och nuvarande trafikmängder. Luftutsläppen från trafiken uppskattas kalkylmässigt enligt information om maskiners och anordningars specifika utsläpp i förhållande till trafikmängderna.
I närheten av projektområdena finns provtagningspunkter som ingår i bioindikatorundersökningen av luftkvaliteten i Karleby- och Jakobstadsregionen (Ambiotica 2013).

8.9

Konsekvenser för vegetation, fauna och naturskydd
Naturen vid de planerade brytningsområdena i litiumprovinsen har inte tidigare systematiskt undersökts. Tillgänglig information om eventuella hotade och annars beaktansvärda arter på projektområdet samlas in från bl.a. miljöförvaltningens artdatabas och Forststyrelsen. På området
görs dessutom terrängutredningar beträffande vegetation, fågelbestånd och åkergroda år 2014.
Terrängarbetena för utredningarna av naturtyper och vegetation görs under växtsäsongen 2014. Avsikten med utredningarna är att lokalisera eventuella naturtyper som är skyd-
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dade enligt skogslagen (1093/1996), vattenlagen (587/2011) eller naturvårdslagen (1096/1996)
eller som är hotade. Dessutom utreds var växtarter som av skyddsskäl är beaktansvärda eventuellt förekommer på området. Utredningarna koncentreras speciellt på att med hjälp av granskning av flygfoton och kartor hitta delområden som bedöms vara värdefulla med tanke på naturens mångfald. Sådana områden som eventuellt är värdefulla är bl.a. grövre moskogar, odikade
myrmarksområden, områden längs bäckar och stränder vid träsk och tjärnar. I kraftigt behandlade ekonomiskogar, på kalhyggen och dikade, trädbevuxna myrområden görs mera generella
terrängundersökningar (avgränsning av olika naturtyper på kartan).
Vid bedömning av konsekvenserna av den planerade brytningsverksamheten granskas läget för
känsliga eller skyddsmässigt betydelsefulla naturtyper och förekomster av växtarter i förhållande
till de planerade funktionerna. Den direkta och största påverkan på vegetationen börjar i byggfasen, då vegetationen röjs bort för att ge plats åt byggnation och brytningsverksamhet. Andra
eventuella konsekvenser av brytningsverksamheten kan uppkomma i form av påverkan på
grundvattennivån, damm och andra utsläpp. Konsekvensbedömningen koncentreras framför allt
på projektområdet och dess näromgivning.
Fågelutredningarna inriktas på utredning av nuläget för häckande fåglar och taxeringarna görs
enligt allmänt godkända metoder och anvisningar (Koskimies 1994). Genom fågeltaxeringar
(kartläggningstaxeringar) utreds var hotade och andra skyddsmässigt beaktansvärda fågelarter
har sina revir inom planerings- och influensområdena. Projektets influensområde antas omfatta
200–500 meters avstånd från brytningsområdet beroende på arter. Området där störningar förekommer är störst för stora rovfåglar och minst för tättingar i skogen. Taxeringarna görs som s.k.
begränsade kartläggningstaxeringar där antalet taxeringsgånger begränsas till två. Taxeringar
under häckningstiden görs i första hand på reserveringarna för dagbrott, sedimenteringsbassänger, myr-/ytinfiltrerings- och serviceområden. För terrängarbetena vid utredning av fågelbeståndet planeras en dag per planeringsområde (Länttä, Syväjärvi, Outovesi, Rapasaari, Leviäkangas), varvid taxeringen av vatten- och strandfåglar också görs på planeringsområdena eller
vid de fyra små sjöar som finns i deras omedelbara närhet (Syvä-, Heinä-, Harijärvi och Outovesi). Sjö- och strandfåglar taxeras genom punkttaxering och engångstaxering. Fågeltaxeringarna görs i maj–juni 2014.
Det är känt att ett av planeringsområdena ligger på ett revir för en hotad rovfågel. Planeringsområdets betydelse för arten kommer att undersökas teoretiskt utgående från häckningsuppgifter
hos myndigheterna och en kartgranskning.
Enligt en förhandsgranskning av kartmaterialet finns det inget behov av att taxera flyttfåglarna
vid undersökningsområdena. På projektområdet finns inga vidsträckta myrmarker, åkrar eller liknande för flyttfåglarna viktiga rastplatser, så området torde ha liten betydelse för fåglarna under
flyttningen. På området planeras inga separata utredningar av spelplatser för hönsfåglar, eftersom skogarna är ganska kraftigt utsatta för skogsbruksåtgärder och därför inte torde ha särskilt stor betydelse för hönsfåglarna. I samband med utredningarna av häckande fåglar kan man
dock lokalisera orrarnas spelplatser. Fågelutredningarna sträcker sig inte ända till Ullavanjärvi.
Andra djur som ska utredas är åkergroda och fladdermöss. Förekomsten av dem ska undersökas
genom terränggranskningar. Eventuell förekomst av andra skyddsmässigt betydelsefulla djur på
projektområdet utreds med hjälp av uppgifter i litteraturen, information om arternas utbredning
och deras krav på livsmiljön.
Förekomsten av åkergroda utreds i terrängen i maj, då arten bäst kan upptäckas tack vare
hanarnas spelläte. Utredningen koncentreras till platser som enligt flygfoton och kartgranskningar kunde vara potentiella förekomstplatser för åkergroda på projektområdena och i deras närhet.
Utredningar görs i
Outovesiområdet, vid Kotalampi och på Outovesis försumpade strandområden samt
Syväjärviområdet, vid Syväjärvi och Ruoholampi. Vid behov görs utredningarna på ett större
område.
Utredningarna görs under vindstilla eftermiddagar och kvällar, då åkergrodans aktivitet är som
störst.
Fladdermusutredningens terrängarbeten görs i kvällsskymningen i maj–augusti. Utredningarna fokuseras på platser som är typiska jaktområden för fladdermöss såsom stränderna vid områ-
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dets sjöar (Syväjärvi, Ruoholampi, Kotalampi, Outovesi) samt skogskanter och öppna platser. Förekomsten av fladdermöss på projektområdet utreds främst med en bärbar fladdermusdetektor.
Terränggranskningarna planeras utgående från granskning av flygfoton.
Vid bedömning av konsekvenserna av den planerade brytningsverksamheten granskas läget för
känsliga eller skyddsmässigt betydelsefulla djurarters föröknings- och rastplatser i förhållande till
de planerade funktionerna. Konsekvenserna för faunan består av bl.a. förlust av livsmiljöer samt
buller, damm, vibrationer och utsläpp i luften till följd av byggnation och brytning. Konsekvensbedömningen inriktas speciellt på projektets verksamhetsområden men görs också utanför avgränsningen beträffande områden som drabbas av bl.a. buller.
De planerade brytningsområdenas inverkan på Natura- och andra naturskyddsområden i deras näromgivning granskas områdesvis. Som utgångsinformation används gällande information
från miljömyndigheternas databaser om naturskyddsområden samt utredningar som gjorts under
MKB-processen och uppgifter från beräkningar såsom brytningsområdenas eventuella inverkan
på grundvattnet och hur stort område som påverkas, damning och dammspridning, buller, utsläpp från trafiken m.m. Om brytningsverksamheten enligt en expertbedömning kan påtagligt
försämra de naturvärden som utgör grund för Naturaområdet måste en Naturabedömning enligt
naturvårdslagen 65 § göras. Största delen av de Naturaområden och naturskyddsområden som
omger projektområdet ligger på sådant avstånd att brytningsverksamhetens inverkan på deras
naturvärden kan antas bli ganska obetydlig. För Vionneva (FI1000019), som ligger cirka 1 km
från projektområdet, är det skäl att göra en Naturabedömning.
8.10 Utnyttjande av naturresurser och avfallshantering
De betydelsefullaste faktorerna som påverkar utnyttjandet av naturresurser är:
den utvinnbara malmen som naturresurs,
nyttoanvändning av utvinningsavfallet,
marksubstans för att eftervårda deponeringsområdena och få dem att smälta in i landskapet
samt
användning av icke-förnybara energikällor i verksamheten.
Konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurser beskrivs som materialströmmar under projektets livscykel (utvinnbar malm och gråberg, nyttoanvändning och deponering av utvinningsavfall). Verksamhetens övriga inverkan på utnyttjandet av naturresurser är närmast indirekt, till
exempel att spridningen av mineraldamm kan påverka bärplockning eller skogsbruk.
Utvinningsavfallet på brytningsområdena består av jordmaterial och gråberg. Gråbergets kvalitet
vid brytningsområdet i Länttä undersöktes år 2005 och 2012. Kvaliteten på gråberget från de övriga brytningsområdena som är med i miljökonsekvensbedömningen undersöks i samband med
miljökonsekvensbedömningen. Resultaten presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen.
8.11 Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen
I MKB-förfarandet bedöms det planerade projektets lämplighet för områdets samhällsstruktur,
markanvändning samt viktiga funktioner och nätverk (bl.a. trafikförbindelser samt infrastruktur
för energi- och vattentjänster). Planerna i anslutning till projektet jämförs med de former av
markanvändning som är planerade för området (planläggning). I miljökonsekvensbeskrivningen
bedöms hur målen för markanvändningen uppfylls på området. Beträffande planläggningen bedöms eventuella ändringsbehov. Särskild vikt fästs vid eventuella störningskänsliga ställen och
områden i närheten av projektområdet.
I konsekvensbeskrivningen behandlas de riksomfattande målen för områdesanvändningen som
kan anses ha betydelse för det planerade projektet. Sådana är åtminstone fungerande regionstruktur, kultur- och naturarv samt naturresurser.
8.12 Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Deponeringsområdena för biprodukter samt brytningsområdena kommer att påverka landskapet
under en lång tid, men påverkan minskas genom eftervårdsåtgärder. Konsekvenserna för den
byggda miljön och landskapet granskas genom jämförelse av områdets nuvarande tillstånd och
de planerade funktionerna. Landskapets nuvarande karaktär utreds med hjälp av terrängundersökningar samt kartor och flygfoton. Det planerade projektets landskapspåverkan åskådliggörs
med fotomontage. I MKB-förfarandet bedöms de förändringar som projektet ger upphov till i
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landskapet och det görs en bedömning av det område där förändringarna kommer att synas. Bedömningen av konsekvensernas betydelse för både landskapsbilden över ett större område och
närområdets landskap görs utgående från ovannämnda granskningar.
I miljökonsekvensbedömningen utreds förekomsten av objekt som avses i fornminneslagen
(295/1963) i närheten av projektområdet. Det bedöms hur förverkligandet av brytningsområdena
kommer att påverka värdefulla landskapsområden, fornlämningar, byggd kulturmiljö, statens
byggnadsarv och världsarv som ska vårdas samt kulturhistoriska platser.
8.13 Buller och vibrationer från driften samt konsekvenser av detta
Gruvdriften, dvs. brytningen, transporten av det brutna materialet, eventuell krossning och trafiken i anslutning till verksamheten orsakar buller. I samband med miljökonsekvensbedömningen
granskas hur projektet eventuellt påverkar uppkomsten av buller samt bullerspridningen. Bullret
från brytningen bedöms enligt en bullerberäkningsmodell för verksamhetsalternativen och nollalternativet. I beräkningsmodellen kan man beakta bl.a. terrängformer och byggnader, skogens
och markens dämpande verkan samt hur eventuella bullerbekämpningskonstruktioner kan påverka bullerspridningen. De beräknade bullernivåerna jämförs med riktvärdena för buller enligt
statsrådets beslut om riktvärden för bullernivån (993/1992). Genom bullerberäkningen får man
fram spridningszoner för bullret från brytningen och tillhörande trafik LAeq7-22 och LAeq22-7. Andra
bullerkällors inverkan samt bullerökningen till följd av det granskade projektområdet med tanke
på bullernivåerna i projektområdets omgivning bedöms enligt tillgängliga bullerutredningar.
Vibrationerna från det nödvändiga sprängningsarbetet bedöms utgående från mätningar som
gjorts vid motsvarande brytningsområden med beaktande av de sprängämnesmängder som ska
användas och var sprängningsarbetet ska göras. För vibrationer finns det inga officiella riktvärden i Finland. Vibrationernas inverkan på bl.a. människornas trivsel, omgivningens konstruktioner och känsliga anordningar inom vibrationernas influensområde bedöms erfarenhetsmässigt enligt andra motsvarande projekt.
8.14 Konsekvenser av trafiken
I samband med miljökonsekvensbedömningen utreds de nuvarande trafikmängderna och uppgifter om olyckor på trafikrutterna inom verksamhetens influensområde. I bedömningsarbetet beräknas hur mycket den planerade verksamheten kommer att påverka trafikmängderna och de
nuvarande trafikledernas lämplighet för verksamhetens trafik bedöms.
Utgående från den här informationen beräknas hur den planerade verksamheten kommer att påverka transportledernas trafikmängder, trafikens smidighet samt trafiksäkerheten på de vägavsnitt där påverkan från verksamheten kan noteras. I bedömningen av trafikpåverkan utnyttjas
Destia Oy:s granskning av alternativen för brytningsområdenas trafikförbindelser.
8.15 Konsekvenser för näringslivet
Verksamhetens inverkan på näringslivet bedöms utgående från erfarenheter, materialströmmar,
lagstiftningen och de riksomfattande och regionala målen. Områdets pälsnäring beaktas också.
8.16 Konsekvenser för människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
Resultaten av miljökonsekvensbedömningen i kapitlen 8.5–8.15 granskas utgående från de förändringar som sker i lokalbefolkningens livsmiljö och därigenom i deras levnadsförhållanden och
trivsel. Som bakgrundsmaterial för bedömningen samlas de viktigaste uppgifterna om planeringsområdets miljö in, exempelvis uppgifter om närmaste bebyggelse och andra ställen som kan
bli störda, områdets ekonomiska och sociala förhållanden, näringar i området samt rekreationsområden. De sociala konsekvenserna bedöms på informationsmöten för allmänheten och utgående från resultaten av Mellersta Österbottens förbunds webbaserade enkät, som blev färdig i
december 2013, samt vid behov intervjuer och en undersökning baserad på en webbenkät om
endast de nya Keliberprojekten. Som grund för den sociala konsekvensbedömningen används
social- och hälsovårdsministeriets guide (1999) samt den kompletterande webbguiden ”Handbok
om bedömning av konsekvenserna för människorna” (STAKES 2001).
Projekten kan vara av betydelse för människornas hälsa t.ex. på grund av påverkan på yt- och
grundvattnets kvalitet. Näringsämnen och metaller kan komma ut i vattendragen. Dessutom kan
märkbar damning uppstå i näromgivningen, vilket påverkar framför allt boendetrivseln. Under
MKB-förfarandet granskas de utredningar som gjorts på området och man försöker identifiera
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alla direkta och indirekta olägenheter för hälsan som verksamheten eventuellt kan orsaka. Bland
annat för luftkvalitet, buller, hushållsvatten, livsmedel, badvatten och jordmån finns det riktvärden och parametrar. Om de överskrids kan det ge upphov till olägenheter för hälsan. Hälsopåverkan bedöms genom att de bedömda miljökonsekvenserna för var och en av ovannämnda faktorer jämförs med fastställda riktvärden och karakteristika.
8.17 Risker och störningar
I MKB-förfarandet identifieras eventuella störningar och risker i den undersökta verksamheten.
Eventuella skador och deras miljökonsekvenser granskas i samband med varje delområde av miljökonsekvenserna. Särskild vikt fästs vid eventuella olyckor i anslutning till dammar samt eventuella störningar i samband med vattenuppsamlingen och -behandlingen på området.
8.18 Samverkan med andra projekt
I MKB-förfarandet beaktas att de planerade brytningsområdena tillsammans kan ge upphov till
kumulativa effekter och att torvproduktionen orsakar miljökonsekvenser bl.a. beträffande trafikmängder och påverkan på vattendragen.
8.19 Principer för jämförelse av alternativ
Enligt MKB-förordningen 10 § ska konsekvensbeskrivningen innehålla bland annat en utredning
om projektets och dess alternativs genomförbarhet samt en jämförelse av projektets alternativ.
I miljökonsekvensbedömningen jämförs miljökonsekvenserna av att projektet genomförs (ALT
1A, ALT 1B, ALT 2A och ALT 2B) och av en situation där projektet inte genomförs samt skillnaderna mellan dem. I miljökonsekvensbedömningen bedöms de konsekvenser som för varje
granskad konsekvens utgör en förändring från nuläget till den tidpunkt som granskningen gäller.
Jämförelsen sker utgående från tillgänglig information och uppgifter som kommer att preciseras
under bedömningsarbetet.
Konsekvensernas betydelse bedöms på basis av förändringens storlek och den mottagande miljöns känslighet. Med förändringens storlek avses konsekvensens styrka, varaktighet och omfattning, den kan vara svag, medelstor eller stor. Känsligheten i den miljö som utsätts för påverkan
bedöms utgående från hur tolerant miljön är för den uppkomna påverkan. Den mottagande miljöns känslighet kan vara svag, medelstor eller stor. Konsekvensernas betydelse bedöms genom
korstabulering av konsekvensens storlek och det påverkade objektets känslighet, varvid konsekvenserna kan vara betydelselösa, små, måttliga eller stora.
Jämförelsen presenteras åskådligt till exempel i tabellform och konsekvenserna skiljs åt med
färgkoder för påverkans riktning och betydelse. Konsekvensen kan vara negativ eller positiv.
Dessutom granskas alternativens genomförbarhet. Vid bedömning av genomförbarheten beaktas
genomförbarheten rent tekniskt, beträffande markanvändningen samt de bedömda miljökonsekvensernas betydelse och godtagbarhet.
8.20 Osäkerhetsfaktorer
Miljökonsekvensbedömningen och projektplaneringen påverkas av all den osäkerhet som är förknippad med den information och de metoder som använts. I bedömningen utreds hur eventuell
osäkerhet kanske påverkar konsekvensbedömningen (känslighetsgranskning). I konsekvensbeskrivningen beskrivs de väsentligaste antagandena och osäkerhetsfaktorerna i anslutning till projektet och bedömningsmetoderna. Samtidigt presenteras en uppskattning av hur dessa påverkar
de bedömningar som gjorts och genomföringen av projektet.
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9.

MINSKNING AV DE NEGATIVA KONSEKVENSERNA SAMT
UPPFÖLJNING

9.1

Minskning av de negativa konsekvenserna
I samband med de utredningar som ingår i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning presenteras strukturlösningar samt principer för behandling och agerande för att minska de skadliga miljökonsekvenserna, och det görs en bedömning av deras lämplighet för den planerade verksamheten. I konsekvensbeskrivningen ges en beskrivning av de största negativa konsekvenserna och
vid behov ges förslag till åtgärder för att minska dem. Metoderna för att minska konsekvenserna
kan handla om:
placeringen av funktionerna på området,
tidpunkten för verksamheten (årstid, tid på dygnet),
tillvägagångssätt (placering av utrustning och lagringshögar),
förebyggande åtgärder samt
åtgärder i händelse av olyckor och störningar.

9.2

Uppföljning av konsekvenserna
Kontrollen av verksamheten och uppföljningen av konsekvenserna kan allmänt indelas i driftskontroll, utsläppskontroll och konsekvenskontroll. Driftskontrollen är normal kontroll och övervakning av verksamheten på platsen. Med den eftersträvar man att minimera olägenheterna och
risksituationerna. Utsläppskontrollen kan vara baserad på egenkontroll, alltså verksamhetsutövarens åtgärder enligt en kontrollplan godkänd av myndigheterna. I praktiken har man en utomstående expert att undersöka utsläpp och buller (provtagning, analysering, beräkning av resultat,
rapportering). I Finland sker konsekvenskontrollen i regel i form av obligatorisk kontroll utförd av
den som driver verksamheten och andra samfund samt myndighetskontroll.
Genom uppföljningen av projektets miljökonsekvenser säkerställs att projektets konsekvenser är
sådana som de bedömdes vara och att åtgärderna för att förhindra eller minska konsekvenserna
fungerar som planerat. Genom uppföljningen får man dessutom fram information för eventuella
kommande projekt.
För Länttä brytningsområde har ett program för uppföljning av konsekvenserna utarbetats. Enligt
det programmet kontrolleras konsekvenserna av den nuvarande verksamheten. I konsekvensbeskrivningen ges en uppskattning av uppföljningsprogrammets tillräcklighet och vid behov utarbetas ett förslag till program för uppföljning av konsekvenserna. Programmet justeras i samband
med tillståndsansökan och preciseras enligt villkoren för miljötillståndet. Därtill utarbetas ett förslag till uppföljningsprogram för de andra brytningsområdena.
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10. HUR INFORMERING OCH DELTAGANDE ORDNAS
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de medborgare delta, vilkas förhållanden
och intressen såsom boende, arbete, möjligheter att röra sig på området, fritidssysselsättningar
eller andra levnadsförhållanden kan påverkas, om projektet genomförs.
Medborgarna kan enligt lagen:
framföra sina synpunkter om behovet att utreda konsekvenserna av projektet, då det meddelas om att bedömningsprogrammet för projektet är anhängigt samt
framföra sina åsikter om konsekvensbeskrivningens innehåll, t.ex. de gjorda utredningarnas
tillräcklighet, i samband med att konsekvensbeskrivningen tillkännages.
Målet för bedömningsförfarandet är att dessa åsikter ska beaktas. Mål som är motstridiga kan
alltså lyftas fram i planeringen.
10.1 Informering
Vid informeringen om projektet och MKB:n används miljöförvaltningens webbplats
(www.ymparisto.fi > På svenska > Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning >
Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt). Kungörelserna publiceras dessutom i lokaltidningen
och på kommunernas anslagstavlor. Projektets MKB-program och -beskrivning kan också ses på
Keliber Oy:s webbplats (www.keliber.fi).
10.2 Styrgrupp
För bedömningsförfarandet tillsattes en styrgrupp med representanter för
Kaustby ekonomiska region
Kaustby kommun
Karleby stad
Oy Alholmens Kraft Ab
Mellersta Österbottens förbund
Kaustby fiskelag
Österbottens vattenskyddsförening
Förutom de ovannämnda deltar representanter för den projektansvariga (Keliber Oy) och konsulten (Ramboll Finland Oy) i styrgruppens arbete. Som namnet säger ska styrgruppen styra bedömningsförfarandets gång. Samtidigt ser den till att viktiga intressenter blir hörda och att det
material de har också beaktas.
10.3 Enkät
Mellersta Österbottens förbund gjorde år 2013 en utredning av de sociala konsekvenserna av den
gruvdrift som planeras på området. Utredningen gjordes som en enkätundersökning som omfattade hela landskapet. Genom enkäten kartlades invånarnas, de fritidsboendes och rekreationsanvändarnas tankar om att gruvdrift kunde startas.
Avsikten med utredningen var att ta reda på hur gruvindustrin påverkar människornas levnadsförhållanden och trivsel. Med sociala konsekvenser avses:
verksamhetens inverkan på människornas levnadssätt och kultur
verksamhetens inverkan på miljön och landskapet (boende, fritidsboende, rekreationsverksamhet, befolkning)
verksamhetens inverkan på hälsan och välbefinnandet
verksamhetens inverkan på service och näringsliv samt egendomens värde (fastigheter,
skog, åkrar)
verksamhetens direkta och indirekta inverkan på sysselsättningen
Enkätens svarsaktivitet var liten, men svaren gav en bild av hur invånarna i landskapet förhåller
sig till gruvprojekt. De svarande var positivast inställda till gruvdriftens konsekvenser för mätare
som har att göra med regionutvecklingen. Mest negativt förhöll de sig till konsekvenserna för naturen och människorna. Det framkom också oro för gruvdriftens inverkan på trafiken. (Mellersta
Österbottens förbund 2013)
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Enkäten hade en särskild del som handlade om litiumprovinsens område i Kaustby ekonomiska
region. Över 60 % av de svarande ansåg att gruvdriftens inverkan på Mellersta Österbottens och
Kaustby ekonomiska regions image och attraktionskraft är positiv. Cirka 20 % av de svarande
ansåg att gruvdriftens inverkan på Mellersta Österbottens och Kaustby ekonomiska regions
image och attraktionskraft är negativ. 38 % av de svarande ansåg att gruvdriftens inverkan är
positiv med tanke på personliga intressen, medan 28 % ansåg att inverkan är negativ för personliga intressen. Gruvdriften ansågs i huvudsak ha en mycket positiv inverkan på regionens utveckling. Över 70 % av de svarande trodde att inverkan på arbetsplatser, befolkningsändring och
idkande av näringar blir positiv. Mest negativt förhöll man sig till gruvdriftens inverkan på miljöfaktorer. (Mellersta Österbottens förbund 2013)
Tre av fem av dem som besvarade enkäten förespråkar gruvdrift i Mellersta Österbotten. I genomsnitt något mer än en av fem motsätter sig att gruvdrift inleds i Mellersta Österbotten. (Mellersta Österbottens förbund 2013)
För Kelibers gruvprojekt görs en egen separat enkät bland dem som bor i projektområdets närhet
under år 2014. Den görs som en elektronisk enkät liksom den enkät som Mellersta Österbottens
förbund gjorde år 2013.
10.4 Informationsmöten för allmänheten
Under miljökonsekvensbedömningen ordnas informationsmöten för allmänheten i Kaustby för att
berätta för intressenterna om projektet och bedömningen. På informationsmötena kan intressenterna framföra sina egna åsikter om bl.a. de konsekvenser och verksamheter som ska bedömas
samt deras placering.
Informationsmöten för allmänheten ordnas efter kungörelsen om bedömningsprogrammet samt
efter kungörelsen om konsekvensbeskrivningen. Informationsmötet för allmänheten tillkännages i
samband med kungörelsen om projektet och/eller med en separat annons i lokaltidningen.
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11. TERMINOLOGI OCH FÖRKORTNINGAR
NTM-centralen

Närings-, trafik- och miljöcentralen

GTK

Geologiska forskningscentralen

Spodumen

Litiumaluminiumsilikat (LiAl(SiO3)2), som hör till pyroxenmineralerna, förekommer vanligen i pegmatiter. Spodumen kan utnyttjas för
utvinning av litium.

MKB

Miljökonsekvensbedömning
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