KALAVEDEN TUOTANTOLAITOKSEN YVA-SELOSTUS
Tiivistelmä
Johdanto ja hankkeen tavoitteet
Keliber Oy on suomalainen litiummalmin louhintaan, rikastukseen ja litiumkarbonaatin tuotantoon erikoistunut yhtiö. Yhtiön tavoitteena on rikastaa ja jalostaa yhtiön Kaustisen Kalaveden kylään suunnittelulla
tuotantolaitoksella yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia. Keliber Oy:llä on voimassa oleva Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston 30.11.2006 myöntämä ympäristölupa litiumin tuotantolaitokselle. Uusien suunnitelmien mukaan käsiteltävän malmin määrä on noin 600 000 t/a spodumeenipegmatiittia, jolloin hankkeen
ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti, YVA-asetuksen 2 §:n kohta
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely:
a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan
aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avokaivokset, joiden pinta-ala on
yli 25 hehtaaria.”
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kalaveden tuotantolaitoshankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. Lisäksi tarkastelussa on vaihtoehto, jossa hanke jätetään toteuttamatta.
Keliber Oy:n louhokset ja niihin liittyvät toiminnot eivät sisälly tässä tarkasteltavaan hankkeeseen, vaan
niiden ympäristövaikutukset on arvioitu omassa YVA-hankkeessaan.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on arvioida hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edesauttaa niiden yhtenäistä huomioon ottamista osana hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Menettelyn avulla pyritään lisäksi parantamaan kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankesuunnitteluun ja sen ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Hankkeen yleiskuvaus
Kalaveden tuotantolaitos sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Kaustisen kunnassa, noin 5 km kirkonkylältä itään.
Etäisyyttä Kokkolasta on noin 50 km. Kalaveden tuotantolaitos sijoittuu Toholammintien eli kantatien 63
(kt 63) varteen, tien eteläpuolelle. Hankealueen sijainti on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1) ja toimintojen sijainti tuotantolaitosalueella sitä seuraavissa kuvissa (Kuva 2, 3).

Kuva 1. Kalaveden tuotantolaitoksen sijainti.

Kuva 2. Tuotantolaitoksen toimintojen sijoittuminen laitosalueelle.

Rakentamisvaiheessa tuotantolaitoksen alueelta poistetaan pintamaita, jotka läjitetään hankealueelle
toiminnan ajaksi. Alueelle rakennetaan tiestö ja kenttäalueet, vesi-, eristerakenne- ja rikastushiekka-altaat, rikastamo ja kemianlaitos, voimalaitos, vesienpuhdistuslaitos sekä toimisto-, huolto-, varastointi- ja
sosiaalitilat. Lisäksi rakennetaan vesi- ja viemärilinjat sekä tehdään tarvittavat ojitukset ja vedetään sähkölinjat lähimmästä mahdollisesta liityntäpisteestä maakaapelina. Maa-rakentamisessa hyödynnetään
mahdollisimman tehokkaasti hankealueella olemassa olevaa maa-ainesta (lähinnä moreenia). Rakentamisvaiheen kesto on arviolta noin 1-2 vuotta.
Toimintavaiheen aikana yhtiön louhoksilta tuodaan Kalaveden tuotantolaitosalueelle malmikiveä, joka
läjitetään homogenisointikentille tai puretaan suoraan murskaimeen. Ennen rikastusta malmi murskataan,
siitä erotetaan sivukiviaines optisella sorttauksella ja murske jauhetaan. Rikastus Kalaveden tuotantolaitoksella perustuu vaahdotukseen. Rikastusprosessin tuote on spodumeenirikaste. Kemianlaitoksella spodumeenirikasteen kiderakenne muutetaan korkeassa lämpötilassa alfaspodumeenista betaspodumeeniksi,
mikä liuotetaan ja liuoksesta kiteytetään lopullinen tuote, litiumkarbonaatti.
Prosessissa tarvittava raakavesi otetaan Vissavedestä, josta rakennetaan putkilinja tuotantolaitoksella sijaitsevalle vesienpuhdistuslaitokselle. Osa tuotannossa tarvittavasta raakavedestä kierrätetään takaisin
prosessiin ja osa vesistä johdetaan käsittelyn jälkeen putkella Kalavedenojaan. Tuotantolaitosalueelle tuleva ja lähtevä raskas liikenne on toimintavaiheessa lähinnä malmi-, kemikaali-, polttoaine- sekä valmiin
litiumtuotteen kuljetuksia. Lisäksi liikennettä aiheutuu työmatkaliikenteestä. Toimintavaiheen kesto on vähintään 11 vuotta.
Toiminnan päätyttyä tuotantolaitosalueen rakennukset tukitoimintoineen puretaan tai ne siirtyvät osittain tai kokonaan muuhun teollisuuskäyttöön. Allasalueet suljetaan viranomaisen hyväksymän sulkemissuunnitelman mukaisesti. Allasalueiden suotovesien käsittely jatkuu toiminnan päättymisen jälkeen tarpeen mukaan. Lopuksi koko tuotantolaitosalue maisemoidaan.
Arvioitavat vaihtoehdot
Vaihtoehto VE0
Tuotantolaitosta ei rakenneta Kalaveden alueelle. Keliberin louhostoiminta ja malmituotanto kuitenkin
käynnistyvät yhtiön louhoksilla.
Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdossa VE1 tuotantolaitosalue rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle. Tuotantolaitoksella vastaanotetaan ja rikastetaan malmia 600 000 t/a. Raakavesi tuotantolaitokselle otetaan Vissavedestä. Rikastusprosessissa muodostuva rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-altaille ns. allasvarastointina (”märkäläjitys”) (Kuva 3). Altaalla rikastushiekasta erotetaan vesi, joka ohjataan osittain takaisin rikastamon vesikiertoon.
Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa VE2 tuotantolaitos rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle, rikastettavan malmin
määrä on 600 000 t/a ja raakavesi tuotantolaitokselle otetaan Vissavedestä. Toteutusvaihtoehto VE2 poikkeaa toteutusvaihtoehdosta VE1 rikastushiekan käsittelyn ja läjityksen osalta. Vaihtoehdossa VE2 rikastushiekka käsitellään siten, että materiaalista tulee kuivempaa ja läjitys on mahdollista tehdä kuivaläjityksenä
(dry stacking) allasalueelle (Kuva 4).
Suunnittelun edetessä kuitenkin havaittiin, että vaihtoehdon VE2 mukainen kuivaläjitys tulisi todennäköisesti muodostamaan merkittävää pölyhaittaa ympäristöön, minkä estämiseksi rikastushiekka-allasta jouduttaisiin kastelemaan tai muulla tavoin hallitsemaan pölyämistä. Kuivatun rikastushiekan uudelleen kastelua ei nähty järkevänä vaihtoehtona, eikä pölyämisen estämisestä ole kokemusta vastaavissa olosuhteissa. Näistä syistä vaihtoehdon VE1 mukainen märkäläjitysvaihtoehto nousi tarkastelussa päävaihtoehdoksi ja sen tekninen suunnittelu on tässä vaiheessa selvästi pidemmällä kuin vaihtoehdon VE2. Siten tässä

selostuksessa vaihtoehdon VE2 mukainen kuivaläjitys on jouduttu arvioimaan yleispiirteisemmin kuin vaihtoehdon VE1 mukainen märkäläjitys.

Kuva 3. Allasalueiden sijoittuminen hankevaihtoehdossa VE1.

Kuva 4. Allasalueiden sijoittuminen hankevaihtoehdossa VE2.

Vaikutukset maa- ja kallioperään
Sekä rakentamis- että toiminta-aikana maaperään voi aiheutua vaikutuksia mahdollisista onnettomuustilanteista (esim. ajoneuvon polttoaine- tai öljyvuoto). Toiminnan aikana alueella säilytetään erilaisia polttoaineita, öljyjä ja kemikaaleja. Kyseisten aineiden käyttöön ja varastointiin liittyy aina onnettomuusriski ja
onnettomuus voi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Kaivannaisjätteiden allasalueille läjittämisestä aiheutuvat maaperävaikutukset on arvioitu pieniksi.
Rikastushiekka-altaasta voi pitkään jatkuneella poutaisella ajanjaksolla nousta ilmaan pölyä. Pölyn mukana
mahdolliset haitta-aineet voivat levitä tuotantolaitoksen lähialueiden maaperään.
Vaikutukset maaperään ovat paikallisia ja kohtalaisen pienialaisia. Hankkeen toteuttaminen ei sisällä kallioperän louhintaa tai porausta. Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään on arvioitu
merkittävyydeltään vähäisiksi. Vaikutusten merkittävyydessä ei ole eroja hankevaihtoehtojen välillä.
Vaikutukset pohjavesiin
Tuotantolaitos ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita tai talousvesikaivoja. Tuotantolaitosalueen pohjoisreunalla sijaitsee suljettu Kaustisen vanha
kaatopaikka, jonka arvioidaan nykytilassa heikentävän pohjaveden laatua alueella.
Rakentamisaikana pohjavesiin voi kohdistua vaikutuksia lähinnä onnettomuuksien seurauksena (esim. työkoneen öljyvuoto). Tuotantolaitoksen rakentamisen seurauksena pohjaveden pinnankorkeus voi alentua
laitosalueella, mutta se on vaikutuksiltaan hyvin vähäinen.
Toiminta-aikana pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua lähinnä allas- ja läjitysalueilta ja
niiden arvioitu vaikutus rajoittuu tuotantolaitosalueelle. Märkäläjityksessä (VE1) pohjaveteen kohdistuvat
vaikutukset ovat todennäköisempiä kuivaläjitykseen (VE2) verrattuna, koska suotovesiä muodostuu

enemmän. Vaihtoehdossa VE2 analsiimihiekka läjitettäisiin omaan altaaseensa erilleen rikastushiekasta,
jolloin liukenevien jakeiden pitoisuudet voivat olla hieman korkeampia vaihtoehtoon VE1 verrattuna.
Toiminnan päätyttyä allasalueet suljetaan ja maisemoidaan, mikä vähentää altaista pohjavesiin suotautuvien vesien määrää. Lisäksi alueella liikkuminen ja kemikaalien yms. varastointi loppuu, mikä vähentää
onnettomuusriskejä.
Alueen maaperä on pääosin heikosti vettä johtavaa moreenimaata, mikä heikentää aineiden kulkeutumista
pohjaveden välityksellä. Hankkeen pohjavesivaikutusten merkittävyys on arvioitu molemmissa vaihtoehdoissa vähäiseksi.
Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon
Tuotantolaitoksen rakentamisaikana hankealuetta muokataan voimakkaasti ja mm. pintamaiden poisto ja
allasalueiden rakentaminen saattavat aiheuttaa Pitkälammen, Iso ja Pieni Kalavesien sekä Kalavedenojan
vesien lievää samentumista. Rakentamisaika on kuitenkin kohtalaisen lyhyt (noin 1–2 vuotta), rakentaminen ei kohdistu aivan vesimuodostumien rantaan ja vesien samentuminen on väliaikaista.
Toiminta-aikana tuotantolaitokselta puretaan Kalavedenojaan mineraaliprosessin ja allasalueen käsiteltyjä
poistovesiä sekä jäähdytysvesikierron bleed-virtaama. Poistovesien purkaminen aiheuttaa vesimuodostumiin pääasiassa fosfaattikuormitusta ja jäähdytysvesien bleed-virtaama lämpökuormitusta. Hydrologiset
vaikutukset (esim. tulvat) on arvioitu vähäisiksi. Pääosin vesistövaikutukset kohdistuvat Kalavedenojaan
sekä vähäisemmissä määrin Hyötyvedenojaan ja Tastulanojaan. Kyseiset vesimuodostumat eivät ole talousvesikäytössä. Haitallisten aineiden pitoisuusmuutosten arvioidaan olevan vesianalytiikalla havaittavissa, mutta muutosten ei arvioida aiheuttavan ympäristönlaatunormirajojen ylityksiä. Kalavedenojan sekä
sen alapuolisten Hyötyvedenojan ja Tastulanojan kalasto on hyvin niukkaa, joten haittavaikutukset kalastoon arvioidaan pieniksi.
Alempana Köyhäjoessa ja Perhonjoessa vedenlaadun muutosten on arvioitu olevan pieniä, eikä muutosten
arvioida aiheuttavan ympäristönlaatunormirajojen ylityksiä. Köyhäjoella ja Perhonjoella laimenemisolosuhteet ovat hyvät. Virkistyskäyttö on molemmilla joilla sekä Perhonjoen keskiosan järviryhmällä merkittävää
ja kyseisten vesistöjen rannoilla on useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja. Köyhäjoen ja Perhonjoen
ekologinen luokitus on hyvää huonompi ja vesistöt ovat voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamia. Kyseisiin vesimuodostumiin ei kohdistu veden laadun muutoksille herkkää vedenottoa (esim. pintavesilaitoksia).
Sen sijaan, Perhonjoki toimii usean jätevedenpuhdistamon purkuvesistönä. Köyhäjoessa ja Perhonjoen
alaosassa tavataan taimenta, joka on kohtalaisen herkkä vedenlaadun muutoksille. Köyhäjokeen kohdistuvat haittavaikutukset arvioidaan kohtalaisen pieniksi. Haittavaikutuksia voi aiheutua Isojärven eteläosaan
kuuluvan Kuhalammen eliöstölle. Järven pääasiallinen lajisto huomioon ottaen, järveen kohdistuvat haittavaikutukset arvioidaan kuitenkin pieniksi.
Vissaveden tekojärvi, Pitkälampi, Pieni ja Iso Kalavesi, Kalavedenoja, Hyötyvedenoja, Tastulanoja sekä
Perhonjoen keskiosan järviryhmä on arvioitu herkkyydeltään vähäisiksi ja Köyhäjoki sekä Perhonjoen alaosa kohtalaisiksi (vedenlaadun osalta herkkyys arvioitiin vähäiseksi, mutta kalaston osalta kohtalaiseksi,
joten kalasto muodostui määrittäväksi tekijäksi). Vaikutusten suuruus on arvioitu kaikissa alapuolisissa
vesimuodostumissa keskisuureksi. Näin ollen vesistövaikutukset on arvioitu molemmissa hankkeen toteuttamisvaihtoehdoissa herkimpien vesistöjen perusteella merkittävyydeltään kohtalaisiksi.
Vaihtoehdossa VE2 tuotantolaitoksen vesistökuormituksen on arvioitu olevan hieman suurempaa kuin vaihtoehdossa VE1.

Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön, linnustoon ja suojelualueisiin
Kasvillisuus ja luontotyypit
Suurin osa tuotantolaitoksen vaikutuksista kohdistuu vähäistä herkkyystasoa omaaville tavanomaisille ja
luonnontilaltaan muuttuneille luontotyypeille sekä yleisille kasvilajeille. Tuotantolaitosalueen itäosaan sijoittuu heikentyneen luonnontilaisuuden vuoksi vähäistä herkkyyttä omaavaa lyhytkorsinevaa. Lisäksi alueella esiintyy kaksi vähäistä - kohtalaista herkkyystasoa omaavaa kangasmetsäkuviota. Tuotantolaitosalueen rakentamisella arvioidaan olevan merkittävyydeltään vähäinen vaikutus minerotrofisiin lyhytkorsinevoihin sekä korkeintaan kohtalainen vaikutus keski-ikäisiin tuoreisiin kangasmetsiin. Muiden alueella
esiintyvien luontotyyppien ja kasvilajiston osalta hankkeen vaikutusten arvioidaan olevan merkittävyydeltään vähäisiä. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 vaikutusmekanismit kasvillisuudelle ja luontotyypeille ovat samanlaisia ja toteuttamisvaihtoehtojen merkittävyydessä ei ole eroja.
Linnusto
Vaarantuneiksi luokitelluista lajeista hankealueella esiintyivät haapana, taivaanvuohi, töyhtötiainen, hömötiainen, viherpeippo, punatulkku ja pajusirkku. Monet niistä esiintyivät hankkeen vaikutusalueella, joskaan suojelumielessä erityisen tärkeää esiintymää ei havaittu. Uhanalaisten lajien vuoksi linnuston herkkyys katsotaan kuitenkin kohtalaiseksi. Vaikutusalueella tärkeimmät linnustokohteet ovat Iso ja Pieni Kalavesi, joista kaukaisempi Iso Kalavesi on runsaslintuisempi. Linnustoon arvioidaan kohdistuvan vähäinen
vaikutus molemmissa hankevaihtoehdoissa. Erot vaihtoehtojen välillä ovat pieniä. On kuitenkin todennäköistä, että märkäläjitys (VE1) mahdollistaa linnuille allasalueen hyödyntämisen ravinnonhankinnassa kuivaläjitystä (VE2) paremmin.
Muu eläimistö
Kartoitusten perusteella Iso ja Pieni Kalavesi ovat viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kalavedet sijoittuvat tuotantolaitoksen vaikutusalueelle mm. melun suhteen. Lajiin arvioidaan kohdistuvan
merkittävyydeltään enintään kohtalainen vaikutus molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Kartoitusten perusteella Iso ja Pieni Kalavesi reunametsineen luokiteltiin myös lepakoille tärkeäksi ruokailualueeksi. Kalavedet sijoittuvat tuotantolaitoksen vaikutusalueelle, mm. valaistuksen ja metsärakenteen
muutosten suhteen. Lepakoihin arvioidaan kohdistuvan merkittävyydeltään enintään kohtalainen vaikutus molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Kartoituksissa sekä muun tiedon perusteella todettiin liito-oravan elinympäristöä Kalavedenojan varressa.
Havaittu elinympäristö ei muuttuisi sen seurauksena, että tuotantolaitoksen poistovedet johdetaan Kalavedenojaan. Häiriövaikutukset lajiin ovat siten vähäisiä. Liito-oravaan arvioidaan kohdistuvan merkittävyydeltään enintään vähäinen vaikutus molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Kartoituksissa todettiin saukon esiintyvän Vissaveden tekojärven ja Iso Kalaveden välisessä uomassa, Kalavedenojan varressa sekä Kalavesien alueella. Vesistövaikutukset eivät ole lajin esiintymisen kannalta
ratkaisevia ja laji arvioidaan pikemminkin hyötyvän purkuputken sulasta. Saukkoon arvioidaan kohdistuvan
merkittävyydeltään enintään vähäinen vaikutus molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Muista eläinlajeista huomionarvoisimpia ovat suuret eläinlajit. Suurpedot ja metsäpeura karttavat ihmistoimintaa. Muun eläimistön herkkyys vaikutuksille katsotaan vähäiseksi. Muuhun eläimistöön arvioidaan
kohdistuvan merkittävyydeltään enintään vähäinen kielteinen vaikutus molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Suojelualueet
Vaikutusalueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai Natura 2000 -verkoston kohteita. Hankkeesta ei aiheudu luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia kummassakaan
vaihtoehdossa.

Luonnonvarojen hyödyntäminen ja kaivannaisjätteet
Toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia tuotantolaitoksen ulkopuolisten luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten marjastamiseen tai metsätalouteen. Malmin hyödyntämisen osalta hankkeen vaikutukset on arvioitu myönteisiksi ja suuriksi molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, sillä litiumkarbonaatille
on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kysyntää. Hankkeen toteuttamisen vaikutukset luonnonvarojen
hyödyntämiseen ovat merkittävyydeltään arvioitu siten suuriksi myönteisiksi. Eri hankevaihtoehdoissa
ei ole eroa luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutusten osalta.
Toiminnan aikana syntyy kaivannaisjätteitä rikastusprosessissa sekä litiumkarbonaattituotannossa. Rikastamolla syntyy rikastushiekkaa ja liejua arviolta 451 000 t/a, prefloat-jätettä 11 000 t/a ja magneettista
jätettä 640 t/a. Litiumkarbonaatin tuotannossa syntyy arviolta 139 000 t/a analsiimihiekkaa. Optisen sorttauksen sivukiviä syntyy noin 60 000 t/a. Mikäli kaivannaisjätteille ei ole osoitettavissa hyötykäyttöä, loppusijoitetaan ne Kalaveden tuotantolaitoksen alueelle. Kaivannaisjätteiden mahdollista haitallisuutta on arvioitu analysoimalla mineraali- ja hydrometallurgisen prosessin pilotoinnissa syntyneitä kaivannaisjätejakeita. Analyysien perusteella hankealueelle läjitettävät kaivannaisjätteet eivät sisällä merkittäviä määriä
haitallisia aineita (esim. raskasmetalleja) ja aineiden liukoisuudet ovat pieniä. Koska tuotantolaitoksella
syntyviä kaivannaisjätteitä ei pidetä erityisen haitallisina ympäristölle, jätehuoltoon ei liity merkittäviä riskejä.
Osa kaivannaisjätteistä voidaan hyödyntää tuotantolaitoksen ulkopuolella ja hyödyntämisellä voidaan korvata pieni määrä neitseellisiä luonnonvaroja. Osalle kaivannaisjätteistä ei kuitenkaan ole olemassa muita
loppusijoitusvaihtoehtoja. Vaikutukset kaivannaisjätteiden käsittelyyn on arvioitu paikallisiksi ja suhteellisen lyhytkestoisiksi. Hankkeen toteuttamisen vaikutukset kaivannaisjätteiden jätehuoltoon ovat merkittävyydeltään samanaikaisesti vähäisiä kielteisiä ja myönteisiä. Eri hankevaihtoehdoissa ei ole eroa kaivannaisjätteiden jätehuollon vaikutusten osalta.
Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Suorat maankäyttövaikutukset kohdistuvat varsinaiselle hankealueelle, jolle tuotantolaitoksen sekä allasalueiden rakentaminen ja toiminta keskittyvät. Ympäröivien alueiden maankäyttö voi jatkua nykyisellään.
Hankkeen myötä teollinen toiminta laajenee Kaustisen kunnassa Kalaveden alueelle. Hanke on nykyistä
yhdyskuntarakennetta tukeva tai sitä hyödyntävä, joskin osa vaikutuksista voi ulottua seudulliselle tasolle.
Osalla tuotantolaitosaluetta on voimassa Kaustisen keskustan osayleiskaava (hyväksytty 16.4.2015), joka
ei kuitenkaan yllä kattamaan allasalueita. Tästä syystä Kaustisen kunta on käynnistänyt koko hankealueen
kaavoituksen, joka sisältää em. osayleiskaavan päivittämisen. Kalaveden tuotantolaitokselle on käynnistetty lisäksi asemakaavan laadinta Kaustisen kunnan toimesta.
Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen on arvioitu merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi ja yhdyskuntarakenteeseen vähäisiksi myönteisiksi. Vaikutusten merkittävyydessä ei ole eroja hankevaihtoehtojen välillä.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueelle, eikä hankealueella tai lähiympäristössä esiinny merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Myös muinaisjäännökset sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle.
Hankkeen vaikutukset arvokkaisiin maisema-alueisiin, rakennetun kulttuuriympäristön kohteisiin ja muinaisjäännöksiin on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi. Hankealueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä, joihin hankkeella olisi vaikutusta. Vaikutusten merkittävyydessä ei ole eroja hankevaihtoehtojen välillä.

Vaikutukset liikenteeseen
Lyhyen keston ja suhteessa vähäisten kuljetusten vuoksi rakentamisvaiheen liikennevaikutukset arvioidaan
vähäisiksi. Sulkemisvaiheen liikennevaikutukset ovat samantapaisia, mutta rakentamisvaihettakin vähäisempiä.
Hankkeen vaikutuksesta raskas liikenne Kaustisen keskustan ja Kokkolan suuntaan kantatiellä 63 ja valtatiellä 13 kasvaa tuotannon kemikaalien, polttoaineiden ja valmiin litiumtuotteen kuljetuksilla arviolta 1 177
rekalla vuodessa yhteen suuntaan eli raskas liikenne lisääntyy arviolta 2 354 ajolla (meno-paluu) vuodessa
Kemikaalikuljetuksia tulee tuotantolaitosalueelle arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana 220 päivänä vuodessa. Arkipäivisin raskas liikenne lisääntyy noin yhdellätoista rekalla ja keskimäärin noin seitsemällä rekalla vuorokaudessa (KVLras). Työmatkalaisten määrä Kalaveden tuotantolaitokselle arvioidaan olevan 140
hlö/vrk. Malmikuljetusten vaikutukset on arvioitu erikseen louhosten YVA-selostuksessa.
Kantatielle 63 hankkeen aiheutuma liikennevaikutuksen merkittävyys arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi. Hankkeen myötä raskas liikenne lisääntyy tiellä suhteellisen vähän (3 %), eikä se merkittävällä
tavalla lisää tien liikenneonnettomuusriskiä tai vaikuta liikenteen sujuvuuteen. Kalaveden tuotantolaitoksen
liittymä kantatiellä 63 uusitaan, mikä parantaa liittymän turvallisuutta merkittävästi.
Valtatie 13 on hyvin soveltuva raskaille kuljetuksille ja sen nykyiset liikennemäärät ovat verrattain pienet.
Hankkeen aiheuttama liikennemäärän kasvu tiellä on 7 % ja raskaan liikenteen määrän kasvu vain 2 %.
Hankkeen liikennevaikutuksen merkittävyys valtatiellä 13 arvioidaan merkittävyydeltään vähäiseksi. Eri
hankevaihtoehdoissa ei ole eroa liikennevaikutusten osalta.
Meluvaikutukset
Melua tuotantolaitoksen rakentamisessa ja toimintavaiheessa aiheuttavat mm. alueella liikkuvat erilaiset
työkoneet. Toimintavaiheessa melua aiheuttavat kantatien 63 (Toholammintie) varrella malmikuljetukset
louhosten suunnasta sekä toisaalta tuote-, polttoaine- ja kemikaalikuljetukset Kaustinen-Kokkola välillä.
Tuotantolaitoksen toiminnassa syntyy melua muun muassa malmin esimurskauksesta ja jauhatuksesta,
rikastamosta, kemiantehtaasta ja kuljetuksista tuotantolaitoksen alueella. Hankkeen merkittävimmät meluvaikutukset syntyvätkin toimintavaiheessa.
Kalaveden tuotantolaitoksen meluvaikutuksia on arvioitu melumallinnuksen avulla. Tuotantolaitoksen toimintaan liittyvien melulähteiden (ns. prosessimelulähteet ja liikenne) lisäksi mallissa huomioitiin viereisen
Toholammintien liikenne nykytilanteessa. Meluselvityksen perusteella hankkeen toimintavaiheen aiheuttamat melutasot aiheuttavat päiväajan ohjearvoylityksiä ainoastaan Mustalammen alueella yhden lomarakennuksen kohdalla ja nostaa kahden lomarakennuksen kohdalla melutason päiväaikana ohjearvon tasalle.
Kyseisissä kohteissa melutasot saadaan ohjearvon alapuolelle hyvällä meluntorjuntasuunnittelulla. Kun
huomioidaan Toholammintien nykyinen liikenne, niin hankkeen vaikutus päiväajan melutasoon jää tien
varrella alle 0,5 desibeliin ja jo nykytilassa kantatien liikennemelu ylittää tietä lähinnä olevien asuinrakennusten kohdalla ohjearvon 55 dB ja lomarakennusten kohdalla ohjearvon 45 dB. Mustalammen rannalla
hankkeen vaikutus on 6-8 dB ja laitosalueelta aiheutuva melu nostaa nykytilassa ohjearvot alittavan melun
(40-41 dB) yli ohjearvon 45 dB lähimmän lomarakennuksen kohdalla. Yöaikana toiminnasta aiheutuu selvästi vähemmän meluhaittaa lähiympäristöön, sillä yöaikaan ei suoriteta murskaustoimintaa eikä alueelle
pääsääntöisesti ajeta raskaita kuljetuksia. Yöaikana laitoksen toiminnasta ja työmatkaliikenteestä ei aiheudu mallinnuksen mukaan ohjearvoylityksiä edes lähimmillä Mustalammen lomarakennuksilla, vaikka
myös Toholammintien meluvaikutus otettaisiin huomioon.
Hankkeen meluvaikutukset ja niiden merkittävyys lähiasukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu
kokonaisuudessaan vähäiseksi. Eri hankevaihtoehdoissa ei ole eroa meluvaikutusten osalta.

Tärinävaikutukset
Tuotantolaitosalueen rakentamisen ja toiminnan yhteydessä ei ole merkittäviä tärinälähteitä. Tärinävaikutuksia syntyy tuotantolaitosalueen rakentamis- ja sulkemistoimenpiteiden yhteydessä sekä kuljetusliikenteestä. Hankealuetta lähimmät asuintalot sijaitsevat useiden satojen metrien etäisyydellä. Merkittävin tärinän lähde hankkeessa ovat raskaan liikenteen kuljetukset erityisesti toimintavaiheessa. Kuljetusliikenteestä aiheutuva tärinä on kuitenkin hyvin pientä eikä se eroa merkittävästi nykyisestä voimakkuuden
osalta. Vaikutuksen merkittävyys on arvioitu kokonaisuudessaan vähäiseksi. Hankkeen eri toteutusvaihtoehdoilla ei ole merkitystä tärinän kannalta.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Hankkeen ilmanlaatuvaikutukset muodostuvat sekä rakentamisen, toiminnan että sulkemisen aikaisista
pölyämistä aiheuttavista toiminnoista sekä liikenteen ja työkoneiden pakokaasupäästöistä ja tuotantolaitoksen savukaasupäästöistä. Rakentamis- ja sulkemisvaiheissa pölypäästöt aiheutuvat erityisesti maanrakennustoimenpiteistä, tuotantovaiheessa puolestaan merkittävimpiä pölyämisen lähteitä ovat läjitysalueet,
erityisesti rikastushiekka-allas. Pölyämisen suuruutta arvioitiin leviämislaskennoilla, joilla arvioitiin hengitettävien hiukkasten (PM10) leviämistä ympäristöön eri toteutusvaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Mallinnukset
tehtiin ainoastaan toimintavaihetta koskien.
Hankkeen toteutusvaihtoehdoilla VE1 ja VE2 on eroa ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten osalta. Ilmanlaatuvaikutusten ero johtuu rikastushiekka-altaan pölyämisestä, ja pölyäminen on suurempaa toteutusvaihtoehdossa VE2 kuin toteutusvaihtoehdossa VE1 johtuen kuivaläjityksestä. Vuositasolla vaikutukset ilmanlaatuun ovat vähäisiä toteutusvaihtoehdossa VE1. Raja-arvojen ylittyminen lähimmillä asuinkiinteistöillä on epätodennäköistä vaihtoehdossa VE1. Arvion mukaan satunnaisia ja ajoittaisia raja- ja ohjearvoylityksiä voi esiintyä VE2 vaihtoehdon kohdalla lähimmillä asuinkiinteistöillä. Kokonaisuutena hankkeen
vaikutukset ilmanlaatuun on arvioitu toimintavaiheessa merkittävyydeltään vähäisiksi hankevaihtoehdossa VE1 ja kohtalaisiksi hankevaihtoehdossa VE2. Rakentamis- ja sulkemisvaiheissa ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan vähäisiksi. Arvion mukaan toiminnasta syntyvät pakokaasu- ja savukaasupäästöt eivät vaikuta merkittävällä tavalla hankealueen ja sen lähialueen ilmanlaatuun.
Vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen
Kaustisen keskusta sijaitsee hankealueelta noin 5 km itään; keskustan ympärille keskittyy runsaasti asutusta. Hankealuetta lähin asutuskeskittymä on sen länsipuolella sijaitseva Kalaveden kylä, johon sijoittuu
myös lähin vakituinen asunto noin 1 km tuotantolaitokselta länteen. Mustalammen rannalla sijaitsee kolme
lomarakennusta 400-600 metrin etäisyydellä hankealueesta pohjoiseen. Hankealueen itäpuolella olevan
Pitkälammen rannalla on yksi lomarakennus, johon on hankealueen rajasta muutama sata metriä, mutta
varsinaiselta laitosalueelta etäisyyttä tulee noin 1,3 km. Vissaveden tekojärven pohjoisrannan lomarakennuksilta tulee hankealueelle etäisyyttä vajaan kilometrin verran ja laitosalueelle noin 1,5 km. Alueen vakituinen ja loma-asutus on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 5).

Kuva 5. Tuotantolaitosalue sekä asuin- ja lomarakennusten sijoittuminen.

Elinolot ja viihtyvyys
Erityisesti lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheutuu tuotantolaitoksen toiminnasta todennäköisesti jonkinasteista häiriötä. Haittaa voi aiheuttaa pölyäminen, melu, tärinä, liikenne tai maiseman
muuttuminen. Vaikutukset on arvioitu pääosin vähäisiksi, poikkeuksena pölyämisen vaikutukset vaihtoehdossa VE2 on arvioitu kohtalaisiksi. Alueen herkkyys vaikutuksille on määritelty kohtalaiseksi. Näillä perustein ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuva vaikutus on arvioitu merkittävyydeltään vaihtoehdossa
VE1 vähäiseksi ja vaihtoehdossa VE2 kohtalaiseksi.
Virkistyskäyttö
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu virallisia virkistysreittejä tai -alueita ja alueen virkistyskäyttö
on lähinnä metsästystä, kalastusta sekä jokamiehenoikeudella tapahtuvaa marjastusta ja luonnossa oleilua
tms. Vaikutusten merkittävyys on arvioitu vähäiseksi, sillä hanke on kokonaisuudessaan pinta-alaltaan
pieni ympäröiviin laajoihin metsäalueisiin nähden ja hankkeesta koituvien häiriövaikutusten ei ole arvioitu
ulottuvan kauas.
Terveysvaikutukset
Hankkeen terveysvaikutusten merkittävyys on arvioitu lähiasutukselle ja virkistyskäytölle vaihtoehdossa
VE1 vähäiseksi, sillä esimerkiksi melulle ja ilmanlaadulle asetetut terveysperusteiset raja- ja ohjearvot
eivät mallinnusten perusteella tulisi ylittymään lähimmissä asutuissa kohteissa. Myöskään pohjavesivaikutusten (juomavesi) ja pintavesivaikutusten kautta lähialueen asukkaille ei tulisi arvion mukaan aiheutumaan terveyshaittaa. Sen sijaan vaihtoehdossa VE2 terveysvaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi suurempien pölyvaikutusten takia.

Elinkeinoelämä ja talous
Tuotantolaitosaluetta ympäröivät elinkeinot (esim. turkistarhaus) voivat jatkua laitostoiminnasta huolimatta, eikä niihin aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaalle sijoittuva litiumkarbonaatin tuotantohanke tulee olemaan Suomen ensimmäinen litiumtuotteiden valmistukseen keskittyvä kokonaisuus. Hanke työllistää kaivos- ja tuotantotoimintaan, malminetsintään ja hallintoon suoraan noin 140 henkilöä. Toimintavaiheessa yhtiön tuotantolaitos
olisi Kaustisen kunnan ja seutukunnan suurin työllistäjä. Yhtiön litiumtuotantohankkeella on merkittävät
alueelliset vaikutukset Keski-Pohjanmaalle. Hankkeen työllistävä ja muu taloudellinen vaikutus yhdessä
yhtiön louhostoiminnan kanssa on arvioitu lähikunnille merkittävyydeltään suureksi myönteiseksi vaikutukseksi.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Yhteisvaikutuksia voi aiheutua lähialueen jo olemassa olevien toimintojen kanssa (mm. turkistarhaus, turvetuotanto, maa- ja metsätalous sekä hankealueella sijaitseva Kaustisen vanha kaatopaikka). Yhteisvaikutuksia voi muodostua mm. liikenteen, ilmapäästöjen, pintavesien ja melun kautta. Vaikutusarvioinneissa
on YVA-selostuksessa huomioitu ympäristön nykytila; näin ollen yhteisvaikutukset olemassa olevien toimintojen kanssa on otettu huomioon arvioinneissa.
Merkittävimpiä lähialueella suunnitteluvaiheessa olevia toimintoja ovat Keliber Oy:n louhoshanke sekä
Länsi-Toholammin tuulipuistohanke. Selkeitä yhteisvaikutuksia Kalaveden tuotantolaitoksesta muodostuu
yhdessä Keliber Oy:n louhoshankkeen kanssa. Tuotantolaitoksen ja louhosten yhteisvaikutukset rajautuvat
vesistö-, liikenne-, melu-, linnusto-, ilmanlaatu- ja sosiaalisiin vaikutuksiin.
Vesistön osalta yhteisvaikutukset kohdistuvat arvion perusteella lähinnä Kuhalampeen. Mikäli Köyhäjokeen johdetaan sekä typpipitoisia louhosvesiä että fosforipitoisia tuotantolaitoksen poistovesiä, Köyhäjoen
suulla sijaitsevan Kuhalammen rehevöityminen voi olla merkittävää. Kuhalampi on nykytilassa matala, rehevä ja runsashumuksinen järvi, jonka kalasto koostuu pääasiassa rehevöitymiselle sietokykyisistä lajeista
(mm. särjistä ja kuhista). Näin ollen Kuhalammen mahdollisen rehevöitymisen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Isojärvessä, Paasilassa ja Perhonjoen alaosalla tuotantolaitoksen fosforivaikutukset ja louhosten
typpivaikutukset on arvioitu niin pieniksi, että merkittäviä yhteisvaikutuksia ei arvioida syntyvän. Muista
haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä yhteisvaikutuksia Köyhäjoen, Perhonjoen keskiosan järviryhmän tai Perhonjoen alaosan alueilla.
Liikenteen osalta yhteisvaikutukset kohdistuvat lähinnä tuotantolaitoksen liittymän kohdalle sekä itse tuotantolaitosalueelle, sillä malmikuljetukset suuntautuvat laitokselta pääosin eri suuntaan kuin tuotantolaitoksen kemikaali-, polttoaine- ja tuotekuljetukset. Kalaveden tuotantolaitoksen liittymä kantatiellä 63 uusitaan, mikä parantaa liittymän turvallisuutta merkittävästi. Siten liikenteen yhteisvaikutukset on arvioitu
suhteessa vähäisiksi. Malmikuljetuksista aiheutuvat meluvaikutukset ja ilmanlaatuvaikutukset (pölyäminen) on otettu huomioon tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Sekä louhosalueilla että tuotantolaitosalueella linnuston kannalta keskeisimpinä vaikutusmekanismeina
arvioinneissa pidettiin elinympäristömenetyksiä sekä rakentamisen ja toiminnanaikaisia häiriö- ja meluvaikutuksia. Alueiden sisällä ei katsottu olevan linnustollisesti tärkeitä pesimis- tai ruokailualueita. Kokonaisuutena yhteisvaikutukset eivät ole merkittäviä.
Merkittävänä positiivisena yhteisvaikutuksena on huomioitava louhos- ja tuotantolaitoshankkeiden vaikutus
työllisyyteen, kuntatalouteen, alueen palveluihin ja muihin hankkeiden tuottamiin myönteisiin kerrannaisvaikutuksiin. Keliber Oy:n on arvioitu tuovan suoraan noin 140 työpaikkaa Kaustiselle ja lähiympäristöön. Lisäksi tulevat vielä hankkeen välilliset työllistävät vaikutukset.

Vaihtoehtojen vertailu
Yhteenvetona Keliber Oy:n Kalaveden tuotantolaitoksen ympäristövaikutuksista on laadittu vaikutusten
merkittävyystaulukko vaihtoehdoittain (Taulukko 1). Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdot (VE1 ja VE2)
eroavat toisistaan ainoastaan ilmanlaatu- ja terveysvaikutusten sekä elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten osalta. Ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu vaihtoehdossa VE2 kohtalaisiksi kielteisiksi.
Hankkeen toteuttamatta jättämisen arvioidaan aiheuttavan luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta suuri
kielteinen vaikutus.
Taulukko 1. Vaihtoehtojen vertailu. Yhteenveto vaikutusten merkittävyyksistä vaihtoehdoittain. Värisävyillä esitetty merkittävyyden tasoa ja luonnetta (valkoinen: ei vaikutusta, vihreä: myönteinen ja punainen: kielteinen).
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Hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta on arvioitu teknisen, yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen
toteuttamiskelpoisuuden kannalta. Merkittäviä haitallisia vaikutuksia ei ole arvioitu kummankaan hankevaihtoehdon osalta ja siten ne periaatteessa ovat molemmat toteuttamiskelpoisia. VE1 -vaihtoehto osoittautui kuitenkin arvioinneissa paremmaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi VE2:n mukaisesta kuivaläjitysvaihtoehdosta on käytännössä jo luovuttu suunnitteluprosessin edetessä. Arvioinneissa esiintyneitä lievempiä haitallisia vaikutuksia pyritään edelleen lieventämään jatkosuunnittelun edetessä, esimerkiksi päiväaikaista
meluvaikutusta lähiloma-asukkaille pystytään vähentämään teknisen suunnittelun keinoin.
Huomioiden arviot siitä, että Euroopan suurimmat litiumesiintymät ja litiummalmipotentiaali sijaitsevat
Kaustisella ja Kokkolassa sekä litiumin kysyntä mm. sähköautomarkkinoilla on jatkuvassa kasvussa, arvioidaan Keliber Oy:n hankkeen toteutumisen olevan yhteiskunnallisesti merkittävää. Hankkeen suoralla ja
välillisellä työllisyysvaikutuksella arvioidaan olevan huomattavaa alueellista merkitystä.

