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1 JOHDANTO 

Pyhäjärvellä kaivostoiminta on loppumassa lähivuosina, koska Pyhäsalmen kaivoksen 
malmi ehtyy näillä näkymin vuonna 2019, jonka jälkeen toimintaa jatketaan rikastus-
hiekka-alueelle B-altaaseen varastoidun pyriitin rikastuksella arviolta vuoteen 2026 
saakka. 

Kaivos ja sitä ympäröivät maa-alueet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sekä uusille 
innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville toimi-
joille. Kaivoksen tiloihin on selvitetty ja selvitetään useita uusiokäyttömahdollisuuksia, eli 
alueella tehdään töitä sen eteen, että tiloilla ja osaamisella on käyttöä myös tulevaisuu-
dessa. 

Kaivostoiminnan loputtua kaivoksen paikalle alkaa syntyä Pyhäjärven Callio, maailmanlaa-
juisesti ainutlaatuinen, monialainen toimintaympäristö, joka tarjoaa monipuolisia menes-
tymisen mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille, että vakiintuneille, uusia 
toimintatapoja tavoitteleville yrityksille, samoin kuin koulutus-, tutkimus- ja tuotekehitys-
toiminnalle. (https://www.pyhajarvi.fi/pyh%C3%A4j%C3%A4rven-callio-0  4.5.2018) 

Vapautuviin kaivostiloihin, kaivosalueelle ja sen lähiympäristöön on suunniteltu monen-
laista toimintaa. Varteenotettavimmat ja pisimmällä kehitystyössä olevat hankkeet ovat 
tällä hetkellä: 

• Data Center kaivoksessa 

• Kaivos energiavarastona 

• hiukkastutkimus-hanke 

Kaikki em. kolme hanketta edellyttävät myös maanalaisen että maanpäällisen asemakaa-
van laadinnan. Maanalaiset tila- ja aluevaraukset osoitetaan maanalaista asemakaavaa 
koskevalla kartalla ja maanpäällisten toimintojen osalta asemakaavan laajennusta koske-
valla kartalla. Kokonaisuus tarkastellaan tällä yleiskaavallisella tarkastelulla. 

Kaivoksessa toimii tällä hetkellä mm. Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttama 
EMMA-koe (tasolla -75m). Lisäksi luolasto-olosuhteisiin on tutkittu mahdollisuutta kasvin-
viljelyyn. Luonnonvarakeskus (LUKE) käynnisti vuoden 2017 alussa Pyhäjärven Kehitys 
Oy:n ja Pyhäsalmi Mine Oy:n kanssa tutkimuksen, jossa selvitetään kasvinviljelyn mahdol-
lisuuksia kaivostoiminnalta vapautuvissa tiloissa. (”Noin sadan neliömetrin kokoinen kas-
vintuotantotila tulee 600 metrin syvyyteen, jossa on jo ennestään sähkö- ja valokuituyh-
teydet sekä huoltotilat”, sanomalehti Kaleva 29.1.2017.) 

Alueelle kaavaillut suunnitelmat, tarvittavan infrastruktuurin yleis- ja rakentamissuunni-
telmat ja niiden vaikutukset täsmentyvät tämän kaavaprosessin aikana. Osayleiskaavan 
tulee olla riittävän yleispiirteinen, jotta alueen kehittymisen myötä tulevat uudet mahdol-
liset hankkeet voidaan toteuttaa joustavasti. 

https://www.pyhajarvi.fi/pyh%C3%A4j%C3%A4rven-callio-0
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Data Center kaivoksessa 

”Datakeskus eli palvelinkeskus (myös tietokonesali tai konesali) on huone tai rakennus, 
jossa on useita tietokoneita ja niiden oheisjärjestelmiä, jotka tallentavat ja käsittelevät 
suuria määriä dataa. Niissä voi olla suurimmillaan useita satoja tuhansia yksittäisiä pal-
velimia ja sähkönkulutus voi olla useiden megawattien luokkaa” (Wikipedia). 

Pyhäjärvellä olisi tarjota Datakeskuksen paikaksi ainutlaatuiset tilat, myös maan alle aina 
syvyyteen 1 430 m saakka. Hankkeesta on toteutettu esiselvitys - Pyhäjärvi Data Center 
Campus Pyhäsalmen kaivoksen hyödyntämisestä datakeskuksen sijoituspaikaksi. Esiselvi-
tyksen pohjalta konesalien sijoituspaikkoja tarvitsevat toimijat pystyvät arvioimaan alu-
een tiloja ja ympäristöä sijoittumiskohteena.  

Esiselvityksen perusteella Data Centerin sijoittamisen kannalta paras vaihtoehto on Kei-
teleentien länsipuolella Pyhäjärven läheisyydessä, kaivoksen ollessa tien itäpuolella. Koh-
teessa on sekä maanpäällinen että maanalainen osuus. Kohteessa on paljon tilaa hyödyn-
nettävissä (60 ha) ja kyseessä on ns. Greenfield kohde. Kohteeseen on sijoitettu maanalai-
nen osuus lähelle maanpintaa. Syvemmälle maanalle meneminen kasvattaa kustannuksia 
– sähkön syöttö, tilat ja jäähdytyksen järjestäminen, ja myös tästä syystä syvälle maan alle 
meneminen ei tuo merkittävää hyötyä. Alueella olemassa oleva infrastruktuuri, hyödyn-
nettävät tilat sekä osaaminen ja laitteisto maanalaisuuteen liittyen ovat selkeitä kilpailu-
valtteja. Esimerkiksi kaivoksen pumppuasema järvenrannalla voidaan hyödyntää jäähdy-
tysvedenottopaikkana.  Yhtenä mielenkiintoisena seikkana on lisäksi datakeskuksesta syn-
tyvän hukkalämmön hyödyntämisen potentiaaliset kohteet. 

 

Kuva 1. Periaatekuva maanpäällisten ja –alaisten  toimintojen sijoittumisesta alueelle (Pyhäjärvi Data Center 
Campus, CTS Enteg). 
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Kaivos Energiavarastona 

Kaivos Energiavarastona on Pyhäjärven Kehitys Oy:n hallinnoima hanke, jonka tavoitteena 
on selvittää Suomen sähköntuotantojärjestelmään optimoidun tulevaisuuden pump-
pusäätövoimalaitoksen konseptin toimintamalli sijoitettuna Pyhäsalmen kaivokseen. 

Pyhäsalmen kaivosympäristö on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, koska mahdollisuus 
on jopa 1400 m pudotuskorkeuteen. Alueella on riittävän suuri avolouhos yläaltaaksi so-
veltuvaksi sekä maanalainen olemassa oleva infrastruktuuri. Pumppuvoimalaitos on Eu-
roopassa yleinen sähkön varastoimisen muoto. Suomessa pumppuvoimalaitosten mah-
dollisuudet ovat erittäin rajatut maanpinnan vähäisten korkeuserojen ja esimerkiksi luon-
nonarvojen vuoksi, joten sopivia kohteita ei juurikaan ole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Periaatekuva säätövoimalan sijoittumisesta alueelle. Vesi johdetaan ylävesialtaasta maanalaista put-
kistoa pitkin pystysuuntaiselle pudotusputkelle, missä vesimassat pudotetaan alas aina 1500 metrin syvyyteen 
ja pumpataan jälleen yläaltaalle edullisemmalla ”yösähköllä”. Suunnitelma perustuu suljettuun vedenkiertoon 
(https://callio.info/fi/). 

Hiukkastutkimus-hanke 

Hiukkastutkimus-hankkeessa suunnitellaan syvälle maan alle sijoitettavan suuren hiuk-
kasfysiikan tutkimuskeskuksen perustamista Eurooppaan. Pyhäsalmen kaivos Pyhäjär-
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vellä on ollut vahvassa asemassa ehdolla olevien sijoituspaikkojen joukossa. Hanke on ol-
lut vireillä useamman vuoden ja sen asemakaavoituksesta on pidetty viranomaisneuvot-
telu 26.1.2012, minkä jälkeen hanke on odottanut sijoituspäätöksiä. 

Pyhäjärven kaupungin tavoitteena on kaavoituksella luoda edellytykset hankkeiden to-
teuttamiselle ja mahdollistaa niiden rakennustöiden käynnistäminen.  

1.1 Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven keskustasta kaakkoon, Pyhäsalmen kaivosalueella 
Keiteleentien länsipuolella pääosin Keiteleentien ja Pyhäjärven välisellä alueella. Suunnit-
telualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 3. Kaava-alueen laajuus tarkentuu 
työn kuluessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Suunnittelualueen sijainti.   
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Luonnonympäristö 

Alueella ei ole luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia kohteita eikä uhanalai-
sia luontotyyppejä tai huomioitavaa lajistoa. Luonnon monimuotoisuutta lisäävänä koh-
teena on rajattu pieni metsikkö Keiteleentien ja jätealtaiden välisellä alueella. Tämä olisi 
hyvä huomioida maankäytön suunnittelussa.  

Luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueella voi esiintyä viitasammakkoa Pyhäjärven ran-
nan suojaisilla rannoilla Pajulahdessa ja Vanharannassa, jossa on lajille sopivaa elinympä-
ristöä. Jos tälle alueelle suunnitellaan rannan muokkausta tai ruoppausta, lajin mahdolli-
nen esiintyminen alueella olisi hyvä selvittää. Viitasammakon esiintymistä on mahdollista 
selvittää sen kutuaikaan (toukokuussa) tehtävillä kartoituksilla. 

Maakuntakaavassa Pyhäjärvi ranta-alueineen on osoitettu luonnon monikäyttöalueeksi. 
Pyhäjärven saaret kuuluvat Natura 2000-ohjelmaaan (erityisten suojelutoimien alue SAC) 
sekä rantojensuojeluohjelmaan, mutta nämä eivät ulotu suunnittelualueen läheisyyteen. 

Suunnittelualueelle ei kohdistu sellaisia luontoarvoja, jotka rajoittaisivat alueen rakenta-
mista kaavaratkaisun mukaisesti. 

2.2 Maisema 

Maisema on ympäristökokonaisuus, joka on geomorfologisen, ekologisen ja kulttuurihis-
toriallisen kehityksen tulos. Maisema muuttuu ja toimii luonnon kiertokulun ja luonnossa 
tapahtuvien muutosten mukaan. Maisema on suurmuodoiltaan pääosin muuttumaton. 
Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurimaisemaan riippuen siitä, hallitsevatko maise-
massa luonnon vai ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet elementit. Ihmiset muokkaa-
vat maisemaa, joko tietoisesti tai tietämättään muun toiminnan ohella.   

Pyhäjärven keskusta ja Pyhäsalmi sijaitsevat Suomenselän maisemaseudulla Keski-Suo-
men järviseudun rajalla. Maisema on perusmuodoltaan loivapiirteistä ja kumpuilevaa. 
Suunnittelualueen läheisiä maisemia hallitsee Pyhäjärvi, joka on Pohjois-Pohjanmaan suu-
rimpia järviä. Rantaviiva on monimuotoinen, joskin Ruotasen kohdalla melko suoraviivai-
nen. Alueella oli 1500-luvun puolivälissä asutusta, joka lisääntyi edelleen 1600-luvulla. 
Asutus oli pitkään harvaa ja muodostui yksittäistaloista ja pienistä taloryhmistä. Pyhäsal-
men (Salmenkylän) merkitys alkoi kasvaa 1920-luvulla rautatien rakentamisen myötä. Ky-
lällä toimi Salmen saha, ja hallinnolliset sekä kaupalliset palvelut siirtyivät kirkonkylältä 
Pyhäsalmelle 1940-luvun alkupuolella. Nykyään asutus ja viljelysalueet sijaitsevat Pyhä-
järven ympärillä muodostaen pieniä kyläkokonaisuuksia. Suunnittelualue sijaitsee Pyhä-
järven itäpuolella Ruotasessa. Pyhäsalmen kaivoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 
1959 ja se avattiin 1962. Kaivoksen vieressä on Ruotasen kaivoskylä. Pyhäjärvellä oli kai-
voksen alkuaikoina asuntopula, ja kaivosyhtiö päätyi rakentamaan oman asutusalueen. 
Pyhäsalmen kaivosalue ja Ruotasen kaivoskylä ovat maakunnallisesti arvokkaita kokonai-
suuksia. 
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Maakuntakaavassa Pyhäjärvi on osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alu-
eeksi. Maisema-aluetta kuvataan laajaksi, monimuotoiseksi ja kerrokselliseksi kokonai-
suudeksi, jossa yhdistyvät järvimaisema, maaseudun kulttuurimaisema ja luonnonmai-
sema sekä taajamamaisema ja teollisuusmaisema. Maamerkkinä maisemassa erottuu 
Ruotasen kaivoksen 90 metriä korkea kaivostorni, joka kertoo alueen teollisesta histori-
asta ja merkityksestä kaivospaikkakuntana. Maisema-alueen rajausta on tarkistettu ja laa-
jennettu päivitysinventoinnissa, jossa maisemakokonaisuuteen on rajattu mukaan maise-
maa rajaavien selännealueiden reuna- ja lakialueet sekä Ruotasen lähellä olevan asutuk-
sen alueet Pajulahdessa, Mukurinperällä ja Lippikylällä. 

Lähde: Arvokkaat maisema-alueet Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaan valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinven-
tointi 2013-2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Pyhäjärven maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus. 

 
Maisemakuva 
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Suunnittelualueen maisemakuvaa hallitsee Ruotasen kaivos ja sen rakenteet, mm. kaivos-
torni, sähkölinjat ja puhdistamoaltaat. Erityisinä maamerkkeinä nousevat kaivosalueen 
kaivostornit, jotka näkyvät maisemassa kauas. Torneilla on kulttuurihistoriallista ja maise-
makuvallista arvoa. Ne kertovat alueen aiemmasta käytöstä ja ovat säilyttämisen arvoisia 
tulevaisuudessa.  

Asutut alueet ovat kylämäisiä vakituisen ja loma-asutuksen alueita, jossa asuinrakennuk-
set sijaitsevat harvassa. Tihein asuinkeskittymä on Roomutiellä, jossa on vierekkäin oma-
kotitalojen tontteja. Mukurinperä ja Lippikylä ovat alueen eteläosan pieniä asuinkeskitty-
miä. Ruotasen koulua ympäröivä asuinalue jää suunnittelualueen ulkopuolelle.  

Suunnittelualueen etelä- ja pohjoisosat ovat maaseutumaisia alueita, jossa peltojen ja 
metsien laikut tekevät omat kuvionsa maisemaan. Alueen etelälaidalla on golfkenttä, laa-
jempi hoidettu avoin virkistyksen alue. Alueen elinvoimaisuus on tärkeää myös laajem-
man alueen maisemakuvan kannalta. 

Pyhäjärven rannalla on jonkin verran loma-asutusta, ja golfkentän virkistysalue, mutta 
muuten se on melko luonnontilainen ja rakentamaton. Rannassa kasvaa paikoitellen hie-
noja koivikkoja. 

 

Kuva 5. Niemelänrannan virkistysalue Pyhäjärven rannalla. (Kuva: Aija Degerman 2017). 
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Kuva 6. Suunnittelualueen keskellä ympäristöään korkeammalla sijaitsevat kaivoksen käytössä ole-

vat laajat vesialtaat hallitsevat maisemakuvaa ilmakuvissa. Altaille ei ole osoitettu mitään erityistä 

uusiokäyttöä kaivostoiminnan päättyessä lähivuosina (MML Paikkatietoikkuna. Haettu 15.5.2017). 
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Kuva 7. Kaivostornit ovat alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maamerkkejä. Kuvattu Pellon-

pääntieltä. 

 

Kuva 8.  Kaivostornit. (Kuvat: Aija Degerman 2017) 
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Kuva 9.  Pyhäjärven ylittävältä Tikkalansalmen tieosuudelta avautuu hieno näkymä järvelle ja Jänisniemeen, 

jonka rannalle on istutettu pitkä rivi komeita terijoensalavia. Terijoensalavien rivi jatkuu Tikkalansalmentien 
vieressä puutarhan tontin rajalla.   

2.3 Muinaismuistot 

Muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä todettavia jäänteitä ja rakenteita, 
jotka ihmisen toiminta on eri aikoina synnyttänyt. Kaikki kiinteät muinaisjäännökset ovat 
sellaisenaan rauhoitettuja muinaismuistolain (295/63) mukaan. Muinaismuistolaki kieltää 
kaikenlaisen rakenteeseen kajoamisen, sen kaivamisen ja peittämisen. Muinaisjäännök-
seen liittyvissä suunnitelmissa tulee aina ottaa yhteyttä Museoviranomaiseen. 

Suunnittelualueen eteläosassa Niemelänrannan alueella on muinaismuistorekisterin mu-
kaan yksi tunnettu muinaisjäännös, Kunnalliskoti ja Mustaniemi (kiinteä muinaisjäännös, 
kivikautinen asuinpaikka, tunnus 1000000323). 

Niemelänrannan asemakaava-alueella laadittiin asemakaavatyön yhteydessä arkeologi-
nen selvitys keväällä 2015. Paikalta ei löytynyt kivikautiseen asuinpaikkaan tai muun tyyp-
piseen esihistorialliseen toimintaan viittaavaa. Tuloksen perusteella arvioidaan, että pai-
kan tarkemmat jatkotutkimukset eivät ole tarpeen ja kohteen aikaisempi suojavyöhyke 
voidaan poistaa. 

Paikalta ei löytynyt kivikautiseen asuinpaikkaan tai muun tyyppiseen esihistorialliseen toi-
mintaan viittaavaa. Maaperä alueella on hienoa hiesua ja paikoin myös melko kivistä ja ei 
siten parasta mahdollista esihistoriallisen pitempiaikaisen kohteen sijainnille. Toisaalta 
alue on ollut varsin voimakkaan maankäytön kohteena, joten on myös mahdollista, että 
silmämääräisesti tunnistettavat merkit esihistoriasta ovat hävinneet viljelyn ja rakennus-
toiminnan seurauksena. Topografian perusteella paras sijaintialue asuinpaikalle on aiem-
min asuinpaikaksi rajatun alueen pohjoisosassa kohdalla, missä sijaitsee nykyisin omako-
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titalo. Kohteen luoteispuolelle toisen taltan löytöalueelle ei olla suunnittelemassa raken-
tamista, ja tämä alue tarkastettiin vain eteläreunaltaan pintapuolisesti. (Keski-Pohjan-
maan Arkeologiapalvelu) 

2.4 Rakennettu ympäristö 

Alueen rakennettu ympäristö koostuu pääasiassa kaivostoiminnan rakenteista. Alueen 
eteläosassa Niemelänrannassa on uutta omakotiasutusta golfkentän viheriöalueen vie-
ressä. Mukurinperän ja Lippikylän alueen asutus on harvaa perinteistä maalaismaista asu-
tusta. Roomutiellä on pieni jälleenrakennuskauden asuinalue. Suunnittelualueen itä- ja 
pohjoispuolelle sijoittuu Ruotasen kaivoskylä.  

2.4.1 Rakennettu kulttuuriympäristö  

Maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (MRKY) edustavien alueiden 
ja kohteiden päivitysinventointi on toteutettu vuosina 2013–2015. Inventoinnissa on 
käyty läpi, päivitetty ja täydennetty Pohjois‐Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittä-
vien kohteiden valikoima ja kohteita koskevat tiedot.  

Rakennusperinnön päivitysinventointi on yksi Pohjois‐Pohjanmaan 2.  vaihemaakuntakaa-
van taustaselvityksistä ja se on tehty yhtä aikaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar-
vokkaiden maisema‐alueiden päivitys‐ ja täydennysinventointien kanssa. Inventoinnin 
pohjana ja tärkeimpänä lähteenä on ollut vuonna 1993 julkaistu maakunnallisesti arvok-
kaiden kohteiden luettelo. Päivitysinventoinnissa on tarkastettu myös valtakunnallisesti 
arvokkaiksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi (RKY  2009) määritellyt kokonaisuudet. 
(Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015- päivitysinventointi) 

Inventoinnissa Pyhäjärveltä arvotetut suunnittelualueen kohteet: 
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Pyhäsalmen kaivosalue 

 

alueen nimi:   Pyhäsalmen kaivosalue 
pääas. kunta:   Pyhäjärvi 
pääas. kylä/k.osa:  Mäkikylä 
tyyppi:   teollisuusympäristö 
arvottaminen:  maakunnallisesti arvokas 
 
alueen sisältämät kohteet: 
Kaivostorni 
Konttorirakennus 
Lepikko 
Rikastamo 
 
kuvaus: 

Pyhäsalmen kaivosalue muodostaa eheän 1960luvun alussa rakentuneen kaivosteolli-
suusalueen. Kaivoksen tuotantorakennus on puuverhoiltu ja apurakennukset ovat pää-
osin betonipintaisia lukuun ottamatta kaivoksen konttorirakennusta. Alueen maamerk-
kinä kohoaa kauas näkyvä kaivostorni. Pyhäjärven kaivoksen rakennukset on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Blomsted & Lampèn ja pääarkkitehtina toimi Matti Lampèn. 

historia: 

Pyhäsalmen kaivos aloitti toimintansa 1.3.1962. Päätös kaivoksen avaamisesta tehtiin hal-
lintoneuvostossa 29.5.1959, jonka jälkeen kaivoksen infrastruktuuria alettiin rakentaa. 
Varsinaisten tuotantolaitosten lisäksi reilun kymmenen vuoden aikana Ruotasen kylään 
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nousi kaivoskylä ja kaivoksen työläisille kaavoitettu asutusalue lähipalveluineen. Tuotanto 
oli avolouhintaa vuoteen 1967 asti, jonka jälkeen alkoi maanalainen louhinta. Kaivosyhtiö 
osti maaalaa käyttöönsä, jonka yhteydessä omistukseen tuli ruotaslaisia maatiloja. Ti-
loista jäi pystyyn vain Lepikko, joka kunnostettiin kaivoksen vierasmajaksi, sekä Jyrkilä, 
joka palveli kerhotilana. 

 

Kaivostorni 

 

 

kohteen nimi:  Kaivostorni 
kunta:   Pyhäjärvi 
kiinteistötunnus:  62640211975 
kylä/k.osa:   Mäkikylä 
tyyppi:   teollisuus 
ajoitus:   19451974 
ajoitusselite:   1960 
arvottaminen:  maakunnallisesti arvokas 
 
 
kuvaus: 

Liukuvalumenetelmällä rakennettu, betoninen, 90 metriä korkea kaivostorni vuodelta 
1960. Tornin suunnitteli arkkitehtitoimisto Blomsted & Lampèn ja rakensi Silta & Satama 
Oy. Kaivostorni on Pyhäsalmen maamerkki. 

historia: 
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Pyhäjärven kaivoksen rakennukset on suunnitellut arkkitehtitoimisto Blomsted & Lampèn 
ja pääarkkitehtina toimi Matti Lampèn. Kaivostorni rakennettiin nopeasti, liukuvaluteknii-
kalla valmistetun tornin harjannostajaisia vietettiin 8.12.1959, kun rakentaminen oli aloi-
tettu lokakuussa samana vuonna. Kaivostornin rakensi Silta & Satama Oy ja 90 metriä kor-
kean tornin liukuvalu kesti 46 vuorokautta. Tornin tilavuus on 16.305 kuutiometriä. Tor-
nissa on 30 millimetrin poikkeama. Vanha kaivostorni ei ole enää käytössä, mutta murs-
kaamoon kuljetetaan uuden kaivostornin avulla nostettu malmi jatkokäsittelyyn. Vanhan 
kaivostornin korvasi toiminnallaan uusi kaivostorni vuonna 2000. Uuden kaivostornin ra-
kentamiseen vaikuttivat uuden malmion löytyminen etäämmältä ja syvemmältä. Uuden 
kaivostornin avulla nostetut malmit kuljetetaan vanhaan murskaamoon ja rikastamoon 
jatkokäsiteltäväksi. 
 
arviointi: 

MRKY2015: R,M,I 
Rakennushistorialliset arvot (R) 
Maisema‐ ja ympäristöhistorialliset arvot (M) 
Identiteetti‐ ja symbolimerkitykset (I) 
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Konttorirakennus 

 
kohteen nimi: Konttorirakennus 
kunta: Pyhäjärvi 
kiinteistötunnus: 62640211975 
kylä/k.osa: Mäkikylä 
tyyppi: teollisuus 
ajoitus: 19451974 
ajoitusselite: 1960 
arvottaminen: paikallisesti arvokas 
 
kuvaus: 
Pyhäsalmen kaivoksen konttorirakennus vuodelta 1960. Pyhäjärven kaivoksen rakennuk-
set on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Blomsted & Lampèn ja pääarkkitehtina toimi Matti Lampèn. 
 
arviointi: 
MRKY2015: H 
Historialliset arvot (H) 
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Vanha kunnalliskoti Niemelänrannassa 

 
Niemelänrannan asemakaava-alueella Kuusikujan päässä Pyhäjärven rannalla sijaitseva 
rakennus on toiminut kunnalliskotina sekä mm. ortodoksisen veljesyhteisön matkailuyri-
tyksenä. 1930-luvulla rakennettu vanha kunnalliskoti Honkapuoli on purettu vuonna 
2012. ELY-keskus edellytti alueen asemakaavoituksen yhteydessä (2015), että rakennuk-
selle tulisi tehdä kuntokartoitus, minkä pohjalta harkitaan suojelumerkinnän tarve. Koska 
kunnalliskodin kiinteistölle ei laadittu asemakaavatyön yhteydessä kuntokartoitusta, säi-
lytettiin rakennuksen suojelumerkintä sr-1: Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti 
arvokas rakennus, jonka ominaispiirteet tulee korjaus-ja muutostöissä säilyttää. Erityisesti 
julkisivukorjauksissa tulee säilyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. 
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2.5 Liikenne 

Suunnittelualueen päätietön muodostavat pohjoisosassa valtatie 27 ja pohjois-eteläsuun-
nassa kulkeva seututie 560. Tiet ovat suhteellisen voimakkaasti liikennöityjä. Kaivosalu-
eella tulee myös junarata. Kaivokselle tapahtuvista kuljetuksista aiheutuva raskaan liiken-
teen liikennemäärä on noin 300 autoa kuukaudessa. junaliikenne on keskimäärin kaksi 
junaa vuorokaudessa. Malmin louhinnan loputtua (pyriitin rikastusvaiheessa) liikenne-
määrät vähenevät tuotannon suhteessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Ruotasen kaivosalueen pohjoispuolella Keiteleentien liikennemäärät on noin 1280 ajoneuvoa/ vrk. ja 
eteläpuolella 972 ajoneuvoa/vrk. Raskasta liikennettä on noin 91 ja 59 ajoneuvoa/ vrk. (2017). 

2.6 Maanomistus 

Kaivosyhtiö omistaa kaivosalueen. Asumisen alueet ovat pääosin yksityisomistuksessa. 
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2.7 Väestö ja elinkeinot sekä palvelut 

   

Pyhäjärven väestömäärä on ollut jo pitkään laskeva: väestömäärä on laskenut melko ta-
saisesti 1980-luvun alusta lähtien. Väestömäärä oli 5 337 vuonna 2017. Kehitys ei Tilasto-
keskuksen ennusteen mukaan näytä muuttuvan, sillä ennusteen mukaan Pyhäjärvellä 
asuu 4 113 henkeä vuonna 2040. Omavaraisennuste, joka huomioi pelkän kaupungin 
oman väestön ilman muuttoliikettä, näyttää sekin vähenevän väestömäärän kehitystä. Tä-
män ennusteen mukaan Pyhäjärvellä asuisi 4 765 henkeä vuonna 2040. 

Syy ennusteisiin löytyy väestörakenteesta. Väestö Pyhäjärvellä on vanhusvoittoisempaa 
kuin koko maassa tai Pohjois-Pohjanmaalla keskimäärin. Tilanteen ennustetaan muuttu-
van vuoteen 2040 siten, että vanhimman väestönosan osuus kasvaa huomattavasti. Las-
ten määrän pysyessä nykytasolla työikäisten sekä juuri eläköityneiden osuus laskee nykyi-
sestä. Kehitys tuo kuntaan ongelmia, koska yhä pienemmällä veronmaksajien osuudella 
tulisi huolehtia yhä suuremmasta joukosta. Toisaalta tilanne on samansuuntainen myös 
useassa muussa kunnassa.  

    

Toinen syy väestökehitykseen on muuttoliike. Kokonaisnettomuutto (eli kuntien välinen 
nettomuutto ja nettosiirtolaisuus yhteensä) on ollut Pyhäjärvellä negatiivista lähes koko 
ajan vuodesta 1988. Vuoden 2017 tilastoista näkyy, että erityisesti ikäluokat 15-24 –vuo-
tiaat muuttavat kunnasta pois, mikä on luonnollista esim. opiskelujen vuoksi. Kutenkaan 
paluumuuttoa ei ole vastaavasti, ja kuntaan muuttajia on enemmän kuin poismuuttajia 
vasta vanhemmissa ikäluokissa. Tilanne ei helpota Pyhäjärven väestökehitystä. Myös 
luonnollinen väestönlisäys on ollut negatiivista 1990-luvun lopulta.  
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Väestöstä Pyhäjärvellä lähes 99 % on suomalaisia. Koko maassa vastaava luku on reilu 94 
% ja Pohjois-Pohjanmaalla 97,7 %. Asia on merkityksellinen, mikäli Pyhäjärvelle toteutuu 
megaluokan kansainvälinen tieteellinen hanke: alueella täytyy olla mm. palveluita eri puo-
lilta maailmaa tuleville. Tässä tarvitaan kielitaitoa mutta myös kulttuurien tuntemusta 
esim. terveydenhuollon käytännöissä. 

Pyhäjärvellä 15 vuotta täyttäneestä väestöstä tutkinnon suorittaneita on vajaa 62 %. Vas-
taava luku koko maassa keskimäärin on 70 % ja Pohjois-Pohjanmaalla 72 %. Mikäli suuren 
mittaluokan tieteellinen hanke toteutuu Pyhäjoella, alueelta ei välttämättä löydy sopivaa 
koulutettua työvoimaa, jolloin alueelle on odotettavissa muuttoliikettä korkeakoulute-
tuissa ja työssäkäyvissä. Pyhäjärvellä oli yhteensä 1 688 työpaikkaa vuonna 2016. Näistä 
joka viides on terveys- ja sosiaalipalveluissa. Huomattavaa on kaivostoiminnan ja louhin-
nan osuus, 13 % kaikista työpaikoista. Kaivostoiminnan loppuminen on uhka kaupungille 
ja sen työssäkäyville asukkaille sekä suoraan kaivostyöpaikkoihin kohdistuvana että näi-
den työpaikkojen välillisistä vaikutuksista. Kaupungin työllisistä hieman pienempi osuus 
(10 %) on kaivostoiminnassa ja louhinnassa, eli Pyhäsalmen vaikutukset ulottuvat myös 
muualle kuin omaan kuntaan. 

 

 

Matkailun osalta Tilastokeskuksen majoitusliikkeiden kapasiteettia kuvaavan vuositilas-
ton mukaan Pyhäjärvellä oli vuonna 2015 kolme majoitusliikettä, joissa huoneita yhteensä 
47, vuoteita 120 ja sähköliitäntäpisteitä 70 kpl. Tämän perusteella matkailun kehittämi-
selle tulee tarvetta, mikäli megaluokan hanke tai pienempikin toteutuu. 

Alue tukeutuu Pyhäjärven kuntakeskustan palveluihin.  
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2.8 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet eli VAT:t ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtion ja kuntien viran-
omaisten on otettava tavoitteet huomioon toiminnassaan ja edistettävä niiden toteutta-
mista.  Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden suhteen. 

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen uusista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman 
päätöksen. Valtioneuvoston päätös tuli voimaan 1.4.2018. 

Keskeiset teemat uusissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ovat toimivat yh-
dyskunnat ja kestävä liikkuminen, tehokas liikennejärjestelmä, terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutu-
miskykyinen energiahuolto. 

 

 

2.9 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaava on vah-
vistettu 17.2.2005. Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laa-
dittaessa tai muutettaessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muu-
toin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Voimassa olevassa maakuntakaa-
vassa suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven taajamatoimintojen alueen (A) etelälaidalla. 
Suunnittelualue on osoitettu ek-merkinnällä kaivosalueeksi. Kaava-alueen länsipuolella 
Pyhäjärvi ranta-alueineen on osoitettu luonnon monikäyttöalueeksi ja maiseman kan-
nalta tärkeäksi alueeksi. Suunnittelualueen itäpuolelta on osoitettu kulkevaksi moottori-
kelkkailureitti. 
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Kuva 11.Ote Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevasta maakuntakaavasta (lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto). 

KAIVOS  

Merkinnällä osoitetaan toiminnassa olevat kaivokset. 

 

TAAJAMATOIMINTOJEN ALUE  

Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden 
ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. 

LUONNON MONIKÄYTTÖALUE 

Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä, arvokkaita luontokohteita 
sisältäviä aluekokonaisuuksia. Pyhäjärvi ranta-alueineen on osoitettu luonnon monikäyt-
töalueeksi. 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota luontoalueiden 
virkistys-käyttömahdollisuuksien edistämiseen, niiden välisten reitistöjen muodostami-
seen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen. 

 

KULTTUURIYMPÄRISTÖN TAI MAISEMAN VAALIMISEN KANNALTA TÄRKEÄ ALUE  
Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun kult-
tuuriympäristön alueet. 
 
Suunnittelumääräykset:  
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Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja luon-
nonperintöarvojen säilymistä.  
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon maisema-alueiden ja ra-
kennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Alueiden erityispiir-
teitä, kuten avoimien peltoalueiden säilymistä arvokkailla maisema-alueilla, tulee vaalia. 
 
Maakuntakaavan yleisiä suunnittelumääräyksiä: 
 
RANTOJEN KÄYTTÖ  
 
Kehittämisperiaatteet:  
Turvataan tasapuoliset mahdollisuudet ranta-alueiden käyttöön varaamalla rantaa riittä-
västi yleiseen virkistykseen. Varaudutaan loma-asutuksen kasvun jatkumiseen ja eri tyyp-
pisten loma- 

asuntoalueiden kysyntään: perinteinen omarantainen asutus järvialueilla, tiivis lomakylä-
tyyppinen asutus merenrannikolla ja matkailukeskusten läheisyydessä. Tavoitteena on hy-
vien vapaa-ajan ympäristöjen muodostaminen tasapuolisesti eri käyttäjäryhmille.  

Rakentamista ohjataan sietokyvyltään hyville rannoille. Rakentamattomien ja pienten ve-
sistöjen  

rannoille rakentamista ei suosita. Maisemallisesti keskeiset ja arat rannat jätetään raken-
tamisen  

ulkopuolelle.  

Vakituisen asumisen ja loma-asutuksen sijoittumisessa suositaan kyläkeskusten, taaja-
mien ja  

matkailukeskusten läheisyyttä. Suunnitelmallisella asuntorakentamisella tuetaan erityi-
sesti maaseudun asutuksen ja palvelujen säilymistä. 

Yleisiä suunnittelumääräyksiä:  

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon ranta-alueen ympäristö-
olosuhteet, vesihuollon järjestäminen sekä rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja 
yleisten alueiden tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille. Yksityiskohtaisemmissa 
kaavoissa voidaan enintään puolet rantaviivasta osoittaa rakennusmaaksi. Pienissä vesis-
töissä rantarakentamisen mitoituksessa tulee lisäksi ottaa huomioon vesistön sietokyky ja 
vesipinta-ala. Pienissä saarissa mitoituksen tulee perustua saaren pinta-alaan. 

 

1.vaihemaakuntakaava 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen on aloitettu syksyllä 2010. Maakun-
takaavan uudistamisen pääteemana on energia, joka on ilmastonmuutoksen hallinnan 
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kannalta keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys. Siihen sisältyy sekä energian tuotan-
toon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus: mm. energian tuo-
tantoalueet (maa- ja merituulivoima, turve, bioenergian tuotanto). 1. vaihemaakunta-
kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Ympäristöministeriö on vahvista-
nut 1. vaihemaakuntakaavan 23.11.2015. 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen. 

 

2. vaihekaava 

kulttuuriympäristö, maaseudun asutusrakenne, virkistys ja matkailu, jätteenkäsit-
tely.  Kaava on tullut vireille 2013. 2.vaihemaakuntakaava on hyväksytty 7.12.2016 ja on 
lainvoimainen. 

3. vaihekaava 

kiviaines- ja pohjavesialueet, mineraalivarat ja kaivokset, tarvittavat tuulivoima ym. päivi-
tykset. Kaava on tullut vireille tammikuussa 2016. 3. vaihemaakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa 11.6.2018 ja määrätty tulemaan voimaan maakuntahallituksessa 
5.11.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. 
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Kuva 12.Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta 5.11.2018. (lähde: Pohjois-Pohjan-
maan liitto). 
 
Kaivosalue on osoitettu ek-1-merkinnällä. 
Merkinnällä osoitetaan kaivosalue, jota kehitetään kansainvälisen tieteellisen tutkimus-
keskuksen sijoituspaikkana.  
 
Mineraalivarantoalue 
Merkinnällä osoitetaan sellaisia vyöhykkeitä, joissa on todettu merkittäviä malmi- ja mi-
neraalivarantoja. 

Maakuntakaavan keskeisin oikeusvaikutus on, että se on ohjeena laadittaessa tai muutet-
taessa kunnan yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 
alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaava toteuttaa osaltaan valtakunnallisia alu-
eidenkäyttötavoitteita. 

Kaavassa on osoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 25§:n mukaan Pohjois-Pohjanmaan 
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Aluevarauksia on osoitettu vain siltä 
osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnal-
listen tavoitteiden kannalta tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteenso-
vittamiseksi on tarpeen. 
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2.10 Yleis- ja asemakaavat 

Suunnittelualueen länsilaidalla on voimassa Pyhäjärven rantojen osayleiskaava vuodelta 
2001 sekä itäosassa osayleiskaavan laajennus ja tarkistus välillä Ruotanen-Niemelänranta 
vuodelta 1992. 

Suunnittelualue rajautuu idässä Ruotasen asemakaavaan. Asemakaavassa Ruotasen kai-
vosalue on osoitettu kaavamerkinnällä T-teollisuusalue. Suunnittelualueen keskelle on vi-
reillä asemakaava (Ruotasen asemakaavan laajennus ja Ruotasen maanalainen asema-
kaava). Alueen eteläosassa on Niemelänrannan asemakaava. 
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Kuva 13. Ote Pyhäjärven rantojen osayleiskaavasta. 

2.11 Rakennusjärjestys 

Pyhäjärven rakennusjärjestys on tullut voimaan vuonna 2008 (KV 30.06.2008, 43§). 
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3 TAVOITTEET 

3.1 Valtakunnalliset ja seudulliset intressit 

3.2 Osalliset 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaan kaavoitukseen osallisia ovat alueen maanomis-
tajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti 
vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vai-
kutuksia ja lausua, kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tiivis vuorovaikutus kaa-
van laatijan ja osallisten välillä on perusta työn onnistumiselle. Kaavaprosessin aikana jär-
jestetään MRL:n mukaiset julkiset nähtäville asettamiset, jolloin kunnan asukkailla ja 
muilla osallisilla on mahdollisuus tutustua kaava-aineistoon ja jättää siitä mielipiteitä ja 
muistutuksia. Tässä hankkeessa osallisia ovat mm.: 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  

• Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen 

• Pohjois-Pohjanmaan liitto 

• Kunnan  toimielimet  ja  viranhaltijat,  joiden toimialaa asia koskee  

• Pyhäsalmen kaivos 

• Alueen  ja  lähiympäristön  maanomistajat, asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja yh-
teisöt  

• Jokilaaksojen pelastuslaitos 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

• Museovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan museo 

Kaavasuunnitelmien nähtäville asettamisesta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla niin kuin 
kunnalliset ilmoitukset Pyhäjärven kaupungissa ilmoitetaan. Ilmoitus julkaistaan sanoma-
lehden, kuntatiedotteen sekä kaupungin virallisen ilmoitustaulun lisäksi internetissä kau-
pungin kotisivulla. 

OAS on nähtävillä Pyhäjärven kaupungintalolla vähintään 15 päivän ajan. Sen jälkeenkin 
OAS:aan voi tutustua Pyhäjärven kaupungintalolla ja siitä voi antaa palautetta koko kaa-
van laatimisen ajan. 

3.2.1 Viranomaisyhteistyö 

Kaavoituksen alkuvaiheessa ELY-keskuksen ja muiden keskeisten viranomaisten sekä kau-
pungin kesken järjestettiin  viranomaisneuvottelu 16.10.2017. Siinä käsiteltiin kaavahank-
keen yleisiä tavoitteita, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavan tavoitteita ja 
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selvitystarpeita. Muita työpalavereja voidaan pitää kaavoituksen eri vaiheessa tarpeen 
mukaan. Viranomaisilta pyydetään lausunnot sekä asemakaavan muutoksen luonnos- 
että ehdotusvaiheessa.  

4 YLEISKAAVA 

4.1 Kaava-alueen rajaus 

Kaava-alue on rajattu siten, että keskeisen kaivosalueen lisäksi osayleiskaava ulottuu Py-
häjärven ranta-alueelle. Ruotasen asuinalue on rajattu pois kaavasta.  

4.2 Yleiskaavan kuvaus 

Pyhäsalmen tunnetut malmivarat loppuvat oletettavasti vuoden 2019 aikana, jonka jäl-
keen nykyinen kaivostoiminta loppuu ja alueelle kaavailtu uusiokäyttö voidaan aloittaa. 

Kaivoslain (621/2011, 143§) mukaan kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden 
vuoden kuluttua kaivostoiminnan päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen apu-
alue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, huolehdittava niiden kunnostamisesta, 
siistimisestä ja maisemoinnista sekä suoritettava kaivosluvassa ja kaivosturvallisuuslu-
vassa määrätyt toimenpiteet. 

4.2.1 Kuvaus alueittain ja toiminnoittain  

Asumisen alueet 

Alueelle laaditaan aluevarauskaava, joka ei oikeuta suoriin rakennuslupiin. Ranta-alueille 
on tarkoitus laatia myöhemmin asemakaavat ohjaamaan rakentamista. Ranta-alueiden 
uudet rakennuspaikat on rajattu kaavamerkinnällä ke-ak: Alue, jolle suositellaan asema-
kaavan laatimista. Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti ratkaistaan asemakaavalla ke-ak-
alueella. 

Asumisen osalta tärkeää on vetovoimaisten ja houkuttelevien asuinpaikkojen takaaminen 
mm. vesistöjä hyödyntämällä. Pyhäjärvellä tarve asumisen uusille alueille on melko pieni. 
Viime vuosina uusia rakennuslupia asuinrakennuksille on myönnetty x kpl 
kpl/vuosi/asunto. Kaavassa on kuitenkin varauduttu myös kaivosalueen uusiokäytön mu-
kanaan tuomaan toimeliaisuuteen, mikä vaatii kaupungilta mm. suunnitelmia palveluiden 
ja asumisen järjestämiseksi, jotta mm. työntekijöitä saadaan houkuteltua Pyhäjärven 
asukkaiksi. 

 

 
Oleva alue / uusi alue.  

Alueen väri ja kirjaintunnus ilmaisevat käyttötarkoituksen. Asemakaavan mukaiset, mutta 
toteutumattomat alueet on osoitettu olevina alueina. 
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Asuntoalue 

Merkinnällä on osoitettu yleisesti asuinalueet ja myös mm. Niemelärannan asemakaa-
vaan osoitetut, mutta toteutumattomat  asuinalueet. Rakennuspaikkojen määrä ja sijainti 
ratkaistaan asemakaavalla ke-ak-alueella. 

 
Maatilojen ja talouskeskusten alue. 

Merkinnällä on osoitettu Mukurinperällä sijaitseva maatila. 

 

Elinkeinot ja palvelut 

 

 
Teollisuus- ja varastoalue. 

Alueen keskiosassa Keiteleentien ja voimalinjan väliselle alueelle on osoitettu varaus pe-
rinteiselle teollisuustoiminnoille. Aluetta voidaan käyttää myös mm. biopolttoaineen ja 
raakapuun terminaali- ja varastoalueena. 

 

 
Teollisuus- ja varastoalue. 

Alueelle saa sijoittaa datakeskustoimintoja sekä niitä palvelevia oheistoimintoja. Alueelle 
saa myös sijoittaa logistiikkatiloja sekä energiahuoltoon liittyviä rakennuksia ja rakennel-
mia. Jos alueelle rakennetaan sähköasema, se tulee aidata turvallisuusmääräysten mukai-
sesti. Merkinnällä osoitettua aluetta kehitetään myös mm. tieteellisen tutkimuskeskuksen 
sijoituspaikkana.  

Kaivoksen ja mm. avolouhosten kaivostoiminnan jälkeisen jälkihoidon tarkoituksena on 
varmistaa ympäristölle sekä ihmisille turvallinen jälkitila. Kaivostoiminnan jälkeinen toi-
minta tulee sovittaa yhteen kaivoksen sulkemisen jälkihoitosuunnitelman kanssa. 
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Virkistys 
 

 
Virkistysalue. 

Merkinnällä osoitetaan rakennettujen ja rakennettavaksi osoitettujen alueiden välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevat alueet, jotka on tarkoitettu päivittäiseen ulkoiluun, virkis-
tykseen, leikkiin ja luonnon kokemiseen. 

 

 
Urheilu- ja virkistyspalvelujan alue. 

Merkinnällä osoitetaan Niemelänrannan golfkentän alue laajennusvarauksineen. 

 

Yhdyskuntatekniikka 
 

 
Yhdyskuntateknisen huollon alue. 

Merkinnällä on osoitettu Pyhäjärven jätevedenpuhdistamo 

 

 
Energiahuollon alue. 

Merkinnällä on osoitettu voimalinja-alueet sekä varaus uudelle 110 kV:n mm. datakeskuk-
sen tarpeisiin tulevalle kytkinkentälle ja sähköasemalle. 

 

 
Energiahuollon alue. 

Merkinnällä on osoitettu varaus uudelle biovoimalaitokselle. 

 

 
Energiahuollon alue. 

Merkinnällä on osoitettu laajennusvaraus biovoimalaitokselle. 



  

  

 

 

 
 

31 (40) 
 

SELOSTUS –  LUONNOS 2019/02 

VIRHE. TIEDOSTOSSA EI OLE MÄÄRITETYN TYYLISTÄ TEKSTIÄ.  

 

Selostus.docx 

 

 

 

 
Jätteenkäsittelyalue. 

Merkinnällä on osoitettu käytöstä v. 2001 poistettu kaatopaikka-alue. 

 

 
Suojaviheralue 

Alueen kasvillisuutta on hoidettava niin, että suojavaikutus säilyy. Pyhäjärveä ja olevaa 
asutusta vasten osoitetaan 50- 250 metriä laaja suojaviheralue. 

 

 
Suojaviheralue 

Merkinnällä osoitetaan käytöstä poistetut/poistuvat kaivostoiminnan rikastusvesialtaat 
(A,B,C ja D). Altaita voidaan jakossa käyttää mm. virkistykseen, mutta rakentamiseen ne 
eivät pääosin sovellu. Alueelle voi osoittaa kaivostoiminnan päätyttyä kevyttä rakenta-
mista, kuten aurinkopaneleita tms. 

Toiminnassa tulee noudattaa kaivoksen sulkemisen jälkihoitosuunnitelmaa. 
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Kuva 14. Kaivostoiminnan aikaiset käytöstä poistetut/poistuvat rikastushiekka-altaat. 

Pyhäsalmen tunnetut malmivarat loppuvat oletettavasti vuoden 2019 aikana, jonka jäl-
keen nykyinen kaivostoiminta loppuu. Tämän jälkeen kaivoksella rikastetaan muutama 
vuosi (noin 5-6 vuotta) B-altaaseen varastoitua pyriittipitoista rikastushiekkaa. Malmin 
louhimisen loputtua rikastetaan B-altaan eteläosalle varastoitua pyriittipitoista rikastus-
hiekkaa noin vuosina 2020–2026. Pyriittipitoinen rikastushiekka kuljetettaisiin rikasta-
molle kuorma-autoilla. Rikastushiekka aumataan B-altaalle kuivumaan ennen kuljetta-
mista. Materiaalin syöttö rikastukseen tapahtuu pyöräkuormaajalla, joko suoraan syötti-
melle tai tarkoitusta varten tehtävään siiloon.  

Toisen rikastushiekka-altaan, B-altaan pohjoisosan käyttö läjitykseen lopetettaisiin 2020 
ja D-altaan vuonna 2019. Altaan annetaan kuivua ja päälle rakennetaan esipeittokerros 
hapettumisen ja pölyämisen estämiseksi. Lopullinen peitekerros rakennetaan heti, kun al-
las on kuivunut riittävästi ja konetyö on mahdollista. Pyriittirikastuksesta muodostuva ri-
kastushiekka voitaisiin läjittää maanalaiseen kaivokseen tai käytössä olevaan rikastus-
hiekka-altaaseen. Pyriittirikastuksen loputtua (noin vuosi 2026) viimeksi käytössä ollut ri-
kastushiekka-allas peitetään ohuella esipeittokerroksella ja altaan annetaan kuivua muu-
tama vuosi ennen varsinaisen peitekerroksen rakentamista. Lopullinen peitekerros raken-
netaan heti, kun allas on kuivunut riittävästi ja konetyö on mahdollista. 

C 

 

B 

 

A 

 
D 
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Pyriittirikastuksessa käytettäisiin vettä alustavan arvion mukaan vuosittain noin 1 Mm3. 
Prosessissa pyrittäisiin käyttämään järviveden lisäksi kierrätysvettä. Pyriittirikastuksen 
raakavedentarve ja allasalueen kautta Junttiselälle johdettava purkuvesimäärä tulevat 
pienenemään. 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti rikastushiekka-altaiden pintarakenne muo-
dostuu 300 mm:n tiivistyskerroksesta, 500 mm:n suojakerroksesta ja 50–100 mm:n kas-
vukerroksesta. Tiivistys- ja suojakerrosten materiaalina käytetään moreenia. 

B-allas  

Kun B-altaan eteläosa on tyhjennetty pyriittipitoisesta rikastushiekasta, on altaan pohjois-
osalla peitettävää pinta-alaa 22 ha (lakialue 16,5 ha ja luiskat 5,5 ha). Pintarakenne muo-
dostuu 300 mm:n tiivistyskerroksesta, 500 mm:n suojakerroksesta ja 50–100 mm:n kas-
vukerroksesta. Tiivistys- ja suojakerrosten materiaalina käytetään moreenia.  

B-altaan eteläosassa pyriittipitoisen jätteen varastona toiminut osa, noin 12,5 ha, kuori-
taan pintamaista ja peitetään B-altaan eteläosan patorakenteista (koillis- ja lounaisreunan 
padot) saatavalla moreenilla (noin 35 000 m3-tr), jolloin peitemoreenin paksuudeksi tulee 
noin 0,3 m. Kuoritut pintamaat (rikastushiekkajäämät, tiivistynyt turve ja pintamoreeni) 
sijoitetaan D-altaaseen.  

C-allas  

Altaan pohjan tarkkaa tasoa ei ole mitattu, mutta talvella 2001 altaan itä-kaakkoisosalla 
jään päältä on tehty painokairauksia. Kairausten perusteella altaan pohja itäosalla on ta-
solla +142,5…+143,0. Paino-kairausten perusteella altaan pohjalla on noin 1-2 m turve-
kerros, jonka alla on pehmeää savista silttiä noin 1-2 m. Altaan pohja on länsiosalla allasta 
tasolla +142 ja itäosalla +143. Kova pohjamoreeni alkaa noin tasolta +137…+138.  

Allas on tarkoitus varata sulkemisen jälkeiseen vesienkäsittelyyn, esimerkiksi jälkiselkey-
tysaltaaksi. Altaan mahdollinen kunnostaminen ja muotoilu suunnitellaan erikseen.  

D-allas  

Pintarakenne muodostuu 300 mm:n tiivistyskerroksesta, 500 mm:n suojakerroksesta ja 
50–100 mm:n kasvukerroksesta. Tiivistys- ja suojakerrosten materiaalina käytetään mo-
reenia. D-altaan peitettävä pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 30 ha (lakialue 22 ha ja 
luiskat 8 ha).  

Altaiden täyttöön tarvittavaa moreenia otetaan rikastusaltaiden eteläpuolelta. Rikastus-
hiekka on happoa muodostavaa ja sisältää metalleja, joten altaat tulisi peittää siten, että 
minimoidaan hapen ja/tai veden pääsy rikastushiekkaan. Rikastushiekka-alueen etelä-
puolella oleva moreeni on tähän tarkoitukseen erinomaisen tiivistä.  

Padot 

Patojen mitoitus ja padoille asetetut vaatimukset on määritelty patoturvallisuuslainsää-
dännössä. Padot on toteutettu suotavina maapatoina. 
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A-altaan pato on rakennettu vuonna 1960 moreenipatona. Patoa on korotettu moree-
nipatona tasolle +150…+152 m saakka, minkä jälkeen korotukset on tehty rikastushiekasta 
ns. ylävirtaan täyttäen eli altaan puolelle. Rannan ja rantatien suuntaisten patojen alaosaa 
on vahvistettu myöhemmin louhetukipenkereellä ja luiskia on loivennettu kaltevuuteen 
1:2,5. A-altaan peittotyöt aloitettiin 2001 ja saatiin valmiiksi 2002. 

B-altaan pato on rakennettu niin ikään vuonna 1960 moreenipatona. Alussa allas toimi 
selkeytysvesialtaana, nykyisin pyriittipitoisen rikastushiekan varastoaltaana ja rikastushie-
kan jätealtaana. 2000-luvun alussa B-altaan länsireunan moreenipatopenger on korotettu 
alavirtaan täyttäen moreenitiivisteellä harjakorkeuteen +148,50…+148,70 m. Vanha mo‐
reenipenger on tuettu kuivan luiskan puolelta louhepenkereellä. Altaaseen on ryhdytty 
varastoimaan rikastushiekkaa vuonna 2001. Kesällä 2012 B-altaan reunapatoa on koro-
tettu moreenilla noin metrin verran eli harjakorkeuteen +149,50. Korotuksen yhteydessä 
altaaseen on asennettu pohjoisosalle settikaivo. B-allas on tällä hetkellä jaettu louhepa-
dolla kahteen osioon. Louhepadon eteläpuoleinen osa on pyriittipitoisen rikastushiekan 
varastoallas, jonka pinta-ala on noin 15,1ha. Rikastushiekkaa on kuivattu aumaamalla, ja 
kuivattua hiekkaa on kuljetettu koeluontoisesti kuorma-autoilla takaisin rikkirikastukseen. 
Koko allasosio on tarkoitus tyhjentää ja rikastaa jäte uudelleen. Pohjoisosalle allasta (n. 
16,7 ha) läjitetään vähärikkisempää rikastushiekkaa ja allasosio toimii jätealueena. Poh-
joisenpuoleista allasta on korotettu kesällä 2015 siten, että reunapato on korotettu mo-
reenilla tasolle +151 ja jakopadon osuus rikastushiekalla tasolle +150,5. 

D-altaan padon rakentaminen aloitettiin vuonna 1976. Allasta käytettiin aluksi pyriittipi-
toisen rikastushiekan varastona. Allas tyhjennettiin rikastushiekasta vuosina 1995…1999, 
jonka jälkeen altaaseen on sijoitettu vähärikkisempää jätettä. Alkupato on rakennettu 
hiekkaisesta silttimoreenista. D-altaan patorakennetta on korotettu moreenilla harjakor-
keuteen +151,50…+152,80 m ja tämän jälkeen korotukset on tehty rikastushiekalla ylävir‐
taan täyttäen. Myöhemmin moreenipato-osuutta on tuettu ja luiskia loivennettu lou-
heella. Viimeinen rikastushiekkakorotus on tehty vuonna 2016 ja tällä hetkellä padon 
harja on tasolla +160,50. 

C-altaan pato on rakennettu vuosina 1970…1972 moreenipatona. C- ja D-altaan välistä 
patoaon korotettu vuonna 1998 ja C-altaan patoa kokonaisuudessaan on korotettu 
vuonna 2002 (harjakorkeus noin +146,7) moreenilla ja tukipengerlouheella. 

Kaivoksen B-, C- ja D-altaan padot on luokiteltu 1-luokan padoiksi vuonna 2017. A-altaan 
padon lakkauttamisesta on järjestetty katselmus 8.6.2010. ELY-keskuksen katselmuksesta 
laatimassa muistiossa (10.6.2010) todetaan seuraavaa: A-allas on poistettu käytöstä. 
Vuonna 2007 myönnetyssä ympäristöluvassa ympäristölupavirasto on hyväksynyt rikas-
tushiekka-altaalle A tehdyt sulkemistoimenpiteet. Näin ollen patoturvallisuuslain mukai-
set velvoitteet eivät koske enää A-altaan patoja.  

Rikastushiekka-alueen reunapatojen stabiliteetti kasvaa ja paikallisen sortuman muodos-
tumisen riski vähenee altaiden käytöstä poistamisen jälkeen, kun rikastushiekkaläjityksen 
vesipinta laskee. Jyrkkien patoluiskien stabiliteettia parannetaan loiventamalla ulko- 
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luiskia pääosin kaltevuuteen 1:3. 

Patoturvallisuuslain mukaiset velvoitteet eivät koske enää A-altaan patoja. Muiden rikas-
tushiekka-altaiden patojen merkitseminen käytöstä poistetuksi on mahdollista sen jäl-
keen, kun tarkastuksessa on todettu patorakenne puretuksi tai padon käyttö on lakannut 
siten, että padosta ei voi enää aiheutua patoturvallisuuslain tarkoittamaa vahingonvaaraa 
eikä kyseessä ole enää edellä esitetyn määritelmän mukainen pato. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että padon takana oleva rikastushiekkatäyttö on kuivunut niin paljon, ettei 
se murtumatilanteessa leviä ympäristöön. Tarkastus suoritetaan padon omistajan aloit-
teesta ja patoturvallisuusviranomaisen läsnä ollessa. 

Kaivoksen sulkemisen jälkeen C-allas toimii kosteikkona, eikä sitä siten enää käytetä ve-
den patoamiseen. Reunapato poistetaan siten käytöstä, mutta reuna kuitenkin säilyte-
tään kosteikkoaluetta rajaamaan. 

(Pyhäsalmi Mine Oy, Pyhäsalmen kaivoksen nykytila sekä sulkemis- ja jälkihoitosuunni-
telma, 2018), (Pyhäsalmi Mine Oy, Pyhäsalmen kaivos, jälkihoitosuunnitelma, 2004), (Py-
häsalmen kaivoksen ympäristölupa, DNro 85/07/02). 

 

 
 
Vesialue. 

Merkinnällä osoitetaan rikastushiekka-allas C (ks. ed. kuva) Allas on tarkoitus varata kai-
voksen sulkemisen jälkeiseen vesienkäsittelyyn, esimerkiksi jälkiselkeytysaltaaksi. Altaan 
mahdollinen kunnostaminen ja muotoilu suunnitellaan erikseen.  

 

 
Maatalousalue. 

Merkinnällä osoitetaan lähinnä Mukurinperän olevat peltoalueet. 

 

 
Puutarha- ja kasvihuonealue. 

Merkinnällä osoitetaan Tikkalansalmentien varressa oleva kauppapuutarha-alue. 
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Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 

4.2.2 Kaavamääräykset  

Tulvavahingoille alttiiden rakennusosien tulee olla vähintään tasossa +141.12 (N-60 jär-
jestelmä) 

Yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa ja aluevarauksissa tulee huomioida 
hulevesien hallinta ja käsittely. 

Rikastamoalueella syntyvät prosessivedet, kuivatusvedet ja jätevedet on käsiteltävä kai-
voksen sulkemisen jälkihoitosuunnitelman mukaisesti. 

Rakennettaessa kantatien varrella on huolehdittava siitä, että rakennukset ja rakennelmat 
suojaavat asuntojen ja työpaikkojen ulko-oleskelutiloja melulta. Rakennusten piha-alu-
eella melutaso ei saa ylittää päiväohje-arvoa 55 dBLaeq.  Asuinrakennusten piha-alueella 
melutaso ei saa ylittää yöohjearvoa 45 dBLaeq. Sisällä vastaavasti ei saa ylittää päiväoh-
jearvoa 45 dBLaeq eikä asuinrakennuksissa yöohjearvoa35 dBLaeq. 

Virkistysalueverkoston suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pyrkiä katkeamattomiin yh-
teyksiin ja ottamaan monipuolisesti huomioon eri virkistystoiminnot. 

4.3 Virallinen nähtävillepano, lausunnot ja muistutukset 

5 YLEISKAAVAN VAIKUTUKSET 

5.1 Vaikutusalue 

Yleiskaavan välittömät vaikutukset kohdistuvat suunnittelu- ja erityisesti kaivosalueelle. 
Toiminnasta riippuen vaikutuksia tulee myös laajemmalle alueelle liikenteeseen, elinkei-
noihin ja elinoloihin sekä tätä kautta palveluihin ja väestöön.  

5.2 Arviointimenetelmät 

Vaikutuksia on arvioitu selvitysten tulosten kautta. Alueelle laadittavan asemakaavan vai-
kutusten arviointi on ollut myös hyödynnettävissä.  

5.3 Ympäristövaikutukset  

Yleiskaavalla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoi-
hin.  

Vaikutukset vesistöön johtuvat pitkälti mahdollisesta datakeskuksesta ja siellä mahdolli-
sesti tarvittavasta jäähdytysvedestä sekä säätövoimalan prosessivedestä, jotka otetaan 
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alueen länsipuolelta Pyhäjärvestä. Veden ottamista varten hyödynnetään olevaa kaivos-
toiminnan aikaista prosessivesilinjastoa. Tarve tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Kokonaisuutena Pyhäjärven virkistys- ja muuhun käyttöön vesien johtamisella ei ole hai-
tallisia vaikutuksia. 

Toiminnasta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. 

5.3.1 Vaikutukset kyläkuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön  

Suunnittelualueen olevat kylämäiset alueet säilyvät, ja muutoksia tulee pääasiassa kaivos-
alueelle. Näkymiä tulee tielle, jolle alueen aktiivinen käyttö näyttäytyy elinvoimaisuuden 
säilyttävänä elementtinä. Kaivostoiminnan maisemalliset vaikutukset voidaan katsoa ne-
gatiivisiksi, mutta jatkossa negatiivisia vaikutuksia voidaan uusien toimintojen myötä vä-
hentää. Toisaalta teollisuusmaisema katsotaan merkittäväksi osaksi Pyhäjärven kerroksel-
lista maisema-aluetta, joten alueen säilyminen aktiivisessa käytössä säilyttää myös mai-
semallisia arvoja. 

5.3.2 Vaikutukset luontoon, maa- ja kallioperään, veteen ja ilmastoon  

Alueen ilmanlaatu paranee uusien toimintojen korvattua kaivostoiminnan. 

Ilmaston arvioidaan lämpenevän kolmesta viiteen astetta, ellei päästökehitystä käännetä 
laskuun. Päästövähennysten viivyttäminen kasvattaa vakavien riskien mahdollisuutta 
ekosysteemeille ja yhdyskunnille. Ilmaston lämpenemisen tehokas rajoittaminen edellyt-
tää tuloksellisia kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita, vaikuttavaa ilmastosopimusta sekä 
kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita.  

Tavoitteena on Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80–95 %:lla vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineut-
raali yhteiskunta. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista mutta haastavaa. Haaste on 
suuri erityisesti energia-alalle, sillä Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 % syntyy 
energian tuotannosta ja kulutuksesta, kun siihen lasketaan mukaan liikenteen käyttämä 
energia. Suomessa kiinnitetään energiapolitiikassa yhtä lailla huomiota toimitusvarmuu-
desta huolehtimiseen kaikissa olosuhteissa sekä yhteiskunnan kilpailukyvyn tukemiseen. 
Energian merkitys on Suomessa erityisen suuri, ja Suomen tulee huolehtia energian toi-
mitusvarmuudesta kaikissa olosuhteissa. Siksi tulee varmistaa, että Suomessa on riittävä 
sähköntuotantokapasiteetti turvaamaan huoltovarmuus myös poikkeuksellisissa olosuh-
teissa ja että Suomessa on edellytyksiä tehdä sähköntuotantoon markkinaperusteisia in-
vestointeja. 

Kasvihuonekaasuja on pyrittävä vähentämään kaikilla sektoreilla, joskin sektoreiden po-
tentiaalit ovat hyvin erilaiset. Päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi esimerkiksi 
energiajärjestelmä on muutettava lähes päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä, mutta 
monia teollisuuden prosessipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi vain, jos hiilidioksi-
din talteenotto ja varastointiteknologia (CCS) kaupallistuu. Kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseksi 80–95 %:lla Suomen on joka tapauksessa lisättävä uusiutuvan energian – 
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erityisesti kotimaisen bioenergian – käyttöä ja hyödynnettävä kaikilla sektoreilla energia-
tehokkuuden ja cleantech-toimialan potentiaali. Suomen on myös huolehdittava riittä-
västä energian omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Lisäksi valtion ja kuntien tulee 
kaikessa toiminnassaan kokonaisvaltaisesti sitoutua vähähiilitalouden edistämiseen. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, että kaikki osapuolet rajoittavat päästö-
jään. Suomen tulee vaikuttaa eri foorumeilla voimakkaasti kansainvälisten ilmastoneuvot-
teluiden tuloksellisuuteen ja ilmastosopimuksen syntymiseen. Tämä myös tasoittaisi glo-
baalia pelikenttää ja mahdollistaisi Suomen säilyttää energiaintensiivinen teollisuus kes-
keisenä osana teollisuuttaan. Samalla avautuisi uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille 
cleantech-alan yrityksille. 

Pyhäjärven osalta energiavarasto/säätövoimala ja alueen muut mahdollisuudet vastaavat 
tavoitteeseen ilmastovaikutusten hillitsemisestä ja energiaomavaraisuudesta ilman voi-
makkaita muutoksia luonnonympäristöissä tai maisemissa. 

5.3.3 Vaikutukset liikenteeseen 

Alueen liikenne vähenee uusien toimintojen korvattua kaivostoiminnan. Uusien toiminto-
jen rakennusvaiheessa liikenne voi lisääntyä, mutta vaikutus on väliaikainen. 

Asemakaavoituksessa on laadittu kaivosalueen sisäinen liikennesuunnitelma, jonka mu-
kaan kaivosalueella on pyritty siihen, että kevyt- ja raskasliikenne ei alueella risteäisi ja 
lisäksi raskaalla liikenteellä on tietty kiertosuunta alueella. Suunnitelman toteutuessa kai-
vostoiminnan aikaiset negatiiviset liikennevaikutukset vähenevät ja liikenneturvallisuus 
paranee. 

5.4 Taloudelliset vaikutukset 

5.5 Sosiaaliset vaikutukset: vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäris-
töön sekä elinkeinoihin, yritystoimintaan ja palveluihin 

Alueen toteuttamisella on vaihtoehdosta huolimatta merkittäviä aluetaloudellisia vaiku-
tuksia.   

Toteutuksesta riippuen kaivosalueen uusien toimintojen rakentaminen voi kestää vuosia, 
esim. LAGUNA-hankkeen rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän kymmenen vuotta. Alu-
een rakentaminen koskettaa suoraan monia toimialoja: betoniteollisuus, huolto ja kun-
nossapito, kemianteollisuus, konepaja- ja metalliteollisuus, kuljetus- ja logistiikka-ala, lou-
hinta ja kalliorakentaminen, rakennusala, suunnitteluala, konsultointi ja kehitystyö, 
sähkö- ja elektroniikka-ala, talotekniikka-ala, tietotekniikka-ala sekä tutkimustoiminta. 
Rakentamisen aikana syntyy lisäksi laajempia johdettuja välillisiä vaikutuksia, kuten kulu-
tuksen kasvua. 

Toiminnan aikana vaikutukset riippuvat alueen sisällöistä, mutta erilaiset toiminnot tuo-
vat työllisiä sekä pysyvästi että väliaikaisesti (esim. LAGUNA-hankkeessa on arvioitu, että 
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alueelle tulisi kansainvälisiä tutkijoita, jotka viipyisivät kerralla viikosta kahteen kuukau-
teen). Lisääntyvällä toiminnalla on todennäköisesti kerrannaisvaikutuksia, eli alueelle voi 
tulla uusia toimijoita, jotka saavat sijainnista klusterietua.  

Työllisyyden lisääntyessä alueen elinvoimaisuus paranee ja vähenevä sekä vanheneva vä-
estönkehitys voidaan saada muutettua kasvuksi ja nuorten ihmisten sijoittumiseksi alu-
eelle. Erityisesti, mikäli alueelle sijoittuu erityisosaamista vaativaa toimintaa (LAGUNA-
hanke, Datakeskus), alueelle suuntautuva muuttoliike on oletettavasi iän ja sosioekono-
misen aseman suhteen valikoivaa: muuttavan väestön voidaan olettaa olevan keskimää-
räistä koulutetumpaa ja nuorempaa, millä on edullinen vaikutus alueen väestö- ja koulu-
tusrakenteen kehittymiseen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Oulun Eteläisen alueella sijait-
see neljännes Pohjois-Pohjanmaan yrityksistä, ja sen elinkeinorakenteessa korostuvat hy-
vinvointiala, maatalouselinkeinot, metalliteollisuus, kauppa, puutuoteteollisuus, ICT ja 
matkailu: keskeiset elinkeinoalat tarjoavat lähes 20 000 työpaikkaa, joka on lähes 2/3 alu-
een työpaikoista.  

Kasvava väestö tarvitsee monenlaisia palveluja, eli eri elinkeinojen mahdollisuudet alu-
eella paranevat. Vaikutuksia tulee ainakin kauppaan, ja lisäksi alueelle voi toiminnan luon-
teesta riippuen tulla tarvetta myös väliaikaiselle majoitukselle ja matkailupalveluille. Li-
säksi väestönkehityksen suunnanmuutoksella on vaikutusta varhaiskasvatus- ja koulupal-
veluihin, ja tarvetta voi tulla myös vieraskielisten päivähoito-, koulutus- ja terveydenhoi-
topalveluiden järjestämiseen. 

Alueen kehittyessä merkitys ja mahdollisesti myös kansainvälisyys lisääntyy alueella, millä 
on positiivisia vaikutuksia alueen imagoon, näkyvyyteen, kontakteihin ja yhteistyöhön. 
Näkyvyyden voidaan olettaa myös lisäävän alueelle kohdistuvaa ulkopuolista rahoitusta 
ja lisäävän alueen yritysten kansainvälisyyttä. 

Lähteitä: Aluevaikutusten arviointi 20.10.2011. 

6 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

7 LÄHTEET 
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1 Johdanto 

Luontoselvitys on tehty Ruotasen maanpäällistä ja maanalaista osayleiskaavaa varten. 
Selvitysalueen rajaus on esitetty kuvassa 1.  
 
Luontoselvityksessä kuvataan alueen luonnon yleispiirteet ja luontoarvojensa puolesta 
arvokkaat ja huomioitavat kohteet sekä annetaan suositukset maankäytölle alueen 
luontoarvojen huomioimiseksi. Selvityksen on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco 
Ympäristö Oy:n Oulun toimistosta. Maastokartoitus on tehty 15.6.2017. 
 

 
 
Kuva 1. Selvitysalueen rajaus. 
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2 Menelmät 

Luontoselvityksessä on kartoitettu luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit, metsälain 
erityisen tärkeät elinympäristöt ja vesilain luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit (Raunio 
ym. 2008) ja muut luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet. Uhanalaisen, 
luontodirektiivin mukaisen sekä muun huomionarvoisen lajiston esiintyminen on selvitetty 
olemassa olevan tiedon ja maastokartoitusten perusteella.  
 
Lähtötietoina selvityksessä on käytetty peruskarttoja, ilmakuvia ja ympäristöhallinnon 
tietokantojen (Karpalo, Hertta) tietoja. Pohjois-Pohjanmaan Metsäkeskukselta on pyydetty 
tietoja ympäristötukea saavista kohteista. Käytetyt lähteet on esitetty selvityksen lopussa.  
 
 

3 Kallio- ja maaperä sekä topografia 

Pyhäjärven alue sijaitsee Pohjanmaan ja Savon liuskealueiden rajamailla. Pyhäjärven alueelle 
tyypilliset kvartsi- ja maasälpäpitoiset kivilajit ovat kovien mineraaliensa vuoksi erittäin vähän 
rapautuvia kivilajeja, joten ne muodostavat niukkaravinteisen maaperän (Kekkonen ja Korhonen 
1998). Selvitysalueen kallioperä on porfyyristä graniitttia alueen pohjoisosassa ja länsiosassa. 
Mukurinperän alueella on Vihannin ryhmään kuuluvan Pellonpään muodostuman kivilajia 
metatuffi ja Pyhäsalmen ryhmään kuuluvan Ruotasen muodostuman mafista vulkaanista kiveä.  
 
Alueen maaperän yleisin maalaji on hienoainesmoreeni. Moreeni on pintamaana tai sitä peittää 
turve, savi, hiesu tai hieta. Ylitalon-Alitalon alueella on kalliomaata. Mukurinperän alueella ja 
altaiden ympäristössä maaperä on hienoa hietaa. Soistumien kohdalla on saraturvetta. 
Turvekerrostumat ovat muodostuneet ravinteikkaasta saraturpeesta ja ne ovat paksuudeltaan 
yleensä alle metrin luokkaa. Savea on tavallisesti 0,5-1 metrin paksuudelta ja turpeen sijasta sitä 
voi peittää myös hiesu tai hieta (Huttunen 1995, Räisäsen ja Skinnarin 2015 mukaan). 
Maaperäkartta (Räisänen ja Skinnari 2015 mukaan) on esitetty kuvassa 2.  
 
Pinnanmuodoiltaan alue on melko tasainen. Maasto laskee loivasti länteen kohti Pyhäjärveä. 
Ylitalon ja Alitalon kohdalla on pieni mäki. Mukurinperällä maasto on loivasti kumpuilevaa. 
Altaiden reunat ovat korkeat rakennetut törmät. Maaston korkeus selvitysalueella vaihtelee 
välillä 140-150 m mpy. 
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Kuva 2. Maaperäkartta 1:15 000 GTK. Kuva Räisäsen ja Skinnarin 2015 raportista.  
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4 Vesistöt  

Selvitysalue sijaitsee Pyhäjärven rannalla. Pyhäjärven pinta-ala on 121,8 km². Sen valuma-alueen 
koko on 676,42 km².  Järven keskisyvyys on 6,3 m ja suurin syvyys 27 m. Pyhäjärven vesi on 
humuspitoista ja lievästi rehevää. Kirkkoselän, johon selvitysalue kuuluu, ekologinen luokka on 
hyvä (Tuohino ym. 2013).  
 
Pyhäjärveä on säännöstelty vuodesta 1960. Järveä säännöstellään voimatalouden tarpeisiin sekä 
tulvasuojelun ja Pyhäjoen alivirtaamien lisäämisen vuoksi. Lupaehtojen mukainen säännöstelyn 
alaraja on N43 +138,74 m ja yläraja N43 +140,00 m, eli säännöstelyväli on 1,26 m. 
 

 
Kuva 3. Pyhäjärveä selvitysalueella kuvattuna Vanharannasta etelään.  
 
Selvitysalueen pohjoiosassa ovat Pyhäsalmen kaivoksen jätealtaat, jonne malmin rikastuksesta 
syntyvä rikastushiekka johdetaan putkia pitkin. Rikastushiekan läjitysalue ja selkeytysallas on 
kooltaan noin 150 ha. Rikastushiekka-altailta vesi johdetaan vesivarastoaltaaseen, mistä 
selkeytynyt vesi johdetaan avo-ojaa pitkin Pyhäjärven Junttiselälle, Tikkalansalmen 
pohjoispuolelle (Räisänen ja Skinnari 2015). Ilmakuvasta mitattuna vesipinta-alaa altaissa on 
noin 50 ha. Altaiden pohjoispuolellaa on Pyhäjärven kaupungin jätevedenpuhdistamo. 
 
Selvitysalueen eteläpuolella virtaan oin 4,5 km pitkä Komujärvestä Pyhäjärveen laskeva 
Komujoki. 
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Kuva 4 Jätealtaat.   
 

5 Pohjavedet 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.  
 

6 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Keiteleentien ja Pyhäjärven välillä selvitysalueen pohjoisosassa ovat Pyhäsalmen kaivoksen 
suuret jätealtaat. Altaiden reunat ovat korkeat törmät ja altaita kiertää huoltotie. Altaiden 
eteläpuolella on laajempi yhtenäinen metsäalue Mukurinperälle saakka. Metsät ovat ojitettuja 
talousmetsiä, jotka puustoltaan ovat pääasiassa kuusivaltaisia tai sekapuustoisia tuoreita tai 
soistuneita kankaita. Vallitsevia metsätyyppejä ovat mustikkatyypin (MT) ja puolukka-
mustikkatyypin (VMT) kankaat. Alueella on hakkuualoja ja taimikoita. Luonnontilaista tai vanhaa 
metsää alueella ei ole. Jätealtaiden pohjoispuolella on ojitettu Pajusuo. Alueella on 
jätevedenpuhdistamo.  
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Kuva 5. Alueen metsät ovat talouskäytössä. Kuva Vanharannasta idän suuntaan. Vasemmassa 
reunassa kaivoksen jätealtaisiin liittyvä lammikko.  
 
 
Rantametsät ovat lehtipuuvaltaisia, lähinnä koivikkoa (kuva 6). Ranta on alueen keski- ja 
pohjoisosissa soistunut. Pyhäjärveen laskee lukuisia metsäojia, joilla on ollut vaikutusta myös 
rantametsiin.  Rantavyöhykkeessä kasvillisuus on luhtaista ja vesisaravaltaista tai järviruovikkoa. 
Koivikon reunassa on kapea pajuvyöhyke. Alavaa rantaa on Pajulahdessa ja Vanharannassa. 
Rannassa ylempänä näkyy paikoin selvä rantatöyräs. Kiukaanniemestä etelään päin ranta on 
korkeampi ja tällä alueella on asutusta. Kiukaanniemen talon pohjoispuolella rantametsä on 
muusta alueesta poiketen lehtomaista ja aluskasvillisuus on monilajista ja rehevää.  
 

 
Kuva 6. Rantametsät ovat koivikoita. 
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Mukurinperällä on laaja avoin peltoaukea (kuva 7). Viljelykäytössä olevaa peltoa on myös 
Mukurinperän eteläpuolella Mustaniemen ja Isosuon alueella golfkenttään rajautuen. 
Viljelyalueita on alueen pohjoisosassa Keiteleentien ja jätealtaiden väliin jäävällä Ylitalon ja 
Alitalon alueella sekä Tikkalansalmentien ja Kiuruvedentien varressa. Jätealtaiden eteläpuolella 
on käytöstä poistuneita pensoittuneita ja metsittyneitä peltoja. Kiukaanniemessä entisten 
peltojen alueella kasvaa koivikkoa. Mustaniemen pohjoispuolella Jörkin alueella on laajalle 
alueelle istutettu mäntyä. Puusto alkaa olla kookasta (kuva 8).  
 

 
Kuva 7. Mukurinperän peltoaukeaa.  
 

 
Kuva 8. Jörkin alueella vanhoille pelloille on istutettu mäntyä. 
 
Jänisniemessä alueen pohjoisosassa rannalla on tiivistä asutusta. Asutusta ja peltoja on myös 
Särkiniementien varressa. Tällä kohdalla on rakennettua rantaa ja kaivettuja veneväyliä. Myös 
Ruotasenrannassa jätealtaiden eteläpuolella on rakennettua rantaa (aallonmurtaja tms.).  
 
Pyhäjärven alueen luontoarvoja on kartoitettu Pyhäjärven rantojen osayleiskaavan 
ympäristöselvityksessä (Kekkonen & Korhonen 1999). Selvityksessä rakentamiseen 
soveltumattomaksi rannaksi on rajattu Ruotasenranta, jonka kuvataaan olevan osa-alueen 
ainoita yleisiä uimarantoja, jollaisena se tulisi säilyttää (liite 2, kohde 6:12). Nykyään alueelle ei 
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ole vapaata kulkua, vaan tiellä on puomi. Kekkosen ja Korhosen ympäristöselvityksessä ranta on 
jaoteltu rakennettuihin, rakentamiseen soveltuviin ja rakentamiseen huonosti soveltuviin 
rantoihin. Tämä jaottelu pitää kaava-alueella pääpiirteittäin edelleen paikkansa. 
Ympäristöselvityksen rantaluokituskartta on esitetty liitteessä 2. 
 

7 Linnusto ja muu eläimistö 

Alueelle ei ole tehty erillistä pesimälinnustoselvitystä. Linnustoa on selvitetty Pyhäjärven 
rantojen osayleiskaavan ympäristöselvityksessä (Kekkonen & Korhonen 1999). Pyhäjärvellä 
esiintyvä linnusto on monipuolinen. Pyhäjärvellä ja sen ranta-alueilla pesii noin 100 lajia ja 
muuttoaikana järvellä esiintyy 154 lajia. Lajisto on keskittynyt erityisesti reheville ja matalille 
rannoille, kuten Junttiselälle. (Kekkonen ja Korhonen 1999) 
 
Sorsalinnuista runsaslukuisimpina esiintyvät telkkä ja tavi. Lokeista yleisimpiä ovat kala- ja 
naurulokki, joille löytyy pesimäpaikkoja pienistä saarista. Ranta-alueiden varpuslinnuista 
yleisimpiä ovat ruokokerttunen ja pajusirkku. Niille sopivaa elinympäristöä ovat ruovikkoiset 
vesijättömaat. Rantojen kahlaajalajistoa ovat liro. rantasipi, kuovi, kurki, taivaanvuohi sekä 
valko- ja metsäviklo. Sorsat ja uikkulinnut ovat keskittyneet Pikkuselän (mm. Ruotanen) reheville 
ja matalille rannoille, jossa ne esiintyvät runsaslukuisena. (Kekkonen ja Korhonen 1999) 
 
Luontoselvityksen maastokäynnin aikaan järvellä näkyi lokkeja. Mukurinperän pohjoispuolen 
pelloilta lentoon lähti kaksi kurkea. Muita lintuhavaintoja olivat peippo, västäräkki, kirjosieppo, 
varis, haarapääsky, räkättirastas, punakylkirastas ja töyhtöhyyppä. Vanharannassa ranta on 
suojainen ja alueella on harrastettu sorsanmetsästystä (kuva 9).  
 
Nisäkäslajistoon on tavanomaista havumetsien lajistoa, kuten hirvi. Mukurinperällä oli 
metsäkauriin ruokintapaikka.  
 
Pyhäjärven kalastoon kuuluvat hauki, ahven, särki ja lahna ja järveen on istutettu kuhaa, siikaa, 
taimenta ja järvilohta. Järveen on istutettu myös rapua.  
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Kuva 9. ”Sorsia” Vanharannassa.  
 

8 Luontoarvot 

8.1 Suojelu- ym. alueet 

Alueella ei ole Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteita. 
Lähin Natura-alue on Pyhäjärvi (FI100022), joka on myös rantojensuojeluohjelman kohde 
(RSO110102). Natura-alueelle matkaa kaava-alueelta on noin 1,2 km. 
 

8.2. Arvokkaat luontokohteet 

Alueella ei ole luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia kohteita eikä alueella esiinny 
uhanalaisia luontotyyppejä (Raunio ym. 2008). Metsäkeskukselta pyydettiin tietoja 
lakikohteista, ympäristötukea saavista ja muista kohteista. Alueella ei ole em. kohteita. 
 
Keiteleentien ja jätealtaiden välisellä Ylitalon-Alitalon alueella on asutuksen ja peltojen väliin 
jäävällä alueella sekapuustoista tuoretta ja osin lehtomaista metsikköä. Alueella on vähän 
lahopuuta. Alue on rajattu liitteen 1 karttaan luonnon monimuotoisuutta lisäävänä kohteena.  
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Kuva 10. Ylitalon ja Alitalon itäpuolella on pieni tuore/lehtomainen sekametsä. 
 

8.3 Huomionarvoiset lajit 

Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannassa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 5.5.2917) ei ole 
havaintoja uhanalaisista tai muista huomionarvoisista lajeista eikä niitä maastokäynnilläkään 
havaittu.  
 

9 Yhteenveto ja suositukset 

Alueella ei ole luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia kohteita eikä uhanalaisia 
luontotyyppejä tai huomioitavaa lajistoa. Luonnon monimuotoisuutta lisäävänä kohteena on 
rajattu pieni metsikkö Keiteleentien ja jätealtaiden välisellä alueella. Tämä olisi hyvä huomioida 
maankäytön suunnittelussa.  
 
Luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueella voi esiintyä viitasammakkoa Pyhäjärven rannan 
suojaisilla rannoilla Pajulahdessa ja Vanharannassa, jossa on lajille sopivaa elinympäristöä. Jos 
tälle alueelle suunnitellaan rannan muokkausta tai ruoppausta, lajin mahdollinen esiintyminen 
alueella olisi hyvä selvittää. Viitasammakon esiintymistä on mahdollista selvittää sen kutuaikaan 
(toukokuussa) tehtävillä kartoituksilla.  
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