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Vaatimukset yhteysviranomiselle
1) Yhteysviranomaisen on määrättävä YVA -täydennettäväksi tai hylättävä se, niin
puutteellisena, ettei sitä voi käyttää ympäristöluvituksessa vaan se on tehtävä uudestaan.
Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamisen ja kehittämisen tai vaihtoehtoisesti sulkemisen
YVA- on hylättävä puutteellisena, ellei siihen tehdä kattavasti seuraavia korjauksia ja
tarkennuksia.
Perustelut
Asioiden jättäminen lupahakemukseen ei ole riittävä toimenpide, koska esitetty
puutteellinen YVA menettely ei täytä laillisia vaatimuksia. ELY ei voi hyväksyä YVAa, jossa
kaivoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset jätettäisiin täysin käsittelemättä
Puutteellisen YVAn hyväksyminen toistaisi Kainuun ELY-keskuksen aikaisemmat virheet
YVA-menettelyissä. Nämä ovat johtaneet väliaikaiseen lupamenettelyyn, väliaikaisiin
ympäristölupiin ja ratkaisuihin, jotka ovat äärimmäisen vahingollisia sekä ympäristölle että
kaivosyhtiölle itselleen. ELY on lipsumassa YVAan, joka johtaisi uudestaan hylättyyn tai
väliaikaiseen ympäristölupaan ja kohtuuttomien taloudellisten ja ympäristöriskien
leviämiseen.
Kansantaloudelle Terrafame-Talvivaara on maksanut yli kaksi miljardia euroa. YVAarvionin puutteellisuus alleviivaisi myös ELY-keskuksen epäpätevyyttä
elinkeinoviranomaisena. Kansantaloudelle ja paikallistaloudelle vähintään kaivoksen
sulkemisen jälkeen tuhoisan hankkeen vaikutusten salailu ja peittely on äärimmäinen virhe
viranomaiselta, jonka tehtävä on valvoa yleistä etua.
Yhteysviranomainen on aikaisemmin vesienhallinnan YVAssa oikein ottanut kantaa
esimerkiksi jätekysymykseen ja vaatinut sen käsittelemistä vaihtoehtoineen, kuten myös
vesivaikutusten esittämistä tuotanto-YVAssa. TuotantoYVA-ohjelmavaiheessa dokumentin
allekirjoittajat ovat vaihdettu ilmeisimmin johtaja Kari Pääkkösen toimesta. Viranomaisen
moraalinen selkäranka näyttää jälleen katkeavan, kun vaatimuksia ollaan vesittämässa ja
siirtämässä toiveiksi ympäristölupavaiheeseen.
Alla olevat kohdat puutteellisuuksista perustelevat tätä vaatimusta. Pelkkä selostuksen
kaunis ulkoasu ja oikeinkirjoitus eivät voi riittää perusteeksi ympäristöyhteysviranoamisen
ylitsevuotaville kiitoksille ja hyväksyntään, kuten tämän YVAn ohjelmavaiheessa.
2) Kaikkien jätealueiden ja jätteiden ympäristövaikutukset tulee selvittää toiminnan aikana ja
erityisesti kaivoksen sulkemisen jälkeen myös pitkien aikojen kuluessa. Kaivoksen
vaarallisten jätteiden määrä on erittäin suuri. Sivukiven määrä olisi 1 - 1.5 miljardia tonnia,
sekundäärijätettä tulisi ainakin 500 miljoonaa tonnia ja prosessijätteiden määrät olisivat
ainakin kymmeniä miljoonia tonneja.
3) Jätteiden käsittelyvaihtoehdot täytyy olla selvitetty ja vertailtu. YVAssa tulee käsitellä lain,
ympäristön, paikallistalouden ja valtiontalouden kannalta kestäviä vaihtoehtoja. On ilmeistä,
että Terrafamen suunnittelma jätteiden kapselointi ei ole millään muotoa kestävä vaihtoehto.
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Kaivannaisjäteasutuksen mukaan vesihaittoja ei saa tulla pitkänkään ajan kuluessa.
Kapselointien tiedetään vuotavan ennemmin tai myöhemmin, jolloin haitat tulevat
väistämättä.
4) Vesienhallinnan vaihtoehtojen ja tuotantoYVAn vaihtoehtojen yhteys on selvitettävä.
Selvityksen tulee koskea myös sulkemisen jälkeisiä pitkäaikaisvaikutuksia. On ilmeistä, että
YVA-järjestely tähtää tämän yhteyden hämärtämiseen. Tosiasiallisesti YVAssa on kysymys
tuotannon ja päästöjen kasvattamisesta, mutta prosessissa on mahdotonta vertailla eri
vaihtoehtojen vesistövaikutuksia, koska ne on salattu. Työ- ja Elinkeinoministeri Lintilä on
kertonut eduskunnassa, että suurempia vesipäästöjä vaaditaan kasvavan tuotannon takia.
5) YVAn täytyy perustua kestävään toimintasuunnitelmaan. Kaivoksen toimintaa ei voi YVAta
30 vuoden toimintaa varten ilman selvitystä, mistä mahdollinen malmi saataisiin tuotantoon.
Ilmeisesti suunnitelmat perustuvat Kolmisopen louhoksen avaamiseen tai Kuusilammen
louhoksen laajentamiseen. Molemmilla näillä vaihtoehdoilla on merkittäviä
ympäristövaikutuksia toiminnan aikana ja erityisesti sulkemisen jälkeen. Nämä vaikutukset
täytyy välttämättä käsitellä YVAssa kokonaisuutena. Nykyisen suunnitelman mukaan
vedellä täyttymään jätetty louhos tai louhokset tuottaisivat hyvin pitkiä aikoja kestämättömiä
vaikutuksia sekä pinta- että pohjavesille. Pohjaveden pilaantuminen johtaa myös maaperän
pilaantumiseen.
6) YVAn vaihtoehtoja ei ole tosiasiallisesti esitetty sivukiven määrän ja käsittelyn suhteen. On
ilmeistä, että YVAn vaihtoehdoissa on kysymys toiminnan merkittävästä laajentamisesta.
Kuulemistilaisuudessa 4.9.2017 toimitusjohtaja Lukkaroinen väitti, että vaihtoehdoissa ei
ole eroa malmin pitoisuuden tai toiminta-ajan suhteen. Jos näin olisi, niin vaihtoehdot, joissa
sivukiven määrä nousee, täytyy hylätä perusteettoman ympäristön turmelemisena.
Tosiasiassa tuotannon tehoa on kasvatettu nostamalla malmin keskipitoisuutta, jolloin
sivukivijätettä syntyy entistä enemmän.
7) YVAsta puuttuu laillisesti kestävä selvitys vedenpuhdistuksen ja prosessin sakkojen laadun
arvioinnista ympäristöturvallisuuden kannalta sekä eri puolille kaivosaluetta läjitettyjen
sakkojen että tuotannossa syntyvien sakkojen suhteen. Prosessi- ja vedenpuhdistusjätteiden
kapselointi ei myöskään voi olla kestävä ratkaisu. Tätä osoittaa jo lupaviranomaisen hylkäys.
Kaivoksen suunnitelmista puuttuu kestävä prosessi-ja vedenpuhdistusjätteiden käsittely. On
ilmeistä, että YVAssa olevat kipsisakka-altaat eivät nykyisellä toimintatavalla myöskään
riittäisi kuin murto-osaksi suunniteltua toiminta-aikaa.
8) Uraanin ja toriumin sekä näiden tytäraineiden kulkeutuminen ja käyttäytyminen kaivoksen
prosesseissa on selvitttävä. Kaivoksen uraanitase ja radioaktiivisten aineiden taseet on
selvitettävä.
9) Osana toiminnan aikaisten ja sulkemisen jälkeisten vaikutusten arviointia tulee tuottaa
tuotannon ja kiven rapautumisen seurauksena syntyvän sulfaatin ja raskasmetallivaluman
määrän arviointi (raskasmetallitaseet, arseenitase, rikkihappo ja sulfaattitase).
10) Arvioinnissa tulee esittää kaivoksen elinkaaren aikainen kemikaalien käyttötase mukaan
lukien sulkemisen jälkeinen vesien käsittely sekä käytettävin kemikaalien
ympäristövaikutukset niiden elinkaaren aikana alkaen tuotannosta. Edelleen tulee esittää
hapontuonnon neutralointiin tarvittavan kalkin määrä toiminnan aikana ja pitkillä
aikaväleillä sulkemisen jälkeen.
11) Mustaliuskeen käyttö kaivoksen rakenteissa on kestämätön vaihtoehto, jonka
pitkäaikaisvaikutukset ovat huomioimatta YVAssa.
12) Alueiden käytössä tulee selvittää jätealueiden pitkäaikaiset käytöt. Sulkemissuunnitelman
luonnoksen perusteella Terrafame esittää, että jätealueilta poistettaisiin puut 10 vuoden
välein. Terrafame ei kuitenkaan pysty esittämään mikä taho sen tekisi ja millä rahalla.
Kuulemistilaisuudessa kestävänkehityksen johtaja Hilla esitti, että jätealueiden jääminen
pysyväksi raiskioksi olisi tullut hyväksyttyä jo kaivosta perustettaessa. Kuitenkin 2005
YVAssa nimenomaan kerrotaan, että jätealueet tulisivat olemaan metsätalouskäytössä ja
urheilukäytössä. Pitkien aikojen kuluessa sulfidirikkiä sisältävät rapautuvat kasat tulisivat
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olemaan vaarallisia raiskioita. Johtuen raskasmetallipäästöistä alueet eivät myöskään sopisi
sienestykseen tai marjastukseen ja hirvet sekä muut riistaeläimet mukaan lukien linnut tulisi
pitää poissa niiltä pysyvästi. Alueiden pysyvä aitauskin olisi valtava kustannus, josta
huolimatta sitä ei voitaisi pitää yllä pysyvästi.
13) Oulujoen ja Vuoksen vesistön vedenjakajan eripuolille ja eri paikallisille valuma-alueille
pitkienkin aikojen kuluessa tulevat kuormitukset ja päästöt tulee selvittää. Esimerkkinä
YVAn selostusvaiheessa asiakirjaan on ilmestynyt entistä suurempi sivukivialue KL1, joka
ulottuu Vuoksen vesistön puoleiselle valuma-alueelle. Tämän myötä vähintäänkin
pitkäaikaiseen valuma-aluueeseen tulee myös Iso-Savonjärvi ja sen alapuolinen vesireitti
kuten Sopenjärvi, jotka eivät ole olleet Terrafame-Talvivaaran päästöalueita. Jo
väliaikaisestti luvitetun sivukivialue KL2:n myötä puolestaan viralliseen päästöalueeseen
tulevat mm. Pirttipuro, Kivipuro, Talvijoki ja sen lammet.
14) Kaatopaikat eli jätealueet ja kallioruhjeet. Vaarallisten jätteiden ja mahdollisten muiden
jätteiden jätealueiden suunnittelussa ja YVAssa tulee huomioida kaatopaikkalaissa kielletty
kaatopaikan sijoittaminen kallioruhjeen päälle. On ilmeistä, että suotovesien pitkäaikaista
keräilyä ei pystyttäisi järjestämään, eikä ole olemassa pitkäaikaista passiivista suotovesien
käsittelyä, erityisesti ratkaisua ei ole pohjavesiin tapahtuville vuodoille. Kallioruhjeet
tarkoittavat nopeasti pitkälle ulottuvia pohjavesivuotoja.
Kaivosalueelta on loppunut tila asianmukaisille jätealueille.
15) Kaivoksen prosessi tulee kuvata kokonaisuudessaan alkaen malmin koostumuksesta ja
kaikista liukenevista aineineista. Uraani on yksi alkuperäisestä luvassa ohitetuista aineista.
Vastaavasti YVAssa tulee kuvata miten prosessissa käyttätyvät malmissaolevat haitalliset
aineet kuten esimerkiksi elohopea, hopea, kadmium, lyijy, antimoni, arseeni, strontium,
litium sekä harvinaiset maametallit, kuten cerium, lantaani, neodyymi ja yttrium (joita
kaavaillaan julkisesti kaivoksen tuotteiksi). Edelleen tulee selvittää prosessista reagensseista
tulevat haitalliset aineet, kuten suola-ionit, erityisesti strontium ja litium, joista ainakin
strontium tulee kalkkireagensseista. Vastaavasti tulee selvittää kaivoksen vesiin sivukivestä
tulevat haitta-aineet. YVA on aivan liian ylimalkainen prosessin sivutuotteiden suhteen.
16) Kaivoksella flokkulanttina käytettävän polyakryyliamidien tiedetään osittain hajoavan
prosessissa. Edelleen sillä on myös vesistöissä todennäköisiä vaikutuksia. Myös uraanin
talteenoton reagenssien liikkuminen vesissä on puutteellisesti selvitetty ja muodostaa
ympäristöriskejä.
17) Vuoden 2005 YVAssa ja 2012-13 dokumenteissa kerrottiin kaivoksen malmissa olevan
tremoliittia, joka GTKn mukaan (2005) täyttää asbestin muotovaatimukset. 2005 YVAssa
kerrottiin toisaalla tremoliittia olevan merkittävä määrä 5-10% malmista. Asbesti on
vaarallista hyvin pieninä määrinä ilmassa ja myös vesissä. Asbestin käsittely erikseen
määrätty YVAttavaksi, joten sen ohittaminen YVAssa on erityisen paha virhe.
18) Todelliset ilma-ja muut päästövaikutukset jatkojalostustoimille kuten pasutolle,
rikkihappotehtaalle ja sulatolle tulee selvittää myös häiröiden ja seisokkien yhteydessä.
Yhtiö on ilmoittanut, että se tekeekin nikkeli- ja kobolttisulfaatteja akkukemikaaleiksi
terästuotannon tuotteiden sijaan. Tämä jatkojalostus vaatii YVA-arvioinnin.
Tarkempia perusteluja
2) ja 3) Jätealueet
Sivukivien ongelma
Ohjelmassa esitellään KL2 -sivukivialue (210 hehtaaria, sivukiveä tarkoitus sijoittaa alueelle 170
miljoonaa tonnia) ja KL1 -sivukivialue (ohjelmavaihe 380 hehtaaria, sivukiveä tarkoitus sijoittaa
alueelle 230 miljoonaa tonnia, nyt YVA-selostuksessa 400 miljoonaan tonnia). Suunnitelmissa ei
kerrota sivukivialueiden pitkäaikaisia vaikutuksia. Suunnitelmista puuttuu merkittävä osa
jätealueista.
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Avolouhoksessa syvemmälle mentäessä, kuten Kuusilammen louhoksessa tapahtuu, sivukiven
määrä suhteessa malmikiven määrään nousee jyrkästi. Korkeimmalla ilmoitetulla vuosittaisella
sivukivien syntymisvauhdilla KL2 -alue täyttyisi jo kolmessa vuodessa. Sekä KL1 että KL2 alueiden voidaankin katsoa riittävän ainoastaan reilun 10 vuoden kaivostoiminnan tarpeisiin.
Miten kaivos aikoo ratkoa sivukivien ongelmaa vuodesta 2020 eteenpäin, sitä ei kerrota.
GTK lausunnossaan 30.10.2012 Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan
lupamääräysten tarkistamiseen suhtautui kriittisesti muoviratkaisun pysyvyyteen happoa
muodostavan kiven (mustaliuske) eristämiseksi turvallisesti ympäristöstä pitkäkestoisesti.
Miljardin tonnin sivukiviongelman ratkaisu ympäristön kannalta
Pohjois-Suomen AVI on syyskuussa 2017 todennut sivukivijätteen vaaralliseksi jätteeksi. Terrafame
on saanut väliaikaisen ympäristölupaan 2014 perustuvan luparatkaisun kapseloinnille. Kuitenkin on
ilmeistä ja mahdollista, että kapseloinnit kestävät ainoastaan vuosikymmeniä tai ehkä jopa
vuosisatoja. Jätealueiden tulevaisuuden happaman valuman vuodot muodostaisivat
kaivannaisjäteasetuksen vastaisen pinta- ja pohjavesiä pilaavan tilanteen. YVAn 9%
rikkipitoisuudella miljardi tonnia sivukiveä tarkoittaisi noin 300 miljoonan tonnin rikkihapon
muodostumispotentiaalia. Samalla olisi vaarassa vapautua esim. noin miljoona tonnia nikkeliä ja
esimerkiksi 17 000 tonnia uraania. Tästä ainoastaan tuhannesosan määrä edellyttäisi nykyisen
prosessin vedenpuhdistusmäärää vuodessa. Kun vedenpuhdistuksen resurssit aikanaan tulisivat
loppumaan, tulisi hapan kaivosvuoto pilaamaan vesistöjä vakavasti kuten esimerkiksi Espanjan Rio
Tinto -joella on tapahtunut.
KL1-sivukivialue on YVAn selostusvaiheessa kasvanut 400 miljoonaan tonniin ja tulisi sijoittumaan
merkittävästi myös Vuoksen vesistön puoleiselle valuma-alueelle.
Sivukivijätteiden pikäaikaisvaikutukset ovat todennäköisesti kaivoksen merkittävin
ympäristövaikutus. YVAa ei voida hyväksyä, koska merkittävimmät saastevaikutukset ovat
käsittelemättä.
500 miljoonan tonnin sekundäärijätteen ongelman ratkaisu ympäristön kannalta
Kaivoksella on ollut kesästä 2016 loppuun liuotettua malmia, jota olisi voitu tutkia YVAan.
Tämä on kuitenkin jätetty jätetty tekemättä. Sen sijaan sekundäärialueista on tehty erilaisten
jätevesien haihdutuslaitos. Sekundäärikentän jarosinaatti ei ole pysyvä yhdiste ja kentälle
haihdutettavien suolojen pitoisuuksia ei tunneta.
Sekundäärijätteiden pikäaikaisvaikutukset sekä muut kaivosjätteet ovat todennäköisesti kaivoksen
toiseksi merkittävin ympäristöriski. YVAa ei voida hyväksyä, kun merkittävimmät
ympäristövaikutukset ovat käsittelemättä.
Kaivannaisjätteistä on lisää liitteessä 1.
5) Louhoksista ei saa tulla pitkäaikaisia jätejärviä
Kolmisopen louhoksen ympäristövaikutusten arviointi sekä kaivostoiminnan aikana että
kaivostoiminnan jälkeen
YVAssa esitetään, että kaivostoiminta edellyttää Kolmisopen louhoksen avaamista noin kymmenen
vuoden kuluessa. Kuitenkaan tämä järven ja vesistön osaksi päätyvä louhos ei ole mukana YVAssa.
Louhoksen lupa on jo kerran hylätty. Kuusilammen louhoksen varannolla kaivostoimintaa ei
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voitane pitkäkestoisesti jatkaa. Kaivoksen toiminnan taloudelliset reunaehdot on jätetty hämäriksi.
Kuitenkin esimerkiksi vesilaki edellyttää hankevaihtoehtojen taloudellista vertailua.
Kuusilammen louhoksen ympäristövaikutusten arviointi sekä kaivostoiminnan aikana että
kaivostoiminnan jälkeen
Louhoksen toiminnaikaiset ympäristövaikutukset ovat pääosin käsittelemättä. Toiminnalla on
kasvavia vaikutuksia alueen ympäristöön ja pohjavesiin. Sulkemisen jälkeiset vaikutukset
nykyisellä suunnitelmalla, jossa alueelle tehtäisiin ”louhosjärvi”, joka synnyttäisi mm. happana
kaivosvuotona pinta- ja pohjavesiin ympäristöä saastuttavia vaikutuksia, edellyttävät ehdottomasti
ympäristövaikutusten arviointia. Alueen vesistöön tulisi liittymään satoja metrejä syvä järvi, jonka
saastuvan veden tilavuus lähestyisi kaivoksen vaikutusalueen suurjärvien vesitilavuutta, jos
Kolmisopen louhosta ei avattaisi ja kaivoksen toimintaa jatkettaisiin mahdollisesti Kuusilammen
lisälöytöjen avulla 30 vuotta. Louhoksen alusveteen kerrostuvat suolat tulisivat pilaamaan
pohjavesiä eri syvyyksillä. Jo ensimmäisessä kaivoksen lopetustöiden suunnitelmassa todetaan, että
vedet joudutaan todennäköisesti myös puhdistamaan pinnalta. Kaivosyhtiö suunnittelee louhoksen
kalkitsemista, mutta pysyvään ratkaisuun tarvittavaa erittäin suurta kalkkimäärää ei arvioida.
Louhoks(i)en vesien pikäaikaisvaikutukset ovat todennäköisesti kaivoksen merkittävimpiä
ympäristövaikutuksia. YVAa ei voida hyväksyä, kun tällaiset merkittävät vaikutukset ovat
käsittelemättä.
7) Sakkojen laadun arviointi ympäristöturvallisuuden kannalta sekä eri puolille kaivosaluetta
läjitettyjen sakkojen että tuotannossa syntyvien sakkojen suhteen
KHO on toukokuussa 2017 todennut vedenpuhdistussakat sekä kipsisakka-altaaseen päätyneet sakat
vaaralliseksi jätteeksi. Terrafamen suunnitelma sakkojen sijoituksesta on suurimmaksi osaksi
hylätty Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimesta.
Kaivoksen tuottamien raskasmetallisakkajätteiden pikäaikaisvaikutukset ovat kaivoksen
merkittävimpiä ympäristövaikutuksia muiden kaivosjätteiden ohella. Mikäli vesiä käsiteltäisiin
emäksellä sulkemisen jälkeen, myös siitä syntyvät sakat pitäisi pystyä huoltamaan ja sijoitus
vuotavalle kaatopaikalle olisi käsittelytarpeen suhteen ikiliikkujan kaltainen prosessi. YVAa ei
voida hyväksyä, kun tämäkin yksi merkittävimmistä vaikutuksista on käsittelemättä.
8) Uraanin ja toriumin sekä näiden tytäraineiden kulkeutuminen ja käyttäytyminen
kaivoksen prosesseissa ja jätteissä
Terrafame on esittänyt, että uraanin talteenotto on käsitelty aikaisemmassa YVA-prosessissa.
Lisäksi yhtiö esittää joitakin tuloksia prosessijätteistä. Keskeinen ongelma on, että uraania ja
toriumia tai niiden tytäraineita ei ole käsitelty ”talteenoton” eli liuoskierron ulkopuolella eikä
kaivannaisjätteiden osalta. On ilmeistä, että kaivosyhtiö ei aio tai pysty järjestämään pysyvää ja
pitkäkestoista vedenpuhdistusta. Tämän vuoksi kaivannaisjätteistä vapautuvat radioaktiiviset aineet
on välttämätöntä selvittää.
Uraanitaseessa on erityisen ongelmallista, että liuoskiertoon päätynyttä uraania ilmeisimmin saostuu
takaisin sekundäärikasoihin. Tämä on ongelmallista, koska uraanin pitoisuus todennäköisemmin
vaihtelee kasoilla riippuen liuoksen tulokohdasta ja uraanisuolojen saostumistilasta. Tämän johdosta
uraania voi kertyä merkittävästi osaan sekundäärikasoja. Saostuneiden uraaniyhdisteiden
koostumusta ja liukoisuuksia ei ole selvitetty. Nämä saostumat ovat ilmeinen riski sekundäärijätteen
käsittelyssä ja pitkäaikaisissa vaikutuksissa.
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Uraanin suhteen ongelmana ovat myös tytäraineet. STUKin oletus, että pitkäikäiset tytäraineet eivät
liukene prosessissa, on vailla perusteita. Asiaan liittyvät YVAn tulokset ovat harhaanjohtavia. Tamä
on osoitettu Hanna Tuovisen väitöskirjassa (HY 2015). Yksi prosessissa liikkuvista uraanin
tytäraineista on erittäin pitkäikäinen Th-230. Tämä hajoaa radiumiksi (Ra-226), joka on
ympäristössä hyvin ongelmallinen aine. Radiumista syntyvä radon (Rd-222) on kaasu ja siten
ympäristössä liikkuva aine. Radonin tytäraineista radioaktiivinen lyijy (Pb-210) ja polonium (Po210) ovat erityisen haitallisia ympäristössä. Radioaktiivinen lyijy on havaittavissa vesistöissä
rannoilla ja syvänteissä ja myös se olisi tullut selvittää YVAssa.
Kaivoksen uraanitase ja radioaktiivisten aineiden taseet on selvitettävä
YVAssa on esitetty karkea uraanitase. Se ei kuitenkaan koske kuin liuotusprosessia. Käsittelemättä
ovat esimerkiksi jätealueiden sekä louhoksen uraanitaseet, sulkemisen jälkeisen happaman
kaivosvaluman ja muiden jätealueiden vuotojen vaikutukset ja uraanin kierto prosesseissa.
9) Tuotannon ja kiven rapautumisen seurauksena syntyvän sulfaatin ja raskasmetallivaluman
määrän arviointi (raskasmetallitaseet, arseenitase, rikkihappo ja sulfaattitase)
Edellä on kuvattu merkittävimpiä sulfaattia, raskasmetalleja sekä muita haitta-aineita vapauttavan
kaivosvaluman aiheuttajia. Ongelma tulee arvioida myös kokonaisuutena ja arvioida
kaivostoiminnan myötä syntyvä sulfaatti ja muut haitta-aineet kokonaismäärinä vuosittain ja
kaivosken elinkaaren aikana.
11) Mustaliuskeen käyttö kaivoksen rakenteissa
Mustalieskeen käyttö kaivoksen rakenteissa on kestämätön vaihtoehto, jonka pitkäaikaisvaikutukset
on huomioimatta YVAssa. Vaihtoehtoisesti tulisi selvittää jo tehtyjen rakenteiden korjaaminen.
Mustaliuskeen käyttö mm. erityisesti sekundaarikasojen rakenteissa tai suojakeroksissa
sivukivikasoilla ei ole kestävä vaihtoehto. Sivukiveä käytetään kasojen pohjarakenteissa
muovikalvon alla. Ympäristön pilaantumisen riski tulee arvioida YVA-ohjelmassa. Lahnaslammen
talkkikaivoksella on havaittu korkeita nikkelipitoisuuksia valumavedessä johtuen kaivospadon
mustaliuskeesta. Kenties ennakkotapauksena padosta jouduttiin poistamaan tukirakenteena
käytettyä liuskemurskaa ja korvaamaan se muulla materiaalilla sekä järjestämään pumppausta
vesien puhdistusta varten.
PSAVIn päätös 128/2016/1 Dnro PSAVI/7/04.08/2011
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=891114
13) Oulujon ja Vuoksen vesistön vedenjakajan eripuolille ja eri paikallisille valuma-alueille
pitkienkin aikojen kuluessa tulevat kuormitukset ja päästöt tulee selvittää.
Katso Liite 2.
14) Kaatopaikat eli jätealueet ja kallioruhjeet.
Katso Liite 3.
15-16) Ympäristö- ja vaarallisten aineiden lainsäädäntö edellyttää päästöjen selvittämistä.
17) GTKn mukaan asbesti- ja kuitumaiset mineraalit tulee huomioida louhoksilla ja
kalkkikaivoksilla, joissa tyypillisesti kuitumaiset mineraalit ovat vaarattomampia (ei varsinaista
asbestia) ja niiden pitoisuudet ovat merkittävästi pienemmät, katso sivu 53:
http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_127.pdf
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Edellä mainittujen ilmiöiden ympäristövaikutusten hallinta
Yhteysviranomainen on edellyttänyt kaivosjätteiden käsittelyvaihtoehtojen ja pitkäaikaisvaikutusten
selvittämistä. Nämä on jätetty tekemättä, koska kaivoksen huono kannattavuus ei mahdollista
esimerkiksi jätteiden kiinteytystä ja stabilointia. Jotta louhoksen ongelmia voitaisiin hallita, tulisi
merkittävä osa jätteistä stabiloida liukenemattomaksi louhokseen.

YVAn hylkääminen tai täydentäminen
Johtuen erittäin vakavista puutteista YVA on hylättävä. Toisaalta puuteet voitaisiin korjata YVAn
täydentämisellä asianmukaisin kuulemisin. Näin merkittäviä puutteita ei voida korjata
täydennyksillä ympäristölupavaiheessa. Tällainen menettely johtaisi luvan hylkäämiseen tai
uuteen määräaikaiseen lupaan.
Koska arviointiohjelman perustavanlaatuisia puutteita ei ole korjattu, ei tuotantoYVAselostusta voida pitää kelvollisena prosessina ympäristölupamenettelyä varten.
Kunnioittavasti
Vesiluonnon puolesta ry
Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta ry
Liitteet
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”Talvivaaran mustaliuskeen rapautumisesta” Professori Matti Saarnisto 10.3.2015
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Talvivaaran nikkeli-sinkki-uraaniesiintymän isäntäkivi on mustaliusketta, joka sisältää 7,5 % rikkiä
uuden ympäristöluvan Dnro PSAVI/58/04.08/2011 mukaan. Myös esiintymän sivukivi on
pääasiassa mustaliusketta, ja malmin ja sivukiven raja määräytyy kiven nikkelipitoisuuden mukaan,
siis +/- 0,22%. Joutuessaan ilman ja veden kanssa tekemisiin mustaliuske rapautuu nopeasti, jopa
parissa vuodessa, ja rikki hapettuu rikkihapoksi. Tämä on Talvivaaran suurin ja pysyvä
ympäristöongelma, jota tuskin saadaan hallintaan. Jääkauden jälkeen, kun Talvivaaran mustaliuske
oli jäätikön ja sen sulamisvesien paljaaksi hioma, ympäristön vesien pH laski alle neljään (3,8). Kun
kasvillisuus peitti mustaliuskeen ja ehjä kallion pinta uuttui, pH nousi. (vrt. Loukola-Ruskeeniemi
et al. 1998, J. Geochemical Exploration 64: 395-407). Nyt kun ehjä mustaliuskekallio on murskattu
lohkareiksi ja sepeliksi, on reaktiopinta kasvanut n-kertaiseksi ja samoin rapautumisen kautta
sulfaattiongelma (ja mm. radonongelma). Tässä on Talvivaaran pysyvä ongelma, koska
bioliuotuskasoja sen paremmmin kuin sivukivikasoja ei kyetä ilma- ja vesitiiviisti verhoilemaan
esimerkiksi sadaksi vuodeksi.
Lupahakemuksessa ei käsitellä lainkaan sivukiven so. mustaliuskeen rapautumisen aiheuttamaa
sulfaattikuormaa, vaikka se on Talvivaaran uudessa ympäristöluvassa tuotu ensi kertaa selvästi esiin.
Siinä mustaliuske luokitellaan ympäristölle vaaralliseksi.
Sivukiven luokitus, sivut 480-482, Talvivaaran uusi ympäristölupa (Dnro PSAVI/58/04.08/2011)
Pääosa toiminnassa louhittavasta sivukivestä on mustaliusketta, jossa on runsaasti
sulfidimineraaleja. Niiden joutuessa kosketuksiin hapen ja vedenkanssa alkaa jätealueilta
muodostua happamia suotovesiä. Tämän prosessin seurauksena myös mustaliuskeessa olevat
ympäristölle haitalliset metallit (mm. nikkeli, kupari, sinkki, kadmium, uraani) alkavat liukenemaan
suotovesiin. Mustaliuskeessa haponmuodostusreaktiot käynnistyvät nopeasti ja etenevät lyhyessä
ajassa tilanteeseen, jossa mm. suotovesien nikkelipitoisuus nousee huomattavan korkeaksi.
Haponmuodostusreaktioita nopeuttaa louhinnan seurauksena tapahtuva kiviaineksen reagoivan
pinta-alan merkittävä kasvu. Sivukivessä tapahtuvista prosesseista aiheutuvat happamat ja
runsaasti ympäristölle haitallisia aineita sisältävät suotovedet aiheuttavat merkittävää
pilaantumisen vaaraa ilman asianmukaista käsittelyä. Näin ollen sivukivellä on jäteasetuksen
liitteen 3 mukainen vaaraominaisuus H14 (ympäristölle vaarallinen).....”

”Sivukiven ympäristölle haitalliset ominaisuudet ovat olleet tiedossa jo toiminnan
suunnitteluvaiheessa. Lupa-asia ratkaistaan asian vireille tullessa voimassa ollutta
jätelakia noudattaen. Kyseisessä jätelaissa ei ole säädetty lupaviranomaiselle
mahdollisuutta poiketa jäteluettelon luokituksista. Näin ollen sivukiveä ei voida tässä
päätöksellä sen ominaisuuksista huolimatta luokitella vaaralliseksi jätteeksi.
Lupamääräysten tarkistamiseksi tehtävän hakemuksen käsittelyn yhteydessä luokitteluun
voidaan palata.”
Talvivaaran alkuperäisessä yva-raportissa vuonna 2005 mustaliuske luokitellaan kyllä
ongelmajätteeksi, mutta myöhemmässä luvituksessa jostain syystä tavanomaiseksi
kaatopaikkajätteeksi.
Uudessa ympäristöluvassa kerrotaan, kuinka sivukivikasat kasvatetaan 50 metriä ympäristöään
korkeammiksi. Niiden rapautumista, siis hapon muodostusta, ei voi estää, eikä rapautumista
hidastavia verhoilutoimenpiteitä luonnollisesti aloiteta ennen kuin sivukiviaumat ovat lopullisessa
korkeudessaan. On edelleen todettava, että kaikki kaivosalueen ilman ja veden kanssa tekemisiin
joutuva mustaliuske, esimerkiksi louhosten seinämät, ovat alttiita rapautumiselle. Mitään
suojaustoimenpitetiä ei kaivosalueella ole tehty. Alkuperäisen yva –raportin (2005) ja
ympäristöluvan vaatimus sivukiven eristämisestä ilma- ja vesitiiviisti kolmessa vuodessa on ollut
kuollut kirjain.
Mustaliuskeen rapautumisen aiheuttamasta sulfaatin muodostumisesta ei ole esitetty missään
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vaiheessa laskelmia, vaikka alkuperäisessä yva-raportissa (2005) jo todetaan, että bioliuotuksen
käynnistyessä aumoissa mustaliuskeen rapautuminen tuottaa niin paljon rikkihappoa, että muun
rikkihapon käyttöä voidaan vähentää. Talvivaaran uuden ympäristöluvan mukaan vuosina 20082012 on kaivoksella louhittu lähes 40 milj. tonnia sivukiveä (vrt. myös Talvivaaran
vuosikertomukset), pääasiassa mustaliusketta, joka sisältää sulfideissa 7,5%, siis 3 mlj. tonnia rikkiä,
mikä hapettuessaan tuottaa laskennallisesti yli 9 milj. tonnia rikkihappoa. Luku on suuntaa-antava ja
kuvastaa rikkiongelman mittasuhteita varsinkin, jos louhintaa jatketaan. Kaivoksen kahtena
kokonaisena toimintavuotena 2010 ja 2011 sivukiveä louhittiin 16,7 ja 17 milj. tonnia.
Vertailun vuoksi on syytä mainita, että bioliuotukseen on kaivoksella käytetty suuruusluokkaa
miljoona tonnia rikkihappoa. Tämä antaa kuvan mustaliuskeen rapautumisen aiheuttamasta
sulfaattiongelmasta. On selvää, että kaivoksen vesienhallinnan ongelmiin on käytetyllä rikkihapolla
ja muilla kemikaleilla keskeinen vaikutus, mutta ajan oloon mustaliuskeen rapautumisesta tulee
suurin ongelma, josta ei ole ympäristölupahakemuksessa esitetty lainkaan laskelmia. Talvivaaran (ja
sittemmin Terrafamen) jätevesiongelmat on ratkaistava kaivosalueella, jossa ne ovat syntyneetkin.”

Juridinen lähtökohta Kaivannaisjäteasetus 190/2013,
Ei haittaa pitkänkään ajan kuluttua, suotovesien pysyttävä laatunormeissa
Edelleen kaivannaisjäteasetus 190/2013 edellytää,että jätteistä ei tule haittaa pitkänkään ajan
kuluttua
7§
”2) jätealueesta ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ottaen
huomioon syntyvä suotovesi ja muu jätevesi sekä eroosio;”

Asetuksessa viittaa pintavesien laatunormeihin, jotka ovat suuruusluokkaa tuhannesosia tai jopa
vähemmän verrattuna tunnetuista sivukasoista tulevien suotovesien pitoisuuksista. Suotovesiä
voidaan verrata myös Talvivaaran kuivatus/louhosvesiin, jotka ovat ainakin vastaavasti
pahanlaatuisia.
Edelleen asetus kiinnittää erityistä huomioita rikkiä sisältäviin ja epästabiileihin jätteisiin.
8§ 190/2013
”Kiinteää, lietemäistä tai nestemäistä kaivannaisjätettä ei saa sijoittaa eikä suotovettä tai muuta jätevettä johtaa
vesistöön siten, että siitä aiheutuu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (1022/2006) tarkoitettu ympäristönlaatunormin ylitys tai merkittävää vesistön pilaantumista siten kuin
ympäristönsuojelulain 50 §:n 2 momentissa säädetään.”
Sivukiven suotovesistä on koottua tietoa seuraavassa:

Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt SYKE 29 2011, taulukko sivu 68
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37056/SY_29_2011.pdf
Vaasan Hallinto-oikeus 2.5.2016 toteaa päätöksessään 16/0096/2, että kaivannaisjätteestä aiheutuva pilaantuminen pitää
estää ja suotovedet eivät saa ylittää laatunormeja.
Päätös sivu 44:
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Sivu 45

Ratkaisuja sulfidisten mineraalien kaivannaisjäteongelmiin
Joillakin kaivoksilla on suunniteltu happoa tuottavat rikkipitoisen jätteen kapselointia
bentoniittimaton ja kaatopaikkamuovin sisään.
Vaihtoehtoisia ratkaisuja ovat jätteen hyötykäyttö esim. rikkihapon yms tuotannossa, kiinteytys
pysyvästi liukenemattomaksi ja/tai sijoitus kaivostunneleihin tai louhokseen. Näitä on huomioitu
jossain määrin aivan uusimassa kaivosluvituksessa. Esimerkkeinä, alempana, tästä alla Bolidenin
Luikonlahden rikastamon lupa 2014, jossa lupavaatimuksessa on jätteen kiinteytys louhokseen, niin
että haitallisia metallipitoisuuksia ei liukene pitkänkään ajankuluessa.
Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös Bolidenin Luikonklahden rikastamosta (ISAVI päätös 52/2014/1, Drno
ISAVI/86/04.08/2012) rikkipitoista kaivannaisjätettä sijoitetaan kiinteytettynä louhokseen. Jätteestä ei saa tulla
haitallisia metalipitoisuuksia loppusijoitettuna.
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Vuonna 2016 luparatkaisussa Vaasan HaO huomauttaa erityisesti kaivannaisjäteasetuksen
vaatimuksista ja ympäristölaatunormien noudattamisesta, edellä. Lisäksi Kittilän kultakaivos ja
Kemin kromikaivosharjoittavat louhos/tunnelitäyttöä. Kittilässä on betoniasema, jolla tehdään
tulppia täytettyyn kaivostunneliin. Talvivaaran suhteen asiasta on keskusteltu, mutta perustelu
louhostäytön tutkimatta jättämiselle oli, että malmivaroja ei oltu selvitetty louhoksen läheisyydessä,
mikä on kelvoton tekosyy huomioiden jätteiden riskit.

Kaivosmuovien ja bentoniitin rajallinen kestävyys Suomen luonnossa
-GTK on arvioinut, että Talvivaaran (ja Raahen kultakaivoksen) yhteydessä, että muovien
kestävyydestä ei ole pitkäaikaista kokemusta (on vain muutaman vuosikymmenen kokemus)

https://www.avi.fi/documents/10191/144318/Lausunto_GTK_31_10_2012.pdf/bf219a2a-c8124295-91a9-8dc5a3470c82 GTK lausunto Talviaaran luvituksessa 2012.
.
- valmistajan mukaan kestävyys voi suotuissa oloissa olla 200-300 vuotta.
-Myös ELY-keskuksen asiantuntijaselvityksessä todetaan, että tällaiset kaivosaltaat vuotavat
ennemin tai myöhemmin
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/selvitys-jokainen-kaivosallas-vuotaa-aikanaan/720906/
Toisaalta on ilmeistä, että kun happoa muodostava sulfidijäte joutuu vuosien tai vaikka satojen
vuosien kuluttua tekemisiin veden ja ilman kanssa, se on edelleen reaktiivista tuottaa hyvin
pahanlaatuisia happamia raskasmetallivesiä, jotka edellyttäisivät hyvin pitkäaikaista käsitelyä.
-Professori Matti Saarnisto, ex-GTKn tutkimusjohtaja, on todennut Talvivaaran hankkeen
kestämättömäksi rikin ja rapautumisen vuoksi ja vertaa sitä haponmuodostuksessa ikiliikkujaan.
Puhe 6.2.2017:
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3667433-geologian-tutkimuslaitoksen-ex-tutkimusjohtajarikkihappo-talvivaaran-suurin-ymparistoongelma
Professori Matti Saarnisto 2016, lausunto Valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaokselle 1.3.2016
https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2016-AK-44700.pdf

-Myös mineraalin tukimukseen osallistunut GTKn tutkija Loukola-Ruskeeniemi on todennut
mustaliuskeen erityisen rapautumisen ja haitallisuuden (katso edellinen).
- Ruotsin valtion tilintarkastus on todennut sulfidiset malmien kaivosjätteet pitkestoiseksi ja
valtiolle erityisen riskialttiiksi 1000-vuotiseksi ongelmaksi.
Riksreviosionen 2015, Ruotsin valtiontilitarkastus sulfidimalmien riskeistä
http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2015/Gruvavfall--Ekonomiska-risker-forstaten/
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Valtionyhtiö Terrafamen sivukivi- ja kaivannaisjäteratkaisut
Vireillä oleva sivukialueen lupahakemus
Terrafamella on vireillä sivukivialueen ympäristölupahakemus. Alueelle tulis 9% rikkiä sisältävää
mustaliuske-sivukiveä, joka sisältää merkittäviä määriä raskasmetalleja. Terrafame kertoo
kapseloivansa jätteet bentoniitin ja kaatopaikkamuovin avulla. Terrafame on rakentanut lähes
valmiiksi tällä periaatteella toimivan sivukijätealueen KL2 lohkon 1 (noin 50 ha + vedenkeruuallas
ja turpeen/pintamaan läjitysalue). Lupa oli kuulutuksessa 22.5. asti ja ilmeisesti se on tarkoitus
hyväksyä/käsitellä pian.
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1337025
Vireilläolevat YVA-prosessit
Toisaalta vireillä olevassa YVA-prosessissa kansalaiset ja Kainuun ELY edellyttivät Terrafamea
tarkastelemaan koko kaivoksenelinkaarta ja niiden päästöjä, mutta tätä ei tullut ainakaan
vesiYVAan.
On ilmeistä, että sulkemisen jälkeinen vaihe täytyy kuulua kaivoksen elinkaareen.
http://www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA
Katso yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen, Liite 2:
ELY:”Arviointiselostuksessa tulee tarkastella käsiteltyjen jätevesien aiheuttamaa lyhyttä ja
pitkäaikaista
(kaivoksen elinkaaren aikaista) kemiallista ja fysikaalista muutosta vastaanottavissa vesistöissä,
vesistöjen suolaantumista, kerrostumista, muutoksia happipitoisuudessa, metallien ja ravinteiden
sisäisessä
kierrossa sekä haitallisten aineiden ajoittaista tai pysyvää lisääntymistä sekä näiden kaikkien
muutosten
vaikutusta vesistöön ja sen käyttöön myös terveysvaikutusten osalta (kalastus, uimarannat, veden
käyttö
peseytymiseen, kasteluun jne.).” Vesistövaikutukset sivu 3.
VASTAUS Terrafame: Mallinnusjaksona on käytetty kuutta vuotta, ja myös vaikutuksia on
tarkasteltu
tälle jaksolle.
Terrafamea edellytettiin tarkastelemaan jätteenkäsittelyn vaihtoehtoja ja niiden päästöjä:
Kaivosalueen sulkeminen
ELY: Sulkemisvaihtoehdon (VE2) osalta on tarkasteltava sulkemisen eri toteutusvaihtoehtojen
ympäristövaikutuksia hyvin pitkällä aikajänteellä. Sulkeminen sivu 5/6.
VASTAUS: Mallinnusjaksona on käytetty kuutta vuotta, ja myös vaikutuksia on tarkasteltu
tälle jaksolle.
KOMMENTTI: Sulkemisratkaisuille ja jätteiden käsittelylle ei ole esitetty vaihtoehtoja. Kuusi vuotta
ei ole pitkä aika.
ELY: Tulee huomioida alueelle jo varastoitujen vesijakeiden lisäksi myös kaivosalueen valumavedet
sekä
jätealueiden ja bioliuotuskasojen suotovedet ja näistä eri vesijakeista pohja- ja pintavesiin
aiheutuva
kuormitus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkasteluun tulee sisällyttää jätealueilla ja
bioliuotuskasoilla
tapahtuvat geokemialliset reaktiot ja niistä liukenevien aineiden kemiallinen käyttäytyminen
pitkällä
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aikavälillä.
`VASTAUS: Kaivosalueen sisällä tapahtuva kuormitus ei vaikuta suoraan purkuvesiin.
Vesistöön johdetaan vain käsiteltyjä jätevesiä.
KOMMENTTI: On ilmeistä, että 6 vuotta ei ole pitkä aikaväli (kaivannaisjäteasetuksen mukaan) ja
Terrafame ei ole esittänyt suunnnitelmaa ja vakuutta vesien puhdistamisesta pitkän aikaa
sulkemisen jälkeen.
ELY. Huomioitava myös luonnon radioaktiiviset aineet ja niiden käyttäytyminen erilaisissa
sulkemisen
jälkeisissä olosuhteissa.
VASTAUS: Asiaa on tarkasteltu kappaleessa 4.2.7. Purkuvesistä on analysoitu
radioaktiiviset aineet ja pitoisuudet jäävät alhaisiksi (kts. Liite 6).
Kommentti: Vastaus viittaa käsiteltyihin purkuvesiin, mutta suunnitelma käsittelyyn ja sen
rahoitukseen on hyvin rajallinen, kun tarkkailukin on sulkemissuunnitelmissa vain 30 vuodeksi
Tämän hetkinen sulkemissuunnitelma on vesienhallinta YVA liite 7:
http://www.ymparisto.fi/terrafamevesienhallintaYVA
Sivukivialueen sulkemissuunnitelma (Terrafame Oy Sivukiven kaivannaisjätesuunnitelma
Ramboll7.4.2017) on ylempi täydennys 21.4.2017 alueen lupahakemuksessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1337025

GTK Talvivaara-lausunto 2012
Vuonna 2012 (ja 2007) luvituksessa Talvivaaran sulkemisen jälkeisten päästöjen selvityksiä erityisesti pitkän ajan
kuluessa välteltiin. Kuten edellä käy ilmi tämä on edelleen tilanne vuonna 2017.
GTK huomautti 2012 seuraavista asioista:
-Kaivannaisjätteiden suoto- ja valumavesien käsittely- ja hallintasuunnitelma pohjautuen
kaivannaisjätteistä pitkän ajan kuluessa suotuvien vesien laatuun (kursiivi lisätty)
-Vesiä voidaan joutua käsittelemään kemiallisesti myös sulkemisen jälkeen.
-HPDE-kalvojen (kaatopaikkamuovit) rikkoutumisen riskeitä.
-Liuotuskasat, kipsisakka-allasjäte, ja sivukivikasat on loppusijoitettava siten, että
uraani ja sen tytäraineet eivät pääse kaasumaisina tai veteen liuenneina leviämään.
-Sulkemissuunnitelmasta puuttuvan taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
-Avolouhosten soveltuvuus valumavesien käsittelyyn/varastointiin ja tiivistystarpeen arviointia
GTKn lausunto 2012 on täällä:
https://www.avi.fi/documents/10191/144318/Lausunto_GTK_31_10_2012.pdf/bf219a2a-c812-4295-91a98dc5a3470c82
Vesien puhdistus myös sulkemisen jälkeen
Lausunto sivu 4

Jätejakeiden analyysi
Lausunto sivu 3
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Radioaktiiviset aineet: uraani ja tytäraineet
Lausunto sivu 3-4

Sivut 5-6

Sivu 7-8
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Sulkemisen jälkeiset vaikutukset
Lausunto sivu 9.

Sivu 10

Letkujätteet

Liite Kaivannaisjätesuunnitelma vakuusehdotus.
Vakuudella maksetaan jälkihoito, jos kaivos menee nurin. Ennen sulkemista ehdotuksessa on
vesien johtamiskulut, ei puhdistusta. Sulkemisen jälkeen ehdotettu vain vesien tarkkailua ei
puhdistusta KL2 alueen suunnitelmissa.
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kartasta kuva 5-1 Täydennys 21.4. Sivukivialueen kaivannaisjätesuunnitelma näkyy toinen
sivukivialu KL1.
Se on nykyisten vesivarastoaltaiden kohdalla jyrkemmässä maastossa ja selosuksessa merkittävästi
vedenjakajan Vuoksen vesistön puolella.
Lisäksi Kolmisopen louhoksen yhteyteen on kaavailtu sivukivialuetta ja sivukiveä käytettäisiin
sekundärikasojen pohjissa, jossa ne ilmeisesti ovat jo aiheuttaneet vesiongelmia
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Vesiä pitää johtaa puhdistettavaksi myös sulkemisen jälkeen.
Puusto pitää poistaa 10 vuoden välein. Tämä täytyisi tehdä pysyvästi tuhansien vuosien ajan.
Vakuuksissa ei kerrota kuka tämän tekee ja millä resursseilla.
Hakemuksesta puuttuu arvio metsätaloudellisesta tappiosta, joka pitkällä ajalla on suuri
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Liite 2 Vedenjakajat ja jätealueet
Sivukiven läjitysalue KL1 Terrafamen ympäristövaikutusten arviointiohjelmavaiheessa,
tuolloin alue oli vielä Kainuun ja Oulujoen vesistön puolella
YVA-ohjelma sivu 44
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B1F00F8C8-C7CE-48CE-BDCB5B0B851C8A85%7D/123081
http://www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA

YVA-ohjelma aluevaraus KL1-sivukivialueelle näkyy numerolla 22
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YVA selostuksessa KL1 alue käsittää 400 miljoonaa tonnia sivukiveä ja alue on kasvanut
Savon puolelle vedenjakajaa
YVA-selostus sivu 93
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB52AEC03-FBC5-4981-B5EDADB0AEE7515B%7D/130047
sivulla http://www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA

YVA-selostus sivu 42, katso numero 22.
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2007 ympäristöluvassa sivukiven määrä oli KL1 alueella selvästi pienempi
alla kopio Talvivaaran 2007 ympäristöluvan sivulta 23

Ehdotettu sivukivialue KL1on kasvanut jättiläismäseksi YVAn
viimeisessä versiossa 350 hehtaariin 400 miljoonaa tonniin
Verrattuna 2007 ympäristölupaan tämä kasa on kasvanut moninkertaiseksi
110 ha ja 75 Mt määristä ja korkeustasolta 285 m tasolle 330 m,
eli noussut 45 m, sijaitsee osin mäkien päällä ja rinteillä. Samalla
alue on kasvanut Savon/Vuoksen vesistön puolelle vedenjakajaa.

Liite 3 Kallioruhjeet
TuotantoYVA ruhjeista
Kallioperän ruhjeet johtavat pohjavettä jätealueilta pohja- ja pintavesiin
Sivukivijäte on määritelty väliaikaisessa KL2-sivukivialueen luvassa vaaralliseksi jätteeksi, samoin
prosessijäteet ovat KHOn mukaan vaarallisia jätteitä. Tällaisen jätteen kaatopaikkaa ei saa tehdä
ruhjevyöhykeen päälle. Jätealueet on evättävä, tai ainakin evättävä ruhjevyöhykkeiden päällä
olevien alueiden suhteen. Ruhjevyöhykkeet tulee määrittää koko sivukiviläjitysaluuelta GTKn
ilmoittamilla ja muilla tieteellisillä menetelmillä. Erityisesti kiellon tulee kohdistua kaivoksen
asiakirjoissa tunnettuihin ruhjevyöhykkeisiin.
Kaatopaikka-asetuksen 4§ mukaan kaatopaikka ei saa sijoittaa suolle tai kallioperän ruhjealuelle,
jos kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely on teknisesti vaikea toteuttaa kaatopaikan käytön tai
jälkihoidon aikana.
YVA-tietojen perusteella alueella sijaitsevat ruhjevyöhykkeet ovat ilmeisen kiistaton tosiasia.
Mahdollisesti alueella sijaitsee tutkimattomia ruhjevyöhykkeitä. Edelleen tiedetään, että
kaatopaikka-altaiden pohjarakenteet vuotavat aikanaan, ehkä vuosikymmenien tai vuosisatojen
kuluessa (Kainuun ELY-keskus selvitys Oulun Yliopistolta ja tutkijan lausunto Kaleva-lehdessä,
kaatopaikkamuovien tekniset spesifikaatiot antavat korkeintaan 300 vuoden kestoajan suotuisissa
oloissa, GTK on 2012 lausunnossaan epäillyt muovien kestoa). Kun pohjarakenteet vuotavat olisi
vesiä käytännössä mahdotonta kerätä ruhjevyöhykkeistä. Lisäksi vuoto jatkuisi sivukiven
rapautuessa niin pitkään, että vesien keräämiseen ei olisi resursseja ja se olisi siten teknisesti
vaikea toteuttaa passiivisesti huoltoa tarvitsematta hyvin pitkäksi aikaa.
KL2 alueelle ainakin lohkolle 1 on levitetty tasoittavana rakennusaineena primäärikasan
seulontajätettä, joka on luonnollisesti vaarallista jätettä, koska sekundäärikasankin jäte on. Lisäksi
aineen pieni partikkelikoko edistää rapautumista ja aineiden vapautumista.
PSAVI on myös vastaavassa tilanteessa kieltänyt Terrafamen toisen vaarallisen jätteen
kaatopaikan ruhjevyöhykkeellä, LUPAPÄÄTÖS, Nro 78/2017/1 Dnro PSAVI/931/2015
29.9.2017. PSAVI huomauttaa, että asetuksessa ei ole ssädetty toimivaltaa poiketa kaatopaikkaasetuksen 4§ määräyksestä. Erona tämän sivukivilupaan oli lähinnä se, että kyseistä Urkin altaan
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ruhjevyöhykettä oli mahdollisesti tutkittu tarkemmin. Jos ruhjevyöhykkeen tiedot ovat puutteelliset,
niin se ei oikeuta ohittamaan asiaa käsittelyssä.
Otteita päätöksen sivu 79:

Tiedot ruhjevyöhykkeistä löytyvät Terrafamen TuotantoYVA-dokumentista, mutta ne valitettavalla
tavalla puuttuvat arvioitaessa jätealueiden soveltuvuutta.

YVA-selostuksen kuvia
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB52AEC03-FBC5-4981-B5EDADB0AEE7515B%7D/130047
sivulla http://www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA
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