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Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen
tilaan
Talvivaara on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle 19.12.2013 aloittaneensa
metallien
talteenottolaitoksen
paluuliuoksen
(ns.
raffinaatin)
johtamisen
avolouhokseen. ELY-keskus teki alueella tarkastuksen samana päivänä.
Tarkastuksen yhteydessä ELY-keskus pyysi Talvivaaralta kirjallista selvitystä asiasta.
Talvivaara on toimittanut vaaditun selvityksen 23.12.2013 (liite 1).
Selvityksen mukaan metallitehtaan kuukauden mittainen seisakki yhdessä erittäin
sateisen ja lämpimän marraskuun lopun ja joulukuun kanssa on aiheuttanut
liuoskierron täyttymisen. Bioliuotuskierrossa olevaa vesimäärää joudutaan
vähentämään, jotta altaissa pystytään säilyttämään sähkökatkojen varalta riittävä
varotilavuus. Mikäli liuoskiertoon ei tehdä lisää tilavuutta, voivat bioliuoskierron altaat
selvityksen mukaan pahimmassa tapauksessa vuotaa yli. Talvivaaran mukaan
raffinaatin johtaminen avolouhokseen on turvallisin ja vähiten haitallisin keino
varmistaa liuoskierron varotilavuuden riittävyys. Raffinaattia oli tässä vaiheessa
arvioitu johdettavan louhokseen 100 000-200 000 m3 1-2 viikon kuluessa. Raffinaatti
sekoittuu louhoksessa vanhaan avolouhosveteen. Selvityksen mukaan vesiä
joudutaan varastoimaan avolouhoksessa vähintään kesään 2014 saakka. Raffinaatin
sisältämä vesi on tarkoitus johtaa louhoksen vesienkäsittelyn kautta luontoon
lupaehtojen mukaisena. Vesien käsittelyssä syntyvien sakkojen käsittely- ja
loppusijoittaminen suunnitellaan kesään 2014 mennessä.
Talvivaara on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle 26.12.2013 aloittaneensa
johtamaan avolouhokseen myös sekundäärialueen liuosta. ELY-keskus teki alueella
tarkastuksen 27.12.2013. Tarkastuksen yhteydessä ELY-keskus pyysi Talvivaaralta
kirjallista selvitystä asiasta. Talvivaara on toimittanut vaaditun selvityksen 30.12.2013
(liite 2).
Selvityksen mukaan sekundäärin liuosta oli tarkoitus johtaa avolouhokseen n.
200 000 m³. Liuoksen nikkeli-, sinkki-, kadmium-, koboltti- ja kuparipitoisuudet ovat
korkeampia kuin raffinaatissa. Talvivaara on tehnyt laskelman avolouhokseen
muodostuvan veden laadusta, jos louhokseen johdetaan raffinaattia 370 000 m³ ja
sekundäärin liuosta 200 000 m³. Avolouhoksen vedenpinta on ympäröiviä vesistöjä
alempana, joten Talvivaaran mukaan vesien virtaaminen suoraan louhoksesta
läheisiin pintavesiin on epätodennäköistä.
Maastotarkastuksella 31.12.2013 todettiin, että louhoksen päärampin vesipinta on
ylittänyt ylivuotokynnyksen, josta vesi valuu eteläiselle uudelle louhosalueelle.
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Vedenpinta päärampissa on 2.1.2014 ollut tasolla +194,85 mmp. Louhoksen
pohjoispuolella olevan Kaivoslammen vesipinta on tasolla noin 205 mmp.
Lähimmissä pohjavesiputkissa louhoksen itä-, etelä- ja länsipuolilla pohjavedenpinta
on syksyllä 2012 ollut tasolla noin 232-239 mmp. Pohjoiseen päin mentäessä
pohjavesi on putkessa P6 ollut tasolla 206,7 mmp syyskuussa 2012.
Talvivaara on ilmoittanut ELY-keskukselle 2.1.2014 lopettaneensa sekundäärialueen
liuoksen johtamisen louhokseen 2.1.2014 aamupäivällä. Liuosta johdettiin
louhokseen yhteensä 184 400 m³. Raffinaattia on johdettu avolouhokseen 2.1.2014
iltapäivään mennessä 131 200 m³.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2013 myöntämän ympäristö- ja
vesitalousluvan lupamääräyksessä 7 on todettu, että ”Metallien talteenottolaitoksen
prosessivedet on palautettava liuoskiertoon. Liuoskierrosta metallin talteenoton
jälkeen poistettava osa vedestä on käsiteltävä vähintään nykyisellä tai sen tasoisella
tekniikalla (raudan saostus ja loppuneutralointi) ja ensisijaisesti palautettava
talteenottolaitoksen käyttövedeksi tai muuten käytettävä hyödyksi kaivoksen eri
käyttökohteissa. …”
Raffinaatin ja sekundäärialueen liuoksen johtaminen avolouhokseen on
lupamääräyksen 7 vastaista. Raffinaatti tulee luvan mukaisesti käsitellä vähintään
nykyisellä tai sen tasoisella tekniikalla (raudan saostus ja loppuneutralointi).
Sekundäärin liuos on luvan mukaisesti joko palautettava liuoskiertoon tai johdettava
metallien talteenottoon ja sen jälkeen käsittelyyn. Kyseisten liuosten varastoiminen
avolouhoksessa ei ole ympäristöluvan mukaista.
Tehdyillä järjestelyillä poistetaan liuoskierron ylimäärävesiä ja laimennetaan
avolouhokseen johdettavaa sekundäärin liuosta sekä raffinaattia. Liuokset on
myöhemmin mahdollista käsitellä Tammalammen käsittely-yksikössä. Ympäristö- ja
vesitalousluvassa ei ole mainintaa liuoskierron liuoksen tai raffinaatin
laimentamisesta ja varastoimisesta avolouhoksessa riskinhallinnan keinona.
Kainuun ELY-keskus katsoo, että Talvivaaran riskinhallinta ei ole onnistunut ja yhtiö
on joutunut turvautumaan poikkeuksellisiin ja ympäristöluvan vastaisiin keinoihin
välttääkseen väkevämmän ja ympäristölle haitallisemman liuoskierron PLS-liuoksen
tulvimisen liuosaltaiden yli kaivosalueen maastoon. Ongelmat ovat osittain johtuneet
metallitehtaan pitkästä seisakista sekä sitä seuranneesta erityisen lauhasta ja
sateisesta säästä. Olosuhteita kuvaavaa on se, että esimerkiksi Jormasjärven
tulovirtaama on ollut joulukuun 30. päivä samaa luokkaa kuin kevättulvien aikana
vuonna 2013. Suomen ympäristökeskuksen mukaan joulukuu on ollut Oulujoen
vesistössä paikoin jopa ennätyksellisen sateinen, sadetta on tullut noin 110 mm eli yli
kaksi kertaa keskimääräistä enemmän.
Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaaraa saattamaan toiminnan ympäristöluvan
mukaiseen tilaan. Kainuun ELY-keskus kehottaa lopettamaan raffinaatin johtamisen
avolouhokseen. Avolouhokseen jo johdettu raffinaatti sekä sekundäärin liuos on
30.6.2014 mennessä joko palautettava liuoskiertoon tai käsiteltävä siten, että
ulosjuoksutettava vesi täyttää ympäristö- ja vesitalousluvan määräykset.
Vesienkäsittelyssä muodostuvien sakkojen käsittelyyn on saatava lupa PohjoisSuomen aluehallintovirastosta. Molemmissa toimittamissaan selvityksissä Talvivaara
toteaa, ettei liuosten tilapäinen johtaminen avolouhokseen edellytä muutoksia
ympäristölupaan. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan, jos raffinaatin ja liuoskierron
liuoksen varastoiminen avolouhoksessa halutaan pitää jatkossa toiminnan
riskinhallinnan keinona, tulee asia saattaa lupahakemuksena Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston ratkaistavaksi.
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Talvivaaran tulee jatkaa avolouhosveden laadun tarkkailua viikottain. Tarkkailuun on
sisällytettävä myös päärampin eteläpuolisen louhosmontun veden laadun tarkkailu.
Lisäksi päärampin vesivaraston veden laatu tulee tutkia eri syvyyksillä. Vedenpinta
louhoksessa ei saa ylittää tasoa +195 mmp. Vedenpintaa on tarkkailtava viikottain.
Ympäristön kannalta on erittäin tärkeää, että louhoksen vedenpinta ei nouse liian
lähelle ympäröivien vesistöjen ja pohjavedenpinnan tasoa.
Talvivaaran tulee tehdä ELY-keskukselle toimenpide-esitys, josta käy ilmi mihin
toimenpiteisiin Talvivaara aikoo ryhtyä, jotta toiminta saadaan luvan mukaiseen
tilaan. Lisäksi Talvivaaran tulee laatia kokonaisvaltainen riskinhallintasuunnitelma,
josta käy ilmi kuinka vastaavilta tilanteilta jatkossa vältytään ja mitä toimenpiteitä
liuoskierron ja vesitaseen riskinhallinnan merkittävä parantaminen vaatii. Suunnitelma
voi sisältää esimerkiksi lisäallaskapasiteetin rakentamista tai vesienkäsittelyn
tehostamiseen tähtääviä toimia. Liuoskierto, vesienhallinta sekä vesivarastot
muodostavat kokonaisuuden, jonka eri osat ovat voimakkaasti toisistaan riippuvaisia.
Riskinhallintasuunnitelmassa tulee arvioida kuinka eri osa-alueiden aiheuttamaa
riskiä hallitaan kokonaisuutena ja mitä parannustoimenpiteitä se vaatii. Mikäli
tarvittavat toimenpiteet vaativat ympäristöluvan muuttamista, niin tältä osin PohjoisSuomen aluehallintovirastoon on laitettava vireille luvan muuttamista koskeva
hakemus. Toimenpide-esitys tulee toimittaa ELY-keskukseen 31.1.2014 mennessä ja
riskinhallintasuunnitelma 28.2.2014 mennessä.
Mikäli
kehotusta
ei
noudateta,
ELY-keskus
voi
käynnistää
ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 §:n mukaisen hallintopakkomenettelyn.
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