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Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013
Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen
vesistöön että etelään Vuoksen vesistöön.
Juoksutettavan jäteveden määrä on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston antamassa luvassa
sidottu Kalliojoen virtaamaan. Lisäksi on annettu eräille haitta-aineille päästökiintiöt. Nikkelille,
kuparille ja sinkkipitoisuudelle sekä pH:lle on annettu raja-arvot, joita ei yksittäisissä näytteissä saa
ylittää. Mangaanin pitoisuudelle on annettu tavoitearvo, joka lasketaan virtaamapainotteisena
kuukausikeskiarvona.
Kaivosalueelta ulos juoksutettu vesimäärä on ympäristöluvan mukaisesti suhteutettava Kalliojoen
virtaamaan, joka syyssateiden aikaan on mahdollistanut hieman korkeampia juoksutusmääriä kuin
kesällä. Tästä huolimatta Talvivaara ei ole pystynyt juurikaan pienentämään pääasiassa
Kortelammen alueen ja Kuusilammen alueen altaisiin varastoimiaan vesiä. Eriasteisesti
likaantuneita vesiä on alueella edelleen hieman yli 6 miljoonaa kuutiometriä.
Kaivosalueelle on varotoimenpiteinä jatkuvasti rakennettu lisää allaskapasiteettia. Syksyn aikana
on saatu valmiiksi Latosuon padon korotus ja Kuusilammen padon vahvistaminen sekä korotus.
Latosuon altaaseen on siirretty Kuusilammelta kalkkikäsiteltyjä vesiä, ja niitä on juoksutettu
Oulujoen vesistöön. Oulujoen vesistöön on juoksutettu myös Kärsälammen ja
sekundääriliuotuskasojen suojapumppausten käsiteltyjä vesiä.
Johdettavan jäteveden koostumusta ja vaikutuksia alapuolisissa vesistöissä on viime aikoina
tarkkailtu voimassaolevaa tarkkailuohjelmaa laajemmin. Talvivaara on jättänyt Kainuun ELYkeskukselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle uuden ympäristölupapäätöksen edellyttämän
tarkkailusuunnitelman. Suunnitelma on parhaillaan kuultavana. Uusi tarkkailuohjelma on tarkoitus
ottaa käyttöön alkuvuodesta 2014.
Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Säteilyturvakeskus täydentävät Talvivaaran
tekemää tarkkailua tarvittaessa omilla seurannoillaan. Viranomainen tehosti tarkkailuaan keväällä
2013 asentamalla jatkuvatoimiset veden laadun mittalaitteet Lumijokeen, Tuhkajokeen ja
Jormasjokeen. Mittalaitteet ovat myös Kivijoessa ja Laakajärvellä. Tulokset ovat katsottavissa
internetissä linkistä http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/talvivaara/talvivaara.htm. Kivijoen mittari on
näyttänyt tarkistusmittausta korkeampia pH-lukemia ja on viety huollettavaksi 9.12. Mittaus
palautetaan käyttöön mahdollisimman pian.

Pohjoinen purkureitti, Oulujoen vesistö
Suolapitoinen jätevesi etenee vesistöreiteillä luonnonvettä raskaampana ja kertyy siten erityisesti
järvien syvänteisiin. Pohjoisella purkureitillä lähimmissä järvissä, Salmisessa ja Kalliojärvessä,
jätevesien vaikutukset näkyvät edelleen kaikkein selvimmin. Nämä järvet ovat vahvasti
kerrostuneita ja ainepitoisuudet kasvavat pohjaa kohti. Näissä järvissä on kipsakka-allasvuodosta
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peräisin olevia aineita (mm. sulfaatti, alumiini, kalsium, magnesium, mangaani, nikkeli, rauta)
suurina pitoisuuksina. Salmisessa edellä mainittujen aineiden lisäksi myös esim. uraanin ja sinkin
pitoisuudet ovat korkeammat kuin Kalliojärvessä. Näissä järvissä myös pH on normaalia
alhaisempi alemmissa vesikerroksissa. Salmisen ja Kalliojärven vesi on kerrostunutta, eikä
normaali syys- tai kevätkierto ole niissä toteutunut.
Kolmisoppijärvessä ylimäärävesien juoksutus näkyy veden laadussa maaliskuun lopulta alkaen.
Kaivosalueelta juoksutettu suolapitoinen vesi tunkeutui päällysvesikerroksen alle ja nosti
Kolmisoppijärven alusvesikerroksen natrium- (Na) sekä sulfaattipitoisuuden (SO4) suuremmaksi
kuin kertaakaan aiemmin. Sulfaatti- ja natriumpitoisuudet ovat lisääntyneet pintavedessä kesän
jälkeen. Kolmisopen mittauspisteen mangaanipitoisuus on ollut vuoden 2013 aikana suurempi kuin
vuonna 2012 sekä pinnassa että pohjan lähellä. Marraskuun mittauksessa mangaanipitoisuus
vaihteli pinnasta pohjaan välillä 1,7–2,3 milligrammaa litrassa (mg/l). Mangaanipitoisuus voi järvien
hapettomissa oloissa joskus nousta pohjan kerrostumista riippuen jopa tasolle 1–10 mg/l.
Nikkelipitoisuus on pysytellyt kevään tasolla. Lokakuussa Kolmisopen mittauspisteessä näyttää
tapahtuneen syyskiertoa ainakin seitsemän metrin syvyyteen, jonne asti mitattu lämpötila on
pisteessä sama. Noin 13 metrin syvyydessä lämpötila on hieman alhaisempi ja happipitoisuus
selkeästi huonompi kuin yläpuolisissa kerroksissa, mikä viittaa siihen, ettei kierto ole ulottunut
pohjan läheisiin kerroksiin. Kolmisopesta laskevan Tuhkajoen sulfaattipitoisuudet ovat olleet
tasaisessa kasvussa aina huhtikuulta 2013 ollen lokakuussa tasolla 450–470 mg/l. Kalliojoen
sulfaattipitoisuudet ovat olleet korkeimmillaan maalis–huhtikuussa 2013. Lokakuussa ne ovat olleet
tasolla 420–650 mg/l.
Jormasjärven syvänteessä veden natriumpitoisuudet ovat pysytelleet kesän tasolla. Päällysveden
sulfaattipitoisuus on vaihdellut syys–marraskuussa välillä 79–80 mg/l. Veden liukoinen
nikkelipitoisuus Jormasjärvessä on syys–lokakuussa ollut tasolla 8,6–14 mikrogrammaa litrassa
(µg/l), joka täyttää laatunormin. Syyskuussa mangaanipitoisuus on käynyt syvännepisteen pohjan
läheisessä näytteessä tasolla 1 700 µg/l, mutta laskenut lokakuussa, ollen marraskuussa 180 µg/l.
Jormasjärvestä vedet virtaavat Jormasjokea pitkin Nuasjärveen. Nuasjärven syvänteestä on
seurattu vuonna 2013 kerran kuukaudessa liukoisen nikkelin, lyijyn ja kadmiumin pitoisuuksia ja ne
ovat täyttäneet asetetut vedenlaatunormit. Tulee kuitenkin muistaa, että laatunormeihin verrataan
vuoden keskiarvotuloksia, ei yksittäisiä tuloksia. Nuasjärven syvännepisteen sulfaattipitoisuus oli
lokakuussa samalla tasolla kuin heinä–elokuussa n. 6,5–7,5 mg/l ja natriumpitoisuus hieman
alhaisempi (1,9 mg/l) kuin heinä–elokuussa (n. 2,1–3 mg/l) . Mangaania oli tasolla 48–50 µg/l.

Eteläinen purkureitti, Vuoksen vesistö
Eteläisellä purkureitillä käsitellyt jätevedet johdetaan Lumijokea pitkin Kivijärveen. Siitä vedet
etenevät edelleen Laakajärven kautta alemmalle Nurmijoen reitille, jossa vesistöt ovat melko pieniä
ja laimenemisolosuhteet heikommat kuin pohjoisella purkureitillä. Vedenlaatumuutokset reitin
alaosissa tapahtuvat viiveellä ja vaikutukset lievenevät selvästi vesitilavuuden kasvaessa
alajuoksulle päin mentäessä.
Eteläisen purkureitin ensimmäisen järven, Kivijärven, alusvedessä useimmat ainepitoisuudet ovat
edelleen suuria ja eliöstölle haitallisella tasolla. Näillä perusteilla vesienhoitolain mukaisessa
luokittelussa Kivijärven ekologinen nykytila on luokiteltu huonoksi. Kipsisakka-altaan vuodosta
peräisin olevat jätevedet kerrostuivat pohjan läheisen vesikerroksen yläpuolelle ja tekivät järveen
happaman välivesikerroksen, jossa useat ainepitoisuudet ovat vesimassassa suurimmillaan (mm.
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alumiini, mangaani, nikkeli, sinkki, kadmium ja uraani). Korkeimmat nikkelipitoisuudet (940 µg/l) on
mitattu alusvedestä lokakuussa lähellä Kivijokea sijaitsevasta pisteestä. Liukoisen kadmiumin
pitoisuudet olivat puolestaan laskeneet elokuun tasosta ja olivat Kivijoen läheisessä pisteessä
lokakuussa pintanäytteessä tasolla 0,13 µg/l ja alemmissa kerroksissa tasolla 0,01 µg/l. Kivijärven
lokakuun mittauksissa oli havaittu, että Kivijärven suolakerrostuneisuus on hieman vähentynyt
kevääseen verrattuna, mutta järvi on edelleen selkeästi kerrostunut.
Kivijärvestä laskevassa Kivijoessa vedenlaatu on syksyn aikana heikentynyt viimeisimpiä
marraskuun tuloksia lukuunottamatta. Marraskuun alussa Kivijoen vedenlaadun monet muuttujat,
esimerkiksi sulfaatti ja kadmium, olivat parantuneet. Vedenlaatu oli lokakuussa samaa luokkaa
kuin se on heikoimmillaan ollut keväällä ja syksyllä 2011.Tosin Kivijoen säännöllinen tarkkailu alkoi
vasta marraskuussa 2012, mutta tuloksia voi verrata Kivijärven päällysveden laadun kehitykseen.
Kesällä Kivijoen sulfaattipitoisuudet kohosivat tasolle 800–1 200 mg/l ja lokakuun lopussa
sulfaattipitoisuus oli 1 500 mg/l. Kivijoen nikkelipitoisuus on pysynyt kesästä alkaen jokseenkin
samalla tasolla ja oli lokakuun lopussa 54 µg/l, mikä ylittää laatunormin. Kadmiumpitoisuus oli
myös lokakuun lopussa kohonnut laatunormitason yläpuolelle, mutta yksittäinen rajanylitys ei vielä
osoita huonoa kemiallista tilaa. Natrium- ja mangaanipitoisuudet ovat jo laskusuunnassa, joskin
pitoisuudet ovat vieläkin korkeat.
Laakajärvessä sulfaattipitoisuudet vaihtelevat pohjoisesta etelään välillä 66–38 mg/l,
syvyyssuuntaisia eroja ei syystäyskierrosta johtuen ole. Myös kalsium- ja natriumpitoisuudet ovat
yhä luonnontilaista tasoa korkeammat: esimerkiksi natriumpitoisuus vaihteli pohjoiseteläsuunnassa 11–7 mg/l. Metallipitoisuudet ovat kuitenkin alhaiset, esimerkiksi nikkelipitoisuudet
välillä 1,6–2,6 µg/l. Laakajärven sulfaattipitoisuus tämän vuoden aikana noussut, mutta on
kuitenkin selvästi pienempi kuin korkeimmillaan syksyllä 2011.
Kiltuanjärven sulfaattipitoisuus oli lokakuussa tasolla 23–25 mg/l ja natriumpitoisuus 6,1 mg/l.
Liukoisen nikkelin ja kadmiumin pitoisuudet täyttävät vedenlaatunormit. Mangaanipitoisuus on noin
34 µg/l. Kiltuanjärvessä päällysveden sulfaattipitoisuudet ovat viimetalvisesta vähän kohonneet,
mutta ovat paremmat kuin syys–talvikaudella 2011–2012 (34–52 mg/l).
Alempana Nurmijoen reitillä vedenlaatu on säilynyt elokuun 2013 tasolla. Vedenlaatu oli
huonoimmillaan kevättalvella 2012. Lokakuun näytteenottokierroksella natriumpitoisuus vaihteli
välillä 2,9–4,7 mg/l ja sulfaattipitoisuus 8–13 mg/l. Mangaania mitattiin 53–240 µg/l
näytteenottopaikasta riippuen.
Myös Syvärissä sulfaattipitoisuudet ovat olleet laskussa. Pitoisuustaso on nyt 8–9 mg/l, kun vielä
kevättalvella päällysveden sulfaattipitoisuus oli 19 mg/l ja vuotta aiemmin 25 mg/l.
Yleisesti ottaen Talvivaaran kuormitus edelleen näkyy luonnontilaa korkeampana suolaisuutena
Syvärille saakka, mutta vesieliöstön tilaan ei ole nyt mitatuilla pitoisuuksilla odotettavissa
vaikutuksia ainakaan Laakajärven alapuolella. Metallipitoisuuksien ei havaittu haitallisesti
kohonneen Laakajärvelläkään.
Nurmijoen reitin piilevälajistoa tutkittiin 13:lla havaintopaikalla syyskuussa 2013. Ylimpänä
näytepaikkana oli Kivijärven alapuolinen Kivijoki ja alimpana Syvärin alapuolinen Lastukoski.
Ensimmäisen kerran vastaava tutkimus toteutettiin lokakuussa 2012. Piilevät ovat monimuotoinen
ja runsaslajinen leväryhmä, jonka koostumus muuttuu melko nopeasti vesistöön kohdistuvan
kuormituksen vaikutuksesta. Tulosten perusteella Nurmijoen reitin virtavesien piileväkoostumus oli
varsin samankaltainen kuin syksyllä 2012. Kivijoen lajistossa olivat selvästi runsastuneet suolaista

4/5

ja emäksistä vettä suosivat Diatoma-suvun piilevälajit. Näille lajeille korkeat elektrolyyttipitoisuudet
ovat eduksi ja osalle havaituista lajeista murtovesi on tyypillisin elinympäristö. Laakajärven
alapuolisessa Laakajoessa tai muiden alapuolisten havaintopaikkojen piilevälajistossa Talvivaaran
kuormituksen vaikutusta ei havaittu.
Vesistöjen käyttäjät ottivat syksyllä 2013 yhteyttä Kainuun ELY-keskukseen Laakajärven
mustuneen rantahiekan vuoksi. Musta hiekkanäyte analysoitiin Labtium Oy:n laboratoriossa.
Mustan hiekan todettiin koostuvan alueelle tyypillisistä mineraaleista, joita aikojen kuluessa on
kertynyt vesistöön ja josta niitä aaltojen yms. vaikutuksesta ajautuu rannoille. Vedenpinnan
muutokset voivat saada aikaan mustien raitojen muodostumisen rantahiekkaan. Tällaisia raitoja voi
olla rannalla useitakin, mikäli vedenpinta on esim. säännöstelyn ansiosta vaihdellut.

Vesistöjen tilan kehitys
Talvivaaran konsultillaan kesäkuun alkupuolella teettämän ylimääräisten juoksutusten
vesistömallinnuksen mukaan Kolmisopen sulfaattipitoisuuden ennakoitiin kesällä 2013 voivan
nousta tasolle 500–600 mg/l. Lokakuun tuloksista laskettu keskiarvo on n. 650 mg/l. Tuhkajoen
sulfaattipitoisuuksien arveltiin voivan nousta tasolle 500 mg/l (toteutunut lokakuussa 450–470 mg/l)
ja Jormasjärvessä tasolle 100 mg/l (toteutunut lokakuussa keskiarvona n. 92 mg/l).
Samassa mallinnuksessa Lumijoen sulfaattipitoisuuden arvellaan vaihtelevan virtaustilanteesta
riippuen välillä 200–1600 mg/l ja toteutunut pitoisuus on vaihdellut välillä 600–1400 mg/l.
Laakajärven sulfaattipitoisuuksien arvellaan olevan kesällä 2013 tasoa 200–400 mg/l kun
toteutunut lokakuussa on ollut tasoa 58–66 mg/l.
Mallinnuksen toteutumisen arvionnissa tulee huomioida, että ennustetut juoksutusmäärät eivät ole
toteutuneet Kalliojoen pienen virtaaman vuoksi. Esimerkiksi touko–syyskuussa kaivosalueelta oli
suunnitelman mukaisesti tarkoitus juoksuttaa ulos yhteensä noin 2,8 miljoonaa kuutiometriä vettä.
Toteutunut juoksutus oli vajaat 920 000 kuutiometriä. Vuoksen vesistöön päin suunnitelmassa
arveltiin juoksutettavan n. 1,5 miljoonaa kuutiometriä syyskuun loppuun mennessä. Toteutunut
juoksutus jäi vajaaseen 650 000 kuutiometriin.
Syyskierto on jäänyt toteutumatta Salmisessa, Kalliojärvessä ja osittain Kolmisopessa. Kiertoa ei
tapahtunut myöskään Kivijärvessä, vaikkakin suolakerrostuneisuus on hiukan vähentynyt.
Mallinnuksessa arvioitiin, että Kolmisopen osittainen kerrostuminen on mahdollinen.
Talvivaaran lähivesistöjen tilan kehitykseen vaikuttaa oleellisesti ylimääräisten vesien poistaminen.
Ylimääräisten vesien varastoiminen alueella aiheuttaa päästöriskin. Lisäksi Talvivaaralla on
velvoite tyhjentää kipsisakka-allaslohkot 5–6 ylimääräisestä vedestä vuoden 2013 loppuun
mennessä. Talvivaaralla on Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä lisäaikahakemus
altaiden tyhjentämisestä. Talvivaara on syyskuun lopun ja lokakuun aikana pystynyt lähes
lopettamaan raakaveden ottamisen Kolmisoppi-järvestä ja käyttämään prosessissaan
käänteisosmoosilaitteistolla puhdistettua vettä.
Vesistöjen tilaa seurataan sekä fysikaalis-kemiallisin mittauksin että biologisin menetelmin.
Biologisella tarkkailulla pyritään viime kädessä havaitsemaan niitä muutoksia, joita toiminnan
vaikutukset mahdollisesti vesieliöstölle aiheuttavat. Kesän ja syksyn 2013 aikana tehtyjen
biologisten tarkkailujen tuloksia ei vielä ole raportoitu, mutta niillä voidaan ensi kertaa arvioida
kipsisakka-allasvuodon päästöjen vaikutusta vesieliöstölle. Näistä tiedotetaan raporttien
valmistuttua.
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Liitteet: Kuvaajat eri ainepitoisuuksista sekä havaintopisteet kartalla.
Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833,
ylitarkastaja Raija Urpelainen, p. 029 502 3898.
Pohjois-Savon ELY-keskus,
limnologi Taina Hammar, p. 029 502 6782,
hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, p. 029 502 6854.

TALVIVAARAN LÄHIJÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN SEKÄ
MANGAANIN PITOISUUDET PÄÄLLYS- ja ALUSVESISSÄ
VUONNA 2013 (tammi–lokakuu/marraskuu)

Kuva 1. Kolmisoppi-järven, Jormasjärven ja Nuasjärven päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri
pohjasta) sulfaatti-, natrium- ja mangaanipitoisuudet (milligrammaa litrassa, mg/l). Nuasjärvestä on vain alusveden
arvot. Pitoisuudet on laskettu vuoden 2013 tulosten keskiarvona (Kolmisoppi ja Jormasjärvi-tulokset tammi–
marraskuu ja Nuasjärvi tammi–lokakuu). Kolmisoppi-järven keskimääräinen mitattu sulfaattipitoisuus alusvedessä on
612 mg/l ja päällysvedessä 275 mg/l.

Kuva 2. Kivijärven ja Laakajärven pohjoisosan (näytepiste Laa13) päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden
(1 metri pohjasta) sulfaatti-, natrium- ja mangaanipitoisuudet (mg/l). Pitoisuudet on laskettu tammi–lokakuun 2013
tulosten keskiarvona. Kivijärven keskimääräinen tammi–lokakuussa mitattu sulfaattipitoisuus alusvedessä on 2557
mg/l ja päällysvedessä 567 mg/l.

TALVIVAARAN LÄHIJÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–LOKAKUU/MARRASKUU 2013

Kuva 1. Kolmisoppi-järven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja
natriumpitoisuudet keväältä 2011 marraskuulle 2013. Sulfaatin maksimipitoisuus on 1 100 mikrogrammaa litrassa
(mg/l) (huhtikuu 2013).

Kuva 2. Jormasjärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
kesältä 2011 marraskuulle 2013. Sulfaatin maksimipitoisuus on 100 mg/l (toukokuu 2013, maalis–huhtikuu 2012).

TALVIVAARAN LÄHIJÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–LOKAKUU/MARRASKUU 2013

Kuva 3. Kivijärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
syksyltä 2011 lokakuulle 2013. Sulfaatin maksimipitoisuus on 3 000 mg/l (lokakuu 2011).

Kuva 4. Laakajärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
syksyltä 2011 elokuulle 2013. Sulfaatin maksimipitoisuus on 380 mg/l (huhtikuu 2012).
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