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Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013
Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä
pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan että etelään Vuoksen vesistön suuntaan. Juoksutettavan
veden määrää on rajoitettu sitomalla juoksutusmäärät Kalliojoen virtaamaan, joka vähäsateisen
kesän vuoksi on ollut normaalia pienempi. Sen vuoksi Talvivaara ei ole pystynyt juurikaan
vähentämään pääasiassa Kortelammen ja Kuusilammen altaisiin varastoimiaan vesiä. Erilaisia
vesiä on alueella edelleen lähes kuusi miljoonaa kuutiometriä. Kesän aikana kaivosalueella on
kuitenkin pystytty vähentämään bioliuotuskasojen varoaltaisiin varastoituja metallipitoisia vesiä, ja
kipsisakka-altaalla vielä varastoituna olevan veden neutralointi on aloitettu. Kesän aikana on myös
rakennettu ns. Latosuon varastoalue, jonne käsiteltyä vettä on siirretty.
Talvivaaran ympäristöluvan mukaan maapohjaisissa altaissa olevat runsaasti metalleja sisältävät
jätevedet ja muut likaantuneet vedet on joko otettava takaisin liuoskiertoon tai käsiteltävä
31.12.2014 mennessä ja johdettava vesistöihin tai varastoitavaksi kaivosalueelle.
Johdettavan jäteveden koostumusta ja vaikutuksia alapuolisissa vesistöissä on tarkkailtu
voimassaolevaa tarkkailuohjelmaa laajemmin. Talvivaara jättää Kainuun ELY-keskukselle uuden
ympäristölupapäätöksen edellyttämän tarkkailusuunnitelman lähiaikoina. Kainuun ELY-keskus
antaa tarkkailusuunnitelmasta päätöksen. Uusi tarkkailuohjelma otetaan käyttöön viimeistään
vuoden 2014 alusta.
Taustaa
Marraskuussa 2012 sattuneen kipsisakka-allasvuodon seurauksena Talvivaaran kaivosalueelta
pääsi metallipitoisia jätevesiä luontoon noin 200 000 kuutiometriä (m3) etelän suuntaan ja noin
20 000 m3 pohjoisen suuntaan. Kaivoksen läheisissä vesistöissä tämä johti siihen, että eräiden
aineiden pitoisuudet kasvoivat haitallisen suuriksi vesieliöstölle. Seurantatulosten perusteella
jätevesivuodon vaikutukset pysähtyivät tuolloin pääasiassa lähijärvien eli Kivijärven (etelässä) ja
Kalliojärven (pohjoisessa) syvänteisiin.
Ennen kipsisakka-altaan vuotoa Talvivaaran kaivoksen jätevesien vaikutukset olivat näkyneet
alapuolisissa vesistöissä selvimmin kohonneina mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksina.
Ainepitoisuuksien kasvu oli ollut seurausta vuoden 2010 lopulla ja 2011 alussa vesistöön
lasketuista suolapitoisista jätevesistä. Sittemmin kipsisakka-altaan vuodon vuoksi myös eräiden
metallien määrät ovat lisääntyneet lähijärvissä, erityisesti pohjien läheisissä vesikerroksissa.
Kaivosalueelle oli kertynyt jo ennen kipsisakka-allasvuotoa paljon ylimääräisiä vesiä, joita ei
tuolloin voimassaolevan luvan mukaisesti voitu juoksuttaa vesistöön. Kipsisakka-allasvuodon
jälkeen ylimääräisiä käsiteltyjä vesiä alettiin vuotoriskien pienentämiseksi juoksuttaa vesistöihin
Kainuun ELY-keskuksen päätöksillä ja 31.5.2013 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvalla, joka
tuli voimaan muutoksenhausta huolimatta.
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Talvivaaran kaivos sijaitsee vedenjakajalla. Jätevesien johtaminen jakaantuu kahdelle eri
päävesistöalueelle, Oulujoen vesistöalueelle ja Vuoksen vesistöalueelle. Vedenjakajalla päästöjä
laimentavia luonnonvesiä on vähän.
Viranomaisten vesistötarkkailut
Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Säteilyturvakeskus täydentävät Talvivaaran
tehtäväksi määrättyä tarkkailua tarvittaessa omilla seurannoillaan. Viranomaiset tehostivat
tarkkailua keväällä 2013 asentamalla jatkuvatoimiset veden laadun mittalaitteet Lumijokeen,
Tuhkajokeen ja Jormasjokeen. Mittalaitteet ovat myös Kivijoessa ja Laakajärvellä. Tulokset ovat
katsottavissa internetissä: http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/talvivaara/talvivaara.htm.
Mittalaitteet mittaavat mm. pH:ta ja sähkönjohtokykyä. Veden pH kertoo veden happamuudesta tai
emäksisyydestä. Suomessa luonnontilaiset vedet ovat yleensä hieman happamia, eli pH-arvo on
välillä 5–7. Talvivaaran lähistöllä tarkkailtavien vesien pH-arvo on pysytellyt melko tasaisena.
Tuhkajoen pH-mittauksessa on ollut häiriötä syksyllä anturin vioittumisen vuoksi. Tuloksissa
näkyvä pH-käyrän sahaaminen kesäaikaan johtuu vedessä olevien kasvien, levien yms.
perustuotannosta – ”päivällä yhteytetään ja yöllä hengitetään”.
Veden sähkönjohtokykyä mitataan yksiköllä millisiemensiä metriä kohti, mS/m. Veden
sähkönjohtavuus kuvaa vedessä liuenneena olevien suolojen (esim. natrium, kalium, kalsium,
magnesium, kloridi, sulfaatti) määrää. Luonnonvesien sähkönjohtavuus on yleensä alle 10 mS/m,
jokivesissä 10–20 mS/m ja merivedessä 800–1 200 mS/m. Sähkönjohtokyvystä kerrotaan kunkin
vesistön kohdalla raportissa.
Kainuun ELY-keskus otti huhtikuun alussa tavallista laajemmin näytteitä Jormas- ja Laakajärvellä.
Näytteitä otettiin läheltä ranta-alueita. Kierros toistettiin kesäkuun puolivälissä Jormasjärvellä.
Pohjois-Savon ELY-keskus teki näytteenottokierrokset toukokuun lopussa ja syyskuun alussa
alueella, joka ulottui Laakajärven pohjoispäästä Syvärin alapuoliselle Lastukoskelle.
Pohjoinen purkureitti, Oulujoen vesistö
Suolapitoinen jätevesi on luonnonvettä raskaampaa ja kertyy erityisesti järvien syvänteisiin.
Pohjoisella purkureitillä lähimmissä järvissä Salmisessa ja Kalliojärvessä jätevesien vaikutukset
näkyvät selvimmin. Nämä järvet ovat vahvasti kerrostuneita ja pitoisuudet kasvavat pohjaa kohti.
Järvissä on kipsakka-allasvuodosta peräisin olevia aineita (mm. sulfaatti, alumiini, kalsium,
magnesium, mangaani, nikkeli, rauta) suurina pitoisuuksina. Salmisessa edellä mainittujen
aineiden lisäksi myös esimerkiksi uraanin ja sinkin pitoisuudet ovat korkeammat kuin
Kalliojärvessä. Näissä järvissä myös pH on normaalia alhaisempi alemmissa vesikerroksissa.
Kolmisoppijärvessä ylimäärävesien juoksutus näkyy veden laadussa maaliskuun 2013 lopulta
alkaen. Kaivosalueelta juoksutettu suolapitoinen vesi tunkeutui päällysvesikerroksen alle ja nosti
Kolmisoppijärven alusvesikerroksen natrium- (Na) sekä sulfaattipitoisuuden (SO4) suuremmaksi
kuin kertaakaan aiemmin (Na 220 milligrammaa litrassa (mg/l) ja SO4 1 100 mg/l). Elokuun
näytteissä pitoisuudet ovat hieman laskeneet huhtikuun tasosta.
Kolmisopessa sähkönjohtavuus on lisääntynyt päällysvedessä (31 millisiemensiä/metri,
mS/m→84 mS/m) ja pysytellyt lähes samalla tasolla alusvedessä (keskimäärin 143 mS/m)
huhtikuulta elokuulle. Sähkönjohtavuus on lisääntynyt alkuvuoden tuloksiin verrattaessa.
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Kolmisopen mittauspisteen mangaanipitoisuus on kohonnut aiempaa korkeammalle ollen elokuun
mittauksessa pinnasta pohjaan 1 700–3 800 mikrogrammaa litrassa(µg/l). Mangaanipitoisuus voi
luontaisesti esiintyä järvien hapettomissa oloissa välillä 1 000–10 000 µg/l (eli 1–10 mg/l).
Nikkelipitoisuus on pysytellyt kevään tasolla. Eri syvyyksistä laskettu keskiarvo on elokuussa ollut
49 µg/l. Kadmiumia Kolmisopessa oli liukoisena elokuussa 0,19–0,39 µg/l.
Jormasjärvessä veden natriumpitoisuus on pysytellyt kevään tasolla. Sulfaatin pitoisuudet ovat
suurempia alusvedessä kuin päällysvedessä, mutta pienempiä kuin vuoden 2012 kevättalvella,
jolloin alusveden natrium- ja sulfaattipitoisuudet olivat suurimmillaan. Jormasjärven päällysveden
sulfaattipitoisuus on noussut yli kaksinkertaiseksi huhtikuulta (32 mg/l) elokuulle (74 mg/l). Huhti–
kesäkuussa tehdyillä Kainuun ELY-keskuksen mittauskierroksilla pitoisuus vaihteli välillä 9–83
mg/l, paikasta, ajankohdasta ja syvyydestä riippuen. Veden nikkelipitoisuus Jormasjärvessä täyttää
vedelle asetetun laatunormin. Mangaanipitoisuus on puolestaan noussut kevään ja kesän
mittaustuloksiin nähden alusvedessä (elokuussa Jormasjärven syvännepisteessä Mn 720 µg/l).
Jormasjärvessä sähkönjohtavuus on pysynyt samalla tasolla alusvedessä (60–70 mS/m) huhtielokuun mittauksissa lukuun ottamatta toukokuun hieman suurempaa arvoa 100 mS/m.
Pintavedessä sähkönjohtokyky on noussut hieman (9→19 mS/m), ollen keskimäärin huhtielokuussa noin 15 mS/m. Sähkönjohtavuus on hieman lisääntynyt alkuvuoden tuloksiin verrattuna.
Jormasjärvestä vedet virtaavat Jormasjokea pitkin Nuasjärveen. Nuasjärven syvänteestä on
seurattu kerran kuukaudessa liukoisen nikkelin, lyijyn ja kadmiumin pitoisuutta ja ne ovat täyttäneet
vedelle asetetut laatunormit. Tulee kuitenkin muistaa, että laatunormeihin verrataan vuoden
keskiarvotuloksia – ei yksittäisiä tuloksia. Heinä–elokuussa syvännepisteessä sulfaattipitoisuus oli
n. 6,5–7,5 mg/l, natriumpitoisuus n. 2,1–3 mg/l ja mangaanin 37–110 µg/l. Mangaanin pitoisuus oli
hieman alhaisemmalla tasolla kuin esimerkiksi elokuussa 2011.

Eteläinen purkureitti, Vuoksen vesistö
Eteläisellä purkureitillä jätevesiä johdetaan Lumijokea pitkin Kivijärveen sekä edelleen
Laakajärveen.
Kivijärven alusvedessä useimmat ainepitoisuudet ovat edelleen suuria ja eliöstölle haitallisella
tasolla. Kipsisakka-altaan vuodosta peräisin olevat jätevedet ovat kerrostuneina pohjan läheisen
vesikerroksen yläpuolella ja tehneet järveen happaman välivesikerroksen, jossa useat
ainepitoisuudet ovat suurimmillaan (mm. alumiini, mangaani, nikkeli, sinkki, kadmium ja uraani).
Korkeimmat nikkeli- (n.1 000 µg/l) ja kadmiumpitoisuudet (elokuussa 0,83 µg/l) on mitattu
alusvedestä pisteessä lähellä Kivijokea.
Sähköjohtavuus Kivijärven alusvedessä on keskimäärin 450 mS/m. Se on pysynyt huhtikuulta
elokuulle samalla tasolla, kun taas pintaveden sähkönjohtavuus on lisääntynyt (67 mS/m→158
mS/m). Sähkönjohtavuus on pintavedessä lisääntynyt ja alusvedessä pysynyt samalla tasolla
alkuvuoden tuloksiin verrattuna.
Laakajärven pohjoisosassa päällysveden natrium- ja sulfaattipitoisuudet ovat tällä hetkellä samaa
tasoa kuin Jormasjärvessä. Alusveden natrium- ja sulfaattipitoisuudet ovat viime talvista
pienempiä. Alusvedessä liukoista nikkeliä oli elokuussa 3–6 µg/l. Huhtikuun kierroksella
Laakajärven liukoinen nikkelipitoisuus oli päällysvedessä n. 2 µg/l ja alusvedessä 7–24 µg/l.
Kadmiumin pitoisuudet täyttävät laatunormin. Mangaanipitoisuudet Laakajärven pohjoisosassa
ovat vaihdelleet 1 200 µg/l ja 2 300 µg/l välillä huhti–elokuussa.
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Laakajärven pohjoisosassa veden sähkönjohtavuus on pintaosassa lisääntynyt (8,6 mS/m→16,5
mS/m ) ja alusvedessä vähentynyt (47 mS/m→25 mS/m) huhtikuulta elokuulle.
Nurmijoen reitin vesissä vedenlaatu on heikentynyt kesän aikana
Pohjois-Savon ELY-keskus otti syyskuun alkupuoliskolla vesinäytteitä samoista paikoista, jotka
olivat tutkimuksen kohteena toukokuun lopulla. Tutkimusalue ulottui Laakajärven pohjoispäästä
Syvärin alapuoliselle Lastukoskelle. Havaintopaikkoja oli yhteensä 20.
Talvivaaran kuormitusta kuvaavien ominaisuuksien osalta vedenlaatu oli parantunut Laakajärven
pohjoisimmissa näytteenottopaikoissa, mutta suurimmassa osassa järveä vedenlaatu oli
heikentynyt. Heikentyminen näkyy erityisesti sähkönjohtavuus-, sulfaatti-, natrium- ja
kalsiumarvojen kohoamisena keskimäärin noin kolmanneksen verran. Laakajärven vedenlaatu on
kuitenkin yhä selvästi parempi kuin se oli huonoimmillaan syksyllä 2011. Esimerkiksi Laakajärven
keskiosan syvännepisteellä sulfaattipitoisuus oli tällöin kaksinkertainen syyskuun tasoon (38 mg/l)
verrattuna. Natriumpitoisuus oli huonoimmillaan lähes kolminkertainen nykyiseen tasoon (8,7 mg/l)
nähden. Mangaanipitoisuus on keväästä hieman laskenut. Nikkelipitoisuus on samaa luokkaa kuin
toukokuussa, eli se on pysynyt suurimmassa osassa järveä alhaisella tasolla (alle 3 µg/l).
Laakajärven eteläpuolisilla havaintopaikoilla Nurmijoen Koirakoskeen saakka
sähkönjohtavuusarvot ovat kaikkialla jokseenkin samalla tasolla (6–7 millisiemensiä/metri, mS/m).
Arvoissa näkyy toukokuuhun verrattuna vähäistä nousua. Vedenlaadun heikentyminen näkyi
sähkönjohtavuuden ohella sulfaatti- ja kalsiumpitoisuuden lievänä kohoamisena. Esimerkiksi
sulfaattipitoisuudet olivat keskimäärin noin 20 mg/l ja keväällä keskimäärin noin 17 mg/l.
Vedenlaatu oli huonoimmillaan alkuvuodesta 2012, jolloin esimerkiksi sähkönjohtavuusarvot olivat
kaksinkertaisia tämänhetkiseen tasoon nähden. Haajaistenjärvessä ei tälläkään
näytteenottokierroksella havaittu Talvivaaran kuormituksesta aiheutuneita muutoksia.
Sälevästä Lastukoskelle ulottuvalla alueella sähkönjohtavuusarvot olivat 4–5 mS/m ja
sulfaattipitoisuudet noin 8–12 mg/l. Tälläkin alueella vedenlaatu on tällä hetkellä parempi kuin
alkuvuodesta 2012. Toukokuuhun verrattuna muutokset ovat vähäisiä. Sälevän syvemmissä
vesikerroksissa ja Lastukoskessa pitoisuudet olivat keväästä parantuneet.
Kaiken kaikkiaan Talvivaaran kuormitusta kuvaavien vedenlaatutekijöiden arvot eivät Laakajärven
pohjoisinta osaa lukuun ottamatta olleet syyskuun alussa vesieliöstön kannalta kriittisiä. Järvien
syvimmissäkään vesikerroksissa ei tällä havaintokerralla havaittu haitta-aineiden rikastumista.
Suolaisuutta kuvaavat vedenlaatuarvot ovat kuitenkin yhä tämän alueen vesistöjen luonnollista
tasoa selvästi korkeampia. Ero on suurin Laakajärvessä, mutta Sälevässä ja sen alapuolisissa
vesistöissä vähäinen.
Laakajärvi oli täysin sekoittunut. Talvivaaran kuormitus ei siis johtanut Laakajärven
pohjoisimmassakaan syvänteessä kemialliseen kerrostuneisuuteen, joka vaikeuttaisi järven
normaalia ilmastumista syksyllä. Kiltuanjärvessä, Haajaistenjärvessä, Sälevässä ja Syvärissä oli
luonnollinen syville järville tyypillinen lämpötilakerrostuneisuus. Happitilanne oli näissäkin järvissä
pääosin hyvä. Vain Haajaistenjärven pohjoispään syvänteessä pohjanläheinen vesi oli hapetonta.
Pohjois-Savon ELY-keskus toteuttaa tällä alueella syksyn aikana vielä virtavesien
piilevätutkimuksia. Tutkimusten avulla arvioidaan vedenlaatumuutosten eliöstövaikutuksia.
Vertailukohtana ovat tulokset viime syksyltä, jolloin Nurmijoen reitin vedet olivat huomattavasti
toipuneet puolitoista vuotta aiemmin todetusta heikoimmasta tilasta.
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Vesistöjen tilan kehitys
Tällä hetkellä Talvivaaran päästöt näkyvät Jormas- ja Laakajärvellä luontaista korkeampina
sulfaatin, natriumin ja mangaanin pitoisuuksina. Verrattaessa saatuja sulfaatin mittaustuloksia
Talvivaaran kaivosyhtiön 11.6.2013 laatimaan vesistömalliennusteeseen voidaan todeta ennusteen
pitäneen paikkansa Kolmisopessa, Tuhkajoessa ja Jormasjärvessä. Laakajärven pohjoisosassa
sulfaattipitoisuus on ollut ennustettua alhaisempi. Vertailussa on kuitenkin muistettava, että
vähäsateisen kesän vuoksi laimentavia vesiä on ollut vähemmän, mikä on vaikuttanut myös
juoksutettavien jätevesien määrään.
Vesistöjen tilaa seurataan sekä fysikaalis-kemiallisin mittauksin että biologisin menetelmin.
Biologisella tarkkailulla pyritään havaitsemaan toiminnan vaikutuksesta johtuvia mahdollisia
muutoksia vesieliöstölle. Kesän ja syksyn 2013 aikana tehtyjen biologisten tarkkailujen tuloksista
tiedotetaan, kunhan raportit valmistuvat.
Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tilan kehityksen kannalta on oleellista, kuinka
lähijärvien vesimassat sekoittuvat syys- ja kevätkiertojen aikaan. Luonnontilaisissa järvissä eri
vesikerrokset sekoittuvat yleensä keväällä ja syksyllä veden lämpötilan ollessa suunnilleen sama
pinnasta pohjaan. Täyskierron laajuus vaikuttaa myös siihen, missä määrin Kalliojärveen ja
Kivijärveen pysähtyneiden vuotovesien metallit kulkeutuvat vesistöreiteillä alaspäin. Syksyn 2013
kierron jälkeen vedet alkavat jälleen kerrostua ja ainemäärät pohjan läheisissä kerroksissa voivat
suurentua. Talvivaaran laatimassa ennusteessa todetaan, että on mahdollista, että Kolmisoppijärvi kerrostuu suolapitoisten vesien vaikutuksesta jossain määrin.
Talvivaaran kaivos jatkaa kunnostustoimia jättämällä lokakuun aikana Ylä-Lumijärveä koskevan
kunnostussuunnitelman Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Yhtiö on myös jättänyt
selvityksen kipsisakka-altaan vuodon ja ylijäämävesien juoksutuksen ympäristövaikutuksista sekä
Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven kunnostustarpeen arvioinnista Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle.
Keväällä annetussa ympäristöluvassa on lupaehto, jossa Talvivaaraa edellytetään selvittämään
vaihtoehtoisia jätevesien purkupaikkoja. Selvitystyö on käynnistynyt. Mikäli Talvivaara haluaa
selvityksen valmistuttua toteuttaa hankkeen, on Kainuun ELY-keskuksen tehtävä
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva tarveharkintapäätös ennen varsinaista
ympäristö- ja vesilain mukaista lupamenettelyä.
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–elokuu)

Kuva 1. Kolmisoppi-järven, Jormasjärven ja Nuasjärven päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri
pohjasta) sulfaatti-, natrium- ja mangaanipitoisuudet (mg/l). Nuasjärvestä on vain alusveden arvot. Pitoisuudet on
laskettu tammi-elokuun 2013 tulosten keskiarvona. Kolmisoppi-järven keskimääräinen tammi-elokuussa mitattu
sulfaattipitoisuus alusvedessä on 667 mg/l ja päällysvedessä 333 mg/l.

Kuva 2. Kivijärven ja Laakajärven pohjoisosan (näytepiste Laa13) päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1
metri pohjasta) sulfaatti-, natrium- ja mangaanipitoisuudet (mg/l). Pitoisuudet on laskettu tammi–elokuun 2013
tulosten keskiarvona. Kivijärven keskimääräinen tammi–elokuussa mitattu sulfaattipitoisuus alusvedessä on 2 533
mg/l ja päällysvedessä 462 mg/l.

TALVIVAARAN LÄHIJÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- JA ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–ELOKUU 2013

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

Kuva 2. Jormasjärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
kesältä 2011 elokuulle 2013. Sulfaatin maksimipitoisuus on 100 mg/l.

TALVIVAARAN LÄHIJÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- JA ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–ELOKUU 2013

Kuva 3. Kivijärven päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
syksyltä 2011 elokuulle 2013. Sulfaatin maksimipitoisuus on 3000 mg/l.

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

TALVIVAARAN LÄHIJÄRVIEN
KESKIMÄÄRÄISET SÄHKÖNJOHTAVUUSARVOT
PÄÄLLYS- ja ALUSVESISSÄ VUONNA 2013 (tammi–elokuu)

Kuva 1. Kolmisoppi-järven, Jormasjärven, Kivijärven ja Laakajärven pohjois-osan päällysveden (1 metri pinnasta) ja
alusveden (1 metri pohjasta) sähkönjohtavuusarvot (mS/m) tammi–elokuun 2013 tulosten keskiarvona.

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Nuasjärvi

Oulujoen vesistö

Jormasjärvi
Jormasjoki

Kolmisoppi
Kalliojärvi

Lumijoki

Ç

Tuhkajoki
Kalliojoki
Salminen
Ylä-Lumijärvi

Kivijoki

Kivijärvi
Kiltuanjärvi

Laakajärvi

Vuoksen vesistö

Haajaistenjärvi

Koirakoski
Sälevä

±

Syväri
Lastukoski

Mittakaava 1:500 000

