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Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014
Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n.
4,5 miljoonaa kuutiometriä kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin. Pohjoiseen Oulujoen vesistön
suuntaan on johdettu yhteensä noin 2,5 miljoonaa kuutiometriä ja etelään Vuoksen vesistön
suuntaan yhteensä noin 1,9 miljoonaa kuutiometriä. Veden juoksutus kaivosalueelta oli
kesäkuukausina vähäistä. Talvivaara on pysynyt vuodelle 2014 ympäristöluvassa määrätyissä
haitta-ainekiintiöissään.
Toukokuussa kaivosalueen eteläosassa Torvelansuon vesienkäsittely-yksikössä oli lyhytaikainen
häiriö. Kiintoainetta pääsi ulos käsittely-yksiköstä juoksutettavan veden mukana, ja useiden haittaaineiden pitoisuuksien luparajat ylittyivät. Häiriöstä kärsinyt käsittely-yksikkö suljettiin. Päästö ei
yltänyt vesistöihin. Kesä–heinäkuussa ylittyi yhdessä pohjoisen suunnan vesienkäsittely-yksikössä
virtaamapainotteisen pH:n luparaja. Elokuussa ylitettiin mangaanin ja nikkelin virtaamapainotteisen
kuukausikeskiarvon luparaja samassa käsittely-yksikössä. Kainuun ELY-keskus on jatkanut
Talvivaaran toiminnan tehostettua valvontaa valvontakäynneillä noin kerran viikossa.
Talvivaaran kaivosalueella oli varastoituna ylimääräisiä vesiä syyskuun 2014 alussa noin 7
miljoonaa kuutiometriä. Vesistä noin 3,5 miljoonaa kuutiometriä on Kuusilammen avolouhoksessa.
Loput vesistä ovat Kuusilammen ja Latosuon patoaltaissa ja Kortelammen alueen altaissa.
Kipsisakka-altaissa on enää 0,5 miljoonaa kuutiometriä vettä, ja se mahtuisi vuototilanteessa
Kortelammen alueen altaisiin. Kokonaisvarastotilavuutta kaivosalueella on rakenteilla oleva Kuljun
allas mukaan lukien enintään noin 12 miljoonaa kuutiometriä.
Kuiva kevät, lämmin kesä ja valuma-alueiden pienentäminen auttoivat vähentämään altaisiin
kertyvää vesimäärää. Hyvä haihdunta kasvatti bioliuotuksen altaiden varotilavuutta. Syyskesällä
aloitettiin Kuljun patoaltaan miljoonan kuutiometrin lisäallaskapasiteetin rakentaminen. Talvivaara
on lisäksi ilmoittanut lisäävänsä käänteisosmoosilaitoskapasiteettia (RO-laitos) syksyllä. Olemassa
olevalla RO-laitteistolla saadaan tuotettua puhdasta vettä korvaamaan raakaveden ottoa
keskimäärin 20 000 kuutiometriä viikossa. Uusi laitteisto lisäisi kapasiteettia noin 10 000
kuutiometrillä viikossa. RO-laitokseen syötettävästä vesimäärästä noin puolet jää sulfaatti- ja
metallipitoiseksi hylkyvedeksi, joka tulee käsitellä alueella.
Kainuun ELY-keskuksen jatkuvatoimisen sähkönjohtokykymittarin anturi on rikki Tuhkajoen
mittauspisteessä. ELY-keskuksen kenttähenkilöstö on tehnyt pisteessä mittauksia kenttämittareilla.
Uusi anturi on tilattu ja on määrä asentaa 16.10.
Kainuun ELY-keskukselle toimitettiin elokuun 2014 alussa Jormasjärven Talvilahden rannan
ruoppauksesta saatu sakkanäyte. Tehtyjen tutkimusten perusteella sakka koostuu pääasiassa
epäorgaanisesta aineksesta, rauta-alumiini-silikaatista, eikä sakassa ole vuonna 2005 tehtyjen
Jormasjärven sedimenttitutkimusten tuloksista poikkeavia ainepitoisuuksia. Tällaista ainesta voi
joutua vesistöihin maaperän rapautessa esimerkiksi ojitusten seurauksena.

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 029 502 3500
Kalliokatu 4
www.ely-keskus.fi/kainuu
PL 115, 87101 Kajaani

2/6

Syyskuun vedenlaatukartoitus Ylä-Savossa
Pohjois-Savon ELY-keskus määritytti syyskuussa Laakajärven keskiosan syvänteestä ja
Laakajoesta otetuista vesinäytteistä laajan alkuainekirjon. Näytteitä otettiin myös
kaivoskuormituksen ulkopuoliselta vertailualueelta Laakajärven eteläosaan laskevasta
Petäjäjoesta. Vertailualueen tuloksiin suhteutettuna Talvivaaran kuormitus vaikuttaa eniten
kokonaisrikki-/sulfaatti, kalsium-, magnesium-, natrium- ja mangaanipitoisuuksiiin. Vaikutusta on
havaittavissa myös barium-, kadmium-, kupari-, nikkeli- ja sinkkipitoisuuksiin, mutta ne ovat
säilyneet vesieliöstön kannalta haitattomalla tasolla. Velvoitetarkkailuunkin sisältyvistä alkuaineista
antimonin, alumiinin, arseenin, koboltin, kromin, lyijyn, raudan ja uraanin pitoisuus ei ole kohonnut
Laakajärven keskiosassa eikä Laakajoessa tutkittuun vertailupaikkaan verrattuna. Myöskään
esimerkiksi toriumin ja talliumin pitoisuuksien kohoamista ei havaittu.
Tallium, uraani ja harvinaiset maametallit
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on selvittänyt Kainuun ELY-keskuksen toimeksiannosta talliumin,
uraanin ja harvinaisten maametallien esiintymistä Talvivaaran lähivesistöissä syyskuussa 2014.
Selvityksessä on kahdeksan lähivesistön lisäksi mukana viisi sellaista lähialueen vesistöä, jonne
kaivostoimilla ei ole vaikutusta.
Talvivaaran kaivoksen lähimmissä alapuolisissa vesistöissä havaittiin tutkittujen alkuaineiden
lievästi suurempia pitoisuuksia verrattuna selvityksen tausta-alueen vesistöihin. Pitoisuudet
vähenivät nopeasti, kun etäisyys kaivosalueeseen kasvoi. Tulosten perusteella voidaan todeta,
että kaikki vesistä mitatut pitoisuudet olivat erittäin pieniä eikä pitoisuustasoista ole haittaa ihmisille
tai eliöstölle. GTK:n raportti julkaistaan kokonaisuudessaan marraskuussa.

Vesistöjen tilan kehitys
Talvivaaran alapuolisten vesien tilan voidaan tarkkailutulosten perusteella katsoa pysyneen kesän
2014 aikana pääosin ennallaan. Marraskuussa 2012 kipsisakka-altaasta vuotaneet metallit ovat
edelleen lähimpien vesistöjen, Kalliojärven, Kivijärven ja Salmisen, pohjien läheisissä
vesikerroksissa. Suolaiset vedet ovat aiheuttaneet läheisiin järviin veden kerrostuneisuutta, joka ei
ole kokonaan purkautunut kevät- ja syyskierroissa. Kolmisopen sulfaattitaso on viimeisimpien
mittausten mukaan laskenut vuoden 2013 korkeimmista pitoisuuksista tasolle, jolla se oli
kevättalvella 2011. Jormasjärven syvännepisteessä mitattiin tähän asti korkein sulfaattipitoisuus
talven 2014 näytteissä, ja pitoisuus on ollut aiempia kesiä korkeampi edelleen kesällä 2014. On
todennäköistä, että Kolmisopesta purkautuneet vedet näkyvät Jormasjärven veden laadussa.
Talvivaaran lähivesistöjen tilan kehitykseen vaikuttaa Talvivaaran purkuvesien laatu ja määrä sekä
lähijärvien eli Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven kerrostumisen säilyminen. Vesistöjen
kerrostuminen purkautuu tavallisesti syyskierrossa, ja on todennäköistä, että aiemmin kerrostuneet
vesistöt pysyvät edelleen kerrostuneina.
Talvivaaran juoksutusten ympäristöluvassa määrätyt haitta-ainekiintiöt pienenevät vuonna 2015
edelleen. Se johtanee vesien varastointiin alueella, ja on vaarana, että allastila ei riitä.
Ylimääräisten vesien kertymiseen alueelle vaikuttavat olennaisesti sade sekä bioliuotuksen ja
metallitehtaan haihdutuskyky. Bioliuotuksen varoaltaissa on kuivan kesän ansiosta tilaa, mutta
tilanne on herkästi haavoittuva. Varoaltaat eivät riittäisi koko bioliuotuskierrossa olevan
liuosmäärän varastointiin mahdollisissa ongelmatilanteissa.
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Kalkkikäsiteltyjen vesien varoallaskapasiteettia lisätään noin miljoona kuutiometriä syksyn 2014
aikana rakennettavalla Kuljun padolla. Talvivaaralla on lisäksi vireillä lupahakemus louhokseen
johdettujen vesien varastoinnille.

Pohjoinen purkureitti, Oulujoen vesistö
Pohjoisella purkureitillä Talvivaaran lähimmissä järvissä, Salmisessa ja Kalliojärvessä, tilanne ei
ole sanottavasti muuttunut toukokuun 2014 katsauksen jälkeen. Järvet ovat vahvasti kerrostuneita
ja ainepitoisuudet kasvavat pohjaa kohti. Näissä järvissä on edelleen eliöstölle haitallisen suurina
pitoisuuksina kipsakka-allasvuodosta peräisin olevia metalleja. Veden happamuutta kuvaava pH
on normaalia alhaisempi alemmissa vesikerroksissa, jotka ovat hapettomia. Salmisessa ja
Kalliojärvessä sulfaatti- ja natriumpitoisuudet ovat laskeneet lievästi, mutta ovat edelleen hyvin
korkeita.
Kolmisoppi-järven keskimääräinen sulfaattipitoisuus on vähentynyt kevään 2014 noin 340
milligrammaa litrassa (mg/l) keskiarvotasosta tasoon 240 mg/l. Sulfaattipitoinen vesi laskeutuu
muuta vettä raskaampana järven pohjalle. Pintaveden sulfaattipitoisuus oli elokuun alun
näytteessä 190 mg/l ja pohjan lähellä 220 mg/l. Sulfaattipitoisuus on samalla tasolla kuin
syyskesällä 2011 mutta korkeampi kuin ennen marraskuun 2012 allasvuotoa, jolloin pitoisuuksissa
oli aleneva kehitys. Samankaltainen tilanne on natriumpitoisuuksissa.
Kolmisopessa mangaanipitoisuus on vähentynyt vuoden 2013 ja kevään 2014 tasosta. Mangaanin
pitoisuus oli kesä–elokuussa keskimäärin noin 710–730 mikrogrammaa litrassa (µg/l).
Kolmisopessa liukoisen nikkelin pitoisuus laski hieman kevään 2014 tuloksista ja on ollut
keskimäärin noin 17 µg/l. Liukoisen kadmiumin pitoisuus on ollut 0,18 µg/l. Pitoisuudet ovat
keskimäärin samaa tasoa kuin elokuussa 2012 ennen allasvuotoa mitatut.
Kolmisopesta laskevan Tuhkajoen sulfaattipitoisuudet pysyttelivät kesän aikana kevään 2014
tasolla, noin 260–310 mg/l. Syyskuun mittauksissa sulfaattia oli 140–300 mg/l. Tuhkajoen
sulfaattipitoisuus on ollut kesällä keskiarvona laskettuna lähellä Talvivaaran teettämän
sulfaattimallinnuksessa esitettyä keskiarvotasoa eli 232 mg/l. Tuhkajoen liukoinen nikkelipitoisuus
on kesän 2014 ajan ollut tasolla 12–14 µg/l ja kadmiumpitoisuus 0,079–0,17 µg/l.
Jormasjärven syvännepisteessä veden natrium- ja sulfaattipitoisuuksien ero eri vesikerroksissa
on kaventunut. Natriumpitoisuudet ovat kevään 2014 mittausten jälkeen kohonneet pintanäytteissä
tasolle noin 19–22 mg/l ja laskeneet pohjan lähellä tasolle 20–22 mg/l. Päällysveden
sulfaattipitoisuus on vaihdellut kesän 2014 näytteissä välillä 110–120 mg/l, joka on korkeampi kuin
aiemmin mitatut pitoisuudet. Pohjan lähellä sulfaattipitoisuus on ollut samaa luokkaa eli 110–120
mg/l, laskien hieman kevään 2014 mittaustuloksista. Jormasjärven pohjoisosassa sulfaattipitoisuus
on ollut kesällä samaa tasoa kuin syvännepisteessä. Talvivaaran sulfaattimallinnus ennusti
Jormasjärven sulfaattipitoisuuden kesällä 2014 olevan keskimäärin 87–152 mg/l, suurimman
pitoisuuden ollessa lähimpänä Tuhkajokea. Mangaanipitoisuus on ollut syvännepisteen pohjan
läheisessä näytteessä tasolla 170–310 µg/l ja päällysvedessä 120–220 µg/l.
Veden liukoinen nikkelipitoisuus Jormasjärven syvännepisteessä on kesällä 2014 vaihdellut eri
syvyyksissä 11–15 µg/l. Liukoisen kadmiumin pitoisuus on vaihdellut eri syvyyksissä välillä 0,078–
0,18 µg/l.
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Jormasjärvestä vedet virtaavat Jormasjokea pitkin Nuasjärveen. Nuasjärven syvännepisteen
pohjanläheisen näytteen sulfaattipitoisuus oli elokuun 2014 alussa 8,9 mg/l ja päällysvedessä 8,7
mg/l. Liukoinen nikkelipitoisuus on elokuun alussa ollut pinnasta pohjaan välillä 1,3–1,5 µg/l,
liukoinen kadmiumpitoisuus <0,03 µg/l ja liukoinen lyijypitoisuus <0,05 µg/l.

Eteläinen purkureitti, Vuoksen vesistö
Eteläisellä purkureitillä käsitellyt jätevedet johdetaan kaivosalueelta 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 useat ainepitoisuudet ovat
edelleen suuria ja eliöstölle haitallisella tasolla.
Kivijärven Ahosaaren itäpuolella olevassa syvännepisteessä on kesä–elokuun mittauksissa
sulfaattipitoisuus ollut edelleen korkea, mutta pitoisuudet ovat olleet hienoisessa laskussa.
Pinnasta pohjaan mitattuna sulfaattia oli elokuun alussa 300–4 000 mg/l, kun maaliskuussa sitä oli
580–5 400 mg/l. Liukoisen nikkelin pitoisuus alittaa edelleen veden laatunormin ja oli 5,2–12 µg/l.
Kivijärven luoteispään mittauspisteessä sulfaatin ja natriumin pitoisuudet ovat olleet edellä
mainittuja pisteitä alhaisemmat, mutta silti korkeat. Pitoisuudet ovat edelleen hitaasti laskeneet.
Sekä sulfaatin että natriumin pitoisuudet tässä pisteessä ovat noin puolet edellä mainittujen
pisteiden keskiarvopitoisuudesta. Liukoinen nikkelipitoisuus on kesän mittauksissa ollut
vesipatsaan keskiarvona laskettuna välillä 27–30 µg/l.
Kivijärveen laskevan Lumijoen sulfaattipitoisuus oli toukokuun mittauskierroksella 1 300 mg/l,
mutta juoksutusten loputtua toukokuussa putosi tasolle 48–94 mg/l.
Kivijärvessä lähinnä Kivijokea olevassa mittauspisteessä sulfaattipitoisuus on touko–syyskuun
pintavesinäytteissä ollut tasolla 240–550 mg/l ja pohjan läheisessä näytteessä 3 900–5 500 mg/l.
Liukoinen nikkelipitoisuus on pienentynyt ja oli syyskuussa pintavedessä 12–13 µg/l ja pohjan
läheisessä kerroksessa 250 µg/l. Pohjan veden nikkelipitoisuus on suuri, mutta enää yksi
kahdeksasosa talveen 2013 verrattuna.
Liukoisen kadmiumin pitoisuudet ovat Kivijärven mittauspisteissä olleet kesällä 2014 <0,03–
0,13 µg/l näytesyvyydestä riippuen.
Kivijärven vedessä mangaani- ja rautapitoisuudet olivat kohonneet jo ennen marraskuun 2012
kipsisakka-allasvuotoa, joka lisäsi pitoisuuksia entisestään. Kivijärven havaintopisteissä on
edelleen korkeita mangaani- ja rautapitoisuuksia etenkin pohjan läheisissä kerroksissa. Lähinnä
Kivijokea olevassa mittauspisteessä raudan ja mangaanin pitoisuudet päällysvedessä ovat hieman
laskeneet korkeimmista mitatuista pitoisuuksista.
Laakajärven pohjoispäähän laskevan Kivijoen sulfaattipitoisuus on ollut keväästä alkaen 500
mg/l:n tasoa muutamia parempia ajankohtia lukuun ottamatta. Pitoisuus on korkea, mutta
parantunut viime syksynä mitatuista arvoista. Sulfaattipitoisuus oli syyskuun puolivälissä noin
puolet vuodentakaisesta arvosta. Lokakuun 2013 lopussa todettuun huonoimpaan tilanteeseen
(1 500 mg/l) verrattuna sulfaattipitoisuus on laskenut kolmannekseen.
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Kivijoen nikkelipitoisuus on luonnontilaiseen tasoon verrattuna noin kymmenkertainen, mutta
laatunormi ei ole tämän vuoden havaintokerroilla (10 kpl) ylittynyt. Viime vuonna nikkelin
laatunormi ylittyi selvästi maaliskuusta alkaen lähes kaikilla havaintokerroilla. Myöskään
kadmiumin laatunormi ei ole kuluvana vuonna ylittynyt. Viime vuonna ylityksiä oli etenkin
loppukesällä ja syksyllä.
Kivijoen uraanipitoisuus kohosi useissa viime vuoden mittauksissa muiden metallien ohella.
Kohonnut pitoisuustaso oli yleensä 0,3–0,5 µg/l, mutta 30.10.2013 pitoisuus oli 2,4 µg/l. Tänä
syksynä uraanipitoisuus oli 0,13 µg/l. Kaikki mitatut pitoisuudet olivat vesieliöstölle haitattomalla
tasolla.
Laakajärven pohjoisosan syvänteen päällysvesikerroksessa sulfaattipitoisuus (76 mg/l) oli tänä
kesänä 20–40 % korkeampi kuin kahtena edellisenä kesänä vastaavaan aikaan, mutta vain noin
puolet suurimmasta mitatusta pitoisuustasosta, joka mitattiin syksyllä 2011. Vesipatsaassa näkyi
lievää kerrostuneisuutta: alusveden sulfaattipitoisuus oli 91 mg/l, joka oli jokseenkin aiempien
vuosien keskimääräistä tasoa. Viime talvena alusveden sulfaattipitoisuudeksi mitattiin yli 600 mg/l.
Alusveden happitilanne oli hieman heikompi kuin kahtena edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Natriumpitoisuudet ovat olleet laskussa ja viime kesän taso oli vesisyvyydestä riippuen 9–11 mg/l.
Mangaanipitoisuus oli päällysvedessä 390 µg/l ja alusvedessä 1 400 µg/l. Pitoisuudet ovat samaa
tasoa kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana, mutta korkeammat kuin loppukesällä 2012.
Nikkeli- ja kadmiumpitoisuuksissa kaivoskuormitus näkyi vain lievästi. Pitoisuudet olivat
korkeimmillaan alusvedessä, jossa nikkeliä oli 3,8 µg/l ja kadmiumia 0,032 µg/l. Metallipitoisuudet
olivat hieman alhaisemmat kuin kahtena edellisenä kesänä.
Laakajärven keskiosan syvänteen sulfaattipitoisuus oli elokuun havaintokerralla noin 55 mg/l. Vesi
oli tasalaatuista pinnasta pohjaan eli heikkolaatuisempaa alusvesikerrosta ei ollut. Vedenlaatu oli
kuitenkin heikentynyt viime ja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna: sulfaattipitoisuus
oli noussut noin 40 %. Lokakuussa 2011 sulfaattipitoisuus oli kuitenkin selvästi nykyistä suurempi
(75 mg/l), lisäksi pohjanläheisessä vedessä on talvikerrostuneisuuden aikaan vuosina 2012 ja
2014 havaittu yli 200 mg/l:n sulfaattipitoisuuksia. Natriumpitoisuus on ollut laskussa ja pitoisuus on
nyt 7,5 mg/l. Korkein mitattu pintaveden natriumpitoisuus Laakajärven keskiosassa oli tähän
verrattuna kolminkertainen lokakuussa 2011.
Laakajärvessä suolaisuus vähenee järven pohjoispäästä eteläpäähän. Loppukesällä 2014
sulfaattipitoisuus oli järven eteläpäässä runsaat 50 mg/l. Pitoisuus oli yli 40 % korkeampi kuin viime
vuonna vastaavaan aikaan ja noin kaksinkertainen verrattuna elokuun 2012 sulfaattitasoon.
Natriumpitoisuus oli noin 6,5 mg/l eli alhaisempi kuin kahtena edellisenä kesänä.
Laakajärven alapuoleiset vesistöt
Laakajärvestä lähtevän veden laatu on kesästä alkaen ollut heikompi kuin kahteen vuoteen.
Laakajärvessä havaittu vedenlaadun heikkeneminen heijastaa Kivijoen vedenlaadun heikkoa tilaa
viime vuoden kesällä ja syksyllä. Vedenlaatumuutos on kuitenkin rajoittunut veden suolaisuuteen ja
kovuuteen. Metallipitoisuudet ovat säilyneet haitattomalla tasolla. Yleisesti ottaen Talvivaaran
kuormitusta kuvaavien vedenlaatutekijöiden taso oli Laakajärven alapuoleissa järvissä
suurimmillaan pintavedessä, ja alusveden laatu oli näiden vedenlaatutekijöiden osalta parempi.
Tuloksissa näkyy myös vedenlaadun selkeä paraneminen Laakajoen ja Syvärin välillä. Syvärin
pintavedessä sulfaattipitoisuus on noin kolmannes Laakajoen pitoisuudesta.
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Kiltuanjärven päällysvedessä ja Nurmijoen Koirakoskessa suolaisuustaso oli samaa luokkaa kuin
loppukesällä 2012, mutta viime kesään verrattuna tilanne oli huonompi: sulfaattipitoisuus
Kiltuanjärvessä oli 33 mg/l eli yli 10 mg/l vuodentakaista korkeampi. Koirakoskessa heikkenevä
suuntaus oli lievempi.
Sälevässä ja sen alapuolisilla tarkkailupaikoilla Syvärille asti sulfaattipitoisuudet olivat elokuussa
korkeammat kuin vuosi sitten, mutta parempaa tasoa kuin loppukesällä 2012. Syvärin
päällysveden sulfaattipitoisuus (9,4 mg/l) on noin kolminkertainen järven omaan luonnontilaiseen
tasoon verrattuna.
Natriumpitoisuudet ovat Laakajärven alapuoleisissa vesistöissä alhaisemmat kuin kahtena
edellisenä kesänä. Syvärissä natriumpitoisuus on yhä yli kaksinkertainen järven normaaliin
pitoisuustasoon verrattuna. Yläpuolisissa vesistöissä poikkeama luontaisesta tasosta oli suurempi.
Mangaanipitoisuudet olivat pienimmillään Kiltuanjärvessä, Koirakoskessa ja Syvärissä. Nurmijoen
Itäkoskessa ja Atrojoen Koivukoskessa mangaanipitoisuus oli vähintään Laakajärven keskiosan ja
Laakajoen tasoa. Mangaanipitoisuudet eivät Laakajärven alapuoleisissa vesissä näytä johtuvan
Talvivaaran kuormituksesta eivätkä pitoisuudet poikkea kaivoskuormituksen ulkopuolisten
vesistöjen mangaanipitoisuuksien vaihtelusta.
Sälevästä, Nurmijoen Itäkoskesta ja Nurmijoen Koivukoskesta on juuri saatu lokakuun alun
tarkkailun tulokset. Sälevässä vedenlaatu on heikompi kuin elokuussa. Sähkönjohtavuus ja
sulfaattipitoisuus ovat kohonneet lähelle puolentoista vuoden takaista tasoa, mutta ovat kuitenkin
alhaisemmat kuin sitä aiemmin Talvivaaran tarkkailun aikana. Mangaanipitoisuus (540 µg/l) on
korkeampi kuin kertaakaan tarkkailun aikana, mutta kuten aiemmin on todettu, varmaa yhteyttä
Talvivaaran kuormitukseen ei ole. Sälevän alapuolisessa Itäkoskessakin veden sähkönjohtokyky
sekä sulfaatti- ja natriumpitoisuudet ovat kohonneet, mutta Atrojoen Koivukoskessa vedenlaatu on
elokuun tasolla.
Liitteet: Kuvaajat eri ainepitoisuuksista sekä havaintopisteet kartalla.
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ylitarkastaja Kimmo Virtanen, p. 029 502 3899,
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 ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUDET PÄÄLLYS- ja ALUSVESISSÄ
AJALLA TAMMIKUU 2013–ELOKUU 2014

Kuva 1. Kolmisoppi-järven, Jormasjärven ja Nuasjärven päällysveden (1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri
pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet (milligrammaa litrassa, mg/l). Nuasjärvestä on vain alusveden arvot.
Pitoisuudet on laskettu vuosien 2013 ja 2014 tarkkailutulosten keskiarvona (Kolmisoppi- ja Jormasjärvestä on 17
tulosta/järvi ja Nuasjärvestä yhteensä 11 tulosta sulfaattitulosta ja kahdeksan natriumtulosta). Kolmisoppi-järven
keskimääräinen mitattu sulfaattipitoisuus alusvedessä on 553 mg/l ja päällysvedessä 241 mg/l.

Kuva 2. Kivijärven, Laakajärven pohjoisosan (näytepiste Laa13) ja eteläosan (Laa081) sekä Kiltuanjärven päällysveden
(1 metrin pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet (mg/l). Pitoisuudet on laskettu
vuosien 2013 ja 2014 tarkkailutulosten keskiarvona. Pisteissä Laa081 ja Kiltuanjärvi tulokset ovat ajalta huhtikuu
2013–elokuu 2014. Kivijärven keskimääräinen sulfaattipitoisuus alusvedessä on 2 460 mg/l ja päällysvedessä 515
mg/l.

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–ELOKUU 2014

Kuva 1. Kolmisoppi-järven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja
natriumpitoisuudet keväältä 2011 elokuulle 2014. Sulfaatin maksimipitoisuus on 1 100 mikrogrammaa litrassa (mg/l)
(huhtikuu 2013). Viimeisin mittaustulos on 8.8.2014.

Kuva 2. Jormasjärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
kesältä 2011 elokuulle 2014. Sulfaatin maksimipitoisuus on 210 mg/l (pohja, tammikuu 2014). Viimeisin mittaustulos
on 8.8.2014.

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–ELOKUU 2014

Kuva 3. Kivijärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
syksyltä 2011 elokuulle 2014. Sulfaatin maksimipitoisuus on 3 000 mg/l (lokakuu 2011). Viimeisin tulos on 7.8.2014.

Kuva 4. Laakajärven pohjoisosan syvännepisteen Laa13 päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri
pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet syksyltä 2011 maaliskuulle 2014. Sulfaatin maksimipitoisuus on 620 mg/l
(maaliskuu 2014). Viimeisin tulos on 8.8.2014.

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN JÄRVIEN SULFAATIN JA NATRIUMIN
PITOISUUSVAIHTELUT PÄÄLLYS- ja ALUSVESINÄYTTEISSÄ
KEVÄT/SYKSY 2011–ELOKUU 2014

Kuva 5. Laakajärven eteläpuolen pisteen 081 päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta)
sulfaatti- ja natriumpitoisuudet keväältä 2012 elokuulle 2014. Sulfaatin maksimipitoisuus on 220 mg/l (maaliskuu
2014). Viimeisin tulos on 7.8.2014.

Kuva 5. Kiltuanjärven päällysveden (1 metri pinnasta) ja alusveden (1 metri pohjasta) sulfaatti- ja natriumpitoisuudet
syksyltä 2011 elokuulle 2014. Sulfaatin maksimipitoisuus on 52 mg/l (maaliskuu 2012). Viimeisin tulos on 7.8.2014.
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