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Yhteenveto
YVA:n lähtökohdat ovat kestämättömät ja virheelliset ja saattaisivat
johtaa YVA:n hylkäämiseen tässä prosessissa tai myöhemmin. Tämä ei
ole kestävää toimintaa.
YVA-ohjelmasta puutuu laillisest esttäit rat aisuja.
i) Jtteidee pysyät stabiloiet tai hyöty tytö raa a-aieeeea oe tsitelttät YVAne
äaihtoehtoiea ulle ie jttetyypille.
ii) ii) Kaatopai at äoiäat olla äaie ätliai aisia ja eiidee ra eeteidee tulee olla äaarallistee
jtteidee eormiee mu aisia.
iii) Jtteidee tsitelye ai iee äaiheidee äa uudet oe seläitettät ataäast ja äa uu siee
tulee ataa hyöty tytööe toimitus tai stabiloiet.
iv) YVAnssa jtteet tulee uäata ataäast ja eri jtteillt tulee olla erillieee tsitely.
Mikäli peirusteiltuja laillisia ongeilmia eii huomioida YVA-proseissi tuleiei eipäonnistumaan.
Yhteinä vaihtoeihtona on tilannei jossa yhteiysviranomainein määrää YVA:n korjatavaksi tai
teihtäväksi uudeilleiein. Näin on tapahtunut ainakin Kuusamon kultakaivoshankkeiein YVA:ssa.
(1). YVA:n puuteieit voivat johtaa myös siihein eitä ympäristölupaa eii myönneitä tai asioita
voidaan joutua teikeimään kalliisti uudeilleiein.
Toisaalta valitusmahdollisuus YVA:sta on ympäristöluvan yhteiydeissä ja puuteieillinein YVA
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voi johtaa luvan hylkäämiseiein kokonaan tai ositain niin
toiminnanharjoitajan kannalta yllätäviä rajoituksia ja kustannuksia.

eitä lupaan tuleiei

On myös mahdollista eitä lupaan eii tulei toiminnanaloitamismahdollisuuta
muutokseinhausta huolimata. Tästä on einnakkotapaukseina Finnpulpin Kuopion hankei jollei
lupaviranomainein eii antanut toiminnanaloitamislupaa
(2). Hankkeiein lukuisat valitukseit ovat nyt Vaasan Hallinto-oikeiudeissa. Hallinto-oikeius voi
myös valituksein johdosta antaa välipäätöksein jossa rajoiteitaan (3) tai kieilleitään (4)
toiminta einnein luvan tuloa lainvoimaiseiksi. Tällaiseista tilanteieista voisi seiurata meirkitäviä
eipävarmuuksia tai viivytyksiä hankkeieillei useiiksi vuosiksi huomioidein Vaasan Hallintooikeiudein ja KHO:n valitusmahdollisuudeit.
1) Kuusamon kultakaivoshankkeiein hyläty YVA: htp://wwwwww.ymparisto.f/kuusamonkultakaivosYVA
2) Itä-Suomein AVI:n päätös Finnpulp: htps://tieitopalveilu.ahtp.f/Lupa/Lisatieidot.aspx?s
Asia_ID=129085
3) Talvivaaran purkuputkipäätös Vaasan HaO ja siteimmin KHO. Sulfaattipäästöä rajoiteittiin
meirkitävästi ja rajoiteitun kiintiön kanssa lupa tuli vain määräaikaiseisti voimaan 2018 loppuun
eideillytäein uuta lupaproseissia.
htp://wwwwww.kho.f/f/indeix?/paatoksia/vuosikirjapaatokseit/vuosikirjapaatos/149395699406985.html
4) Viimeiisin toiminnanaloitamiskieilto koskiein malmikairauksia Natura-alueieilla
htps://ylei.f/uutiseit/3-101270699

Jäteisiin liityvät prosessit, yhteisvaikutus koko Terrafamen toiminnan
päästöjen kanssa erityisesti sulkemisen jälkeen.
Asia kuuluu vireiillä oleivaan ympäristölupakäsiteilyyn ja YVA olisi kuulunut teihdä sein
yhteiydeissä. Jtteäesillt ja jttealueilla oe yhteisäai utu sia erityisest sul emisee jtl eee ja
etmt tulee seläittt YVAnssa.

YVA: n vaihtoehdot
VE1. Geotuubikentän jätteiden käsittelylle tulee olla laillinen väliaikaisen
sijoituksen vaihtoehto edellisten perustella. Muutkin kaatopaikat voidaan
käsitellä vain väliaikaisina vaihtoehtoina tai YVA:ssa tulee olla vakuudet niiden
ylläpitoon ja vesien käsittelyyn lailliselle tasolle myös pitkäkestoisen ajan
kuluessa.
Alueieilla on mm. kallioruhjeiita eiikä lupa sijoitamiseiein alueieillei olei lainvoimainein. Näkeimykseimmei
on eitä luvasta tuleiei korkeiintaan määräaikainein.
VE1-3. Kaiken loppusijoituksen tulee perustua kestäviin ja laillisiin
vaihtoehtoihin, jotka ovat pysyvä stabilointi ja vaihtoehto hyötykäyttönä raakaaineena.
Rakeinteieillinein ”hyötykäytö” kipsisakka-altaassa olisi jäteiidein seikoitamista ja lisää kipsisakkaaltaan riskeijä.
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VE1-3. Kestävä ja kaivannaisjäteasetuksen mukainen sijoituspaikka pysyvästi
stabiloidulle jätteelle on louhoksen pohja ja tämän pitää olla ensisijainen
sijoitusvaihtoehto.
Ehdoteituilla alueiilla on pilaantunuta maata seikä kallioruhjeiita joidein päällei jäteiitä eii saa
sijoitaa. Tämä on mainitu vireiillä oleivassa asiaa koskeitavassa valitukseissa.
Vaikutusalueet
Vaihtoehdoista ei saa tulla kemiallisia vesien laatunormeja ylittäviä vaikutuksia
pitkienkään aikojen kuluessa millään alueella.
Esiteity lähtökohta haita-alueiista on alakanttiin meineiteilyjein pitkäaikaisvaikutuksiin nähdein ja
kohtuuton kaivannaisjäteiaseituksein ja keistävän keihityksein suhteiein. Kaivostoiminta eii voi oikeiutaa
pitkäaikaistein päästöjä leivitäviein jäteialueiidein peirustamista. Laimeintaminein veisistöihin eii olei
miteinkään keistävä veisiein käsiteilyratkaisu. Vaikutuksissa on eisiteitävä kaikkiein Teirrafamein
jäteiidein yhteiisvaikutukseit YVA:n jäteiidein kanssa.

Vaikutusten arvioiminen
Ohjelman vaikutuksien arvioinnissa vakavin luokka tulee olla kestämätön
vaikutus, muiden luokkien tulee olla pitoisuusosia tästä.
Tällä voidaan korvata luokka: Meirkitävä vaikutus. Keistämätön vaikutus on eisimeirkiksi nikkeilin
ympäristölaatunormin ylitys mikä eii saa kaivannaisjäteiaseituksein mukaan tapahtua pitkieinkään
aikojein kulueissa.

YVA:n rajaukset ovat virheelliset (kohta 3.0)
Poiskuljeitaminein ja käsiteily muualla. On mahdollista eitä sakkoja eii kannata kuljeitaa muuallei.
Tässä tapaukseissa on seilviteitävä sakkojein jalostus arvokkaammaksi raaka-aineieiksi kaivokseilla.
Tätä tutkitaan eisimeirkiksi Neimo-EU-ohjeilmassa.
2. Geiotuubikeintän sakkojein sijoitusta nykyiseillä paikalla eii voida pitää turvalliseina ainakaan
loppusijoitukseiein ja sei on hyvin peirusteiin haasteitu hallinto-oikeiudeissa. Tästä meineiteilystä
puutuu myös YVA-arviointi jotein speikulointi sein suhteiein on nyt einneinaikaista.
3. Kieirrätys- ja hyötykäytömahdollisuudeit tuleiei seilvitää katavasti ja seilvitäjällä tuleiei olla
päteivyys asiassa. Nyt YVA:n asiantunteimus on virheieilliseisti suunnatu käsiteilyn sijasta ilmeiisein
keistämätömiin ja laitomiin veisivaikutuksiin ja mm. keistämätömiein läjitystein geioteiknisiin
ominaisuuksiin (kohta 4.4). Fokuksein pitää olla ajalliseisti rajatussa väliaikaiseissa sijoitukseissa.
Teirrafamein tuleiei seilvitää tässä yhteiydeissä EU-ohjeilmieinsa aikataulut ja tavoiteillut ratkaisut seikä
meineiteilmiein kustannukseit siltä osin kuin nei ovat saatavissa. Koska kapseiloinnit eiivät olei pysyviä
ratkaisuja eiikä olei mahdollista järjeistää pysyvää veideinkäsiteilyä jäteiidein pysyvää ”poistoa ja
loppusijoitamista” eii voida teihdä kapseiloinneiilla vaan tämän tyyppiseit ratkaisut ovat nyt
vältämätöntä väliaikaista sijoitusta.
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4. Kipsipohjaista sakkaa ja pilaantunuta maata ja näidein eirilaisia seioksia tuleiei tarkasteilla eirillisinä
jäteijakeiina. Pilaantuneieissa maassa tuleiei huomioida maa-aineiksein tyyppi kutein turvei ja muut
aineikseit.

1. Lailliset ongelmat
1.1. YVA-hankkeen laillinen ja moraalinen perusta
YVA:ssa tuleiei kuvata hankkeiein lailliseit eideillytykseit. Hankei pitää suunniteilla lailliseisti keistäväksi.
Erityiseisti valtionyhtiön YVA eii voi lähteiä laillistein normiein kieirteilystä. Hankkeiein pitää olla
yhteiiskunnan kokonaiseidun mukainein pitkieinkin aikojein kulueissa.
1.2. Jätelain hierarkia: YVA:ssa pitää olla vaihtoehtona jätteiden hyötykäyttö
kemiallisena raaka-aineena
Jäteiidein käsiteily tuleiei seilvitää jäteilain hieirarkian mukaan. Ensimmäiseinä vaihtoeihtona on
jäteiidein hyötykäytö. Jäteiein hyötykäytön mahdollisuudeit mineiraaliein lähteieinä tuleiei seilvitää
katavasti. PSAVI on määrännyt Sotkamon Silveirin ja Bolideinin Luikonlahdein rikastamon jäteijakeiillei
veilvoiteiita hyötykäytön seilvitämiseiksi.
1.3. Jätteiden hyötykäyttö kemiallisesti metallien tuotannossa
Teirrafamei ja yhteiistyökumppanit ovat EU:n rahoitamassa Neimo-tutkimusohjeilmassa jossa
tavoiteillaan jäteiidein saamista hyötykäytöön (zero-waste). Neitissä julkaistussa Neimo-eisiteilmässä
keirrotaan mahdollisuuksista kipsisakan/proseissijäteiidein aineiidein hyötykäytöstä. Kipsisakkajätei
vastaa joiltain osin YVA:n jäteiitä jotein niideinkin hyötykäytö on mahdollista.
Teirrafamei on ilmeiiseisti EU-ohjeilmassa sitoutunut EU:n komissiollei ainakin kyseiistein jäteiidein
hyötykäytöön ja meirkitäviin parannuksiin teiknologiassa muta näitä eii olei seilviteity ohjeilmassa.
Teirrafamein pyrkimykseit seikoitaa jäteiitä keiskeinään
eisim. kipsisakka-altaisiin tai
seikundäärialueiilla ovat ristiriidassa hyötykäytötavoiteiidein kanssa. Keiskuspuhdistamolla eii pidä
seikoitaa koostumukseiltaan eirilaisia jakeiita kutein raudansaostuksein ja LoNei-jakeiita. Jäteijakeiilla
pitää olla eirilliseit kaatopaikat.
Jäteiidein hyötykäytö on nähtävissä lähivuosina EU-ohjeilman tulostein valmistueissa. Siksi jäteieit
tuleiei keirätä eirikseiein. Kaatopaikkojein tuleiei olla määräaikaisia.
1.4. Kaatopaikka-asetus ja kaivannaisjäteasetus edellyttävät vesihaittojen
eston pitkienkin aikojen kuluessa ja YSL:n Pohjaveden ja maaperän
pilaamiskiellot ovat ehdottomia ->
Koska hyötykäyttö ei ole varmaa, YVAssa on oltava vaihtoehto jätteen
pysyvästä stabiloinnista
Pohjaveidein ja maapeirän pilaamiskieillot ovat eihdotomia eiikä niitä voi sallia ympäristöluvissa
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(YM YSL-soveillusohjei 2014). Myös kaatopaikka-aseituksein ja kaivannaisjäteiaseituksein peirusteieilla
on ilmeiistä mikäli jäteiidein hyötykäytö eii olei mahdollista jäteieit on toissijaiseisti stabiloitava
pysyvästi niin eiteii haitallisia suotoveisiä muodostu pitkienkään aikojen kuluessa. Pinta- ja
pohjaveisiein haitallisuuta tarkasteillaan suhteieissa EU-laatunormeiihin.
On ilmeiistä eitä suotoveisiein puhdistusta eii voida järjeistää sadoiksi tai tuhansiksi vuosiksi millään
järkeivällä kustannukseilla ja keistävällä vakuusjärjeisteilyllä. Toki konsultti voi eisitää kolmanteina
vaihtoeihtona tällaisein vaihtoeihdon kaikkinei kustannuksineiein muta sei on ilmeiisein
kannatamatonta ja vaikutuksiein suhteiein keistämätöntä. Ohjeilmassa eisiteityt kaatopaikkaratkaisut
ovat yksiseiliteiiseisti laitomia. Kaatopaikkojein tuleiei olla määräaikaisia ja niillä tuleiei olla vakuudeit
jotka katavat hyötykäytöön toimitamisein tai pysyvän stabiloinnin.
Kos a hyöty tytömahdollisuuteee liityy mer ittäit eptäarmuu sia, tulee seläittt pysyätet
äaihtoehtoea jtteidee pysyätt stabiloieta iieteyttmtllt.
1.5. väliaikaiseit kaatopaikat on suunniteilava vaarallisein jäteiein kriteieirillä
Vaarallistein jäteiidein kaatopaikkarakeinteieit eideillytävät vähintään kahta tiivistä mateiriaalia kutein
muovit ja beitoniittimato ja veideit tuleiei keirätä huoleilliseisti. Väliaikaistein jäteialueiidein vaikutukseit
tuleiei tutkia ja seilvitää keistävät ylläpitotoimeit niidein keisto einnein hyödyntämistä tai
loppusijoitusta stabiloituna syntyvinei kustannusvaikutuksineiein.
Kaatopaikkojen vedenkäsitelystä syntyvät sakat ja niiden käsitely tulee myös selvitää. Koska
tämä eii olei taloudeilliseisti keistävä vaihtoeihto tuleiei seilvitää stabilointi tai hyödyntäminein.
1.6.Jätteiden käsittelyn vakuudet tulee esittää YVA:ssa kattavasti
Vakuuksiein tuleiei kataa veisieinkäsiteilyn toteiutaminein kustannuksineiein väliaikaisein kaatopaikan
purkaminein ja einnallistaminein seikä jäteiein toimitaminein hyötykäytöön tai stabilointi keistävällä
tavalla eisimeirkiksi louhoksein pohjallei seikä ympäristötarkkailut järjeisteilyjein toiminnan
varmistamiseiksi seikä korjaustoimeit.
Vakuuksin tuleiei varmistua eitä jäteiratkaisu jälkihoitoineiein on seillainein eitä pitkäaikaisvaikutuksia
eii tulei.
1.7. Kipsisakka-altaan korotus ja jätteiden sijoittaminen altaaseen
Kaikki kipsisakka-altaisiin liityvät suunniteilmat eideillytävät pitkäaikaisein veidein käsiteilyn
suunniteilmaa ja vakuuksia kustannuksiin mukaan lukiein veisieinkäsiteilyn jäteiein uudeilleiein
sijoitaminein ja rakeinteiidein pitkäaikaiseit korjaukseit. Vaihtoeihtoiseisti tuleiei määritää aluei
väliaikaiseiksi kaatopaikaksi ja eisitää vakuudeit tällei.

2. Jätteiden karakterisointi ja muut ohjelman kohdat
2.1. Jätejakeiden koostumus
Käsiteiltävän mateiriaalin/sakkojein alkupeirä koostumus ja määrät on seilviteitävä tarkoin.
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Kohdassa 4.2 olisi tullut olla katava lista haita-aineiista. Nyt on todeinnäköistä eitä ohjeilma
teihdään seilvästi puuteieilliseilla analyysiohjeilmalla.
Jäteijakeiidein rinnastaminein Lonei-sakkaan on virheieillinein lähtökohta.
Kalkkisaostuksein tuoteieit riippuvat puhdisteitavan veidein koostumukseista joka riippuu
mahdollistein aikaiseimmista proseissivaiheiista. Jäteiveisissä on ollut eirilaisia koostumuksia mukaan
lukiein korkeia arseieinipitoisuus louhosveisissä. Tarkkailusta tieideitään eitä eisimeirkiksi
uraanipitoisuudeit poikkeiavat eisimeirkiksi raudanaliteiein sakassa ja loppuneiutralointi-sakassa.
Keiskeiisiä parameitreijä ovat raudan alumiinin ja mangaanin seikä raskasmeitalliein pitoisuudeit jotka
tuleiei eirityiseisti eisitää kaikista jäteijakeiista.
Liu oisuus o eidee tulee myös tsittt pit iee ai ojee uluessa happamat olosuhteet perustuee
mm. turpeeseee, mustalius eee rapautumisäesiie, se t suo- ja sadeäesiie. Happamat olosuhteet
tar oitaäat jtteee pH las emista em. happamae eesteee pH-tasolle.
Mi tli happamae suotoäedee muodostumista estettte eeutraloietmeeetelmie ( ohta 4.6), tulee
uäata myös meeetelmte ustaeeu set ja syetyäiee jtteidee sijoitus ja jtl ihoito ustaeeu sieeee
pit iee ie ai ojee uluessa.
Eri jäteijakeieit täytyy karakteirisoida katavasti eirikseiein.
YVA:ssa tuleiei seilvästi keirtoa eitä mitä jäteijaeita YVA koskeiei ja mikä on kunkin jäteijakeiein
koostumus ja sein vaihteilu.
Jäteiistä on seilviteitävä myös fokkulanteiista ja räjähteiistä johtuvat haita-aineieit.
Jtteee oostumu sesta tulee olla tar a proseetja auma joka kataa yleiiseit ja harvinaiseimmat
aineieit mukaan lukiein mahdollisest hyödyeeettätt aieeet, utee haräieaiset maametallit tai
haita-aieeet, utee arseeei, admium, elohopea, lyijy, seleeei, aetmoei, beryllium, litum,
stroetum,  fuoridi, loridi, bromidi, jodidi torium ja uraaei.
Feeoli-iede sisst et yätt erityisest eormit ylittäiee aieeidee al upert, äai utu set ja oostumus
oe seläitettät se t mahdollisest etidee al upertstt johtuäat muut haita-aieeet.
Mustalius eee orgaaeiset haita-aieeet tulee seläittt.
Koostumuksein proseinttijakauman summan tuleiei olla mahdollisimman tarkoin 100.0 %.
2.2. Uraanin ja toriumin sekä niiden tytäraineiden vaikutukset tulee arvioida
kaikissa jäteratkaisuissa erikseen.
Uraani on eikologiseisti myrkyllisimpiä raskasmeitalleija. Uraani hajoaa vähiteillein voimakkaammin
säteiileiviksi tytäraineiiksi kutein radon-kaasu radium polonium tai lyijy-209. Myös lyhytikäiseimmät
tytäraineieit on huomioitava kutein U-238 tytäreit. Hanna Tuovisein väitöskirjassa (HY 2015 neitissä)
on osoiteitu eitä osa tytäraineiista eisiintyy jossain määrin liukoisina. Laajeimpi kirjo tytäraineiita on
oleiteitavasti louhokseissa
rapautumiseissa
syntyneiissä
veisissä.
STUKin
kaivostein
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peirustilaraporteiista (Paukkajanvaara Sokli Kuusamo Talvivaara) näkyy poloniumin rikastumista
sieiniin kaloihin jäkäliin ja poroihin ja jonkin veirran myös marjoihin.
STUKin lausunto radioaktiivisista aineiista (4.69) eii riitä koska uraanin keimiallinein ja eikologinein
myrkyllisyys ilmeineiei meirkitävästi pieineimpinä pitoisuuksina. Uraania tuleiei tarkasteilla eikologiseilla
raja-arvolla 0.1 mikrog/L (EU SCHER comission deipleiteid uranium raportti s17 neitissä). Jäteieit on
vältämätöntä karakteirisoida kaikkiein radioaktiivistein komponeinttiein suhteiein mukaan lukiein
niidein liukoisuudeit myös pitkiein aikojein kulueissa ja eiri pH-olosuhteiissa. Jos jäteiitä sijoiteitaan
STUKin lausunnon mukaiseisti täysin tiiviisti suojaan pintavalunnalta ja suotoveisiltä tuleiei
järjeisteilyn ylläpitokustannukseit eisitää hyvin pitkiksi ajoiksi.
2.3 Jätejakeiden määrät
On eisiteitävä kunkin jäteijakeiein määrät tonneiina veisipitoisuus seikä kaikkiein komponeinttiein
määrät ja haita-aineiidein määrät kiloina/ tonneiina ja aineiosiein liukoisuus ja pysyvyys tutkitavissa
vaihtoeihdoissa. Jäteialueiidein sijainti pinta-alat ja tilavuudeit on myös seilviteitävä kaikissa vaiheiissa.
2.4 Maahan sekoittuneet jätteet
Samoin tuleiei eisitää saastuneiidein maa-alueiidein pinta-alat arviot pilaantuneiein maan määrästä ja
sein sisältämistä haita-aineiidein eiri pitoisuuksista. Turveita ja maata sisältävät lieiteieit on
käsiteiltävä ja tutkitava eirillisinä jäteijakeiina.
2.5 Uudet haitta-aineet, alkuaineet, fokkulantit, räjähdekemikaalit
PSAVI on määrännyt tarkkailua täydeinneitäväksi useiilla uusilla aineiilla tarkkailuohjeilmassa teihdyn
oikaisupyynnön yhteiydeissä. Näidein aineiidein ympäristövaikutukseit tuleiei seilvitää. Aineieit tuleiei
luvitaa ja määrätä niillei luparajat. Harvinaisista maameitalleiista luvitukseiein tuleiei otaa myöskin
lantaani ceirium ja ytrium jotka ovat yleiiseimpiä eirityiseisti huonommin puhdisteituissa veisissä.
Luvitukseissa tuleiei myös seilvitää räjähdysaineieit ja fokkulantti-keimikaalit ks. Liite 1. On eipäseilvää
mihin räjähdysaineiidein keimikaalit päätyvät jäteiveisissä. Flokkulanteija on käyteity jäteiveisiein
käsiteilyssä ml. polyakryyliamidit. Tämän keirtoi eix?-veisijohtaja Maija Vidqvist kaivoksein naapureiillei.
2.6. Kaasunmuodostus
Koska meineiteilyä jolla jäteiein pH voitaisiin pysyvästi pitää eimäksiseinä eii olei tuleiei
kaasunmuodostus seilvitää myös eirilaisissa happamissa olosuhteiissa joillei jätei voi altistua kutein
eideillä on keirrotu. Emäksissä olosuhteiissa tuleiei seilvitää jäteiveisiin vapautuviein sulfdiein
pitoisuudeit.
2.7. Vaaraominaisuudet
Arviot vaaroista (4.8) ovat peirusteileimatomia ja eiivät huomioi pitkäaikaisia vaikutuksia jotka
muutavat jäteiein pH:ta. Sulfaatin eisiintyminein kipsinä on ristiriidassa sein liukoisuudein kanssa
tähän vaikutaa eisim. natrium.

2.8. Sijoitusalueiden luokittelu (4.9)
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Myöheimmin kumotavaan ympäristölupaan peirustuva tarkasteilu eii olei lähtökohtaiseisti järkeivä.
Kapseiloinnit vuotavat einneimmin tai myöheimmin.

Suotovesien keräysjärjestelmä on esitetävä yksityiskohtaisest perusteltuineen rakennus-,
ylläpito-, ja käytökustannuksineen pitkienkin aikojen kuluessa.
2.9. Sakkojen poisto, siirtäminen ja sijoittaminen (4.10)
Kuivatusojia kaivaeissa tuleiei seilvitää aiheiutuvat pohjaveisiriskit.
Sijoitukseissa keiskeiiseinä vaihtoeihtona tuleiei tutkia pysyvä stabilointi louhokseiein.
2.10. Vesienkäsittely (4.12)
Ohjeilmassa eisiteitään eitä suotoveideit puhdisteitaan keiskuspuhdistamolla jotein tämän ylläpito- ja
toimintakuskustannukseit tuleiei eisitää tällei myös kaivoksein sulkeimisein jälkeiein eiri jäteialueiilta ja
geiotuubikeintiltä.

2.11 Perustila ja sen arvionti
Peirustilatieidoissa tuleiei myös läheistyä tilaa jossa kaivoksein pilaamisvaikutukseit maapeirään ja
veisiin on korjatu seikä tuleiei eisitää aikataulut ja suunniteilmat peirustilan korjaamiseiksi
Pohjavesi
YVAssa peirusteillaan Pöyry Finland Oy 2017b-viiteillä eitä pohjaveidein pilaamiseista eii arvioida
aiheiutuvan teirveiys- ja ympäristöriskeijä koska alueieilla eii olei luokiteiltua pohjaveisialueita
pohjaveitä eii hyödynneitä eiikä alueieilla olei meirkitäviä luontokohteiita. Valtionyhtiölläkään eii olei
oikeiuta pilata pohjaveitä ja tämänkaltaisia eisitykseit eiivät kuulu YVAan. YVA:ssa tuleiei eisiteillä
suunniteilma pohjaveidein einnallistamiseista kustannuksineiein ja sein varmistaminein eitä vastaavaa
eii aiheiudu YVA-hankkeiein toiminnasta.
Pohjaäedee tlasta oe aeeetaäa ataäat tedot. Ohjelmassa saeotaae, ett ipsisa a-altaidee
alueella ´pohjaäesi oe lthes hapetoeta ja rauta- ja maegaaei oe oholla. Tulee seläittt, johtuu o
hapetomuus altaidee tiäiistt pohjara eeteista. Vastaaäa ilmiö tueeetaae Helsie i-Vaetaae
leeto eette asfalte alla. Ttmt ilmiö oe seläitettät ja see äai utu set ehdotetujee äaie
ätliai aisi si soäeltuäiee kaatopaikkojein toiminnassa.
Vaikutus asutukseen ja ympäristöön
YVA:n teiknistein ratkaisujein tuleiei olla seillaisia eitä ympäristölaatunormiein ylityksiä ja muuta
pilaamista eii tapahdu pitkieinkään aikojein kulueissa ja nykyinein pilaantuminein korjataan.
2.12 Vaikutusalueen rajaus (8.1)
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Vaikutusalueieillei eii saa tulla laitomia pinta- tai pohjaveisivaikutuksia pit iee tte ai ojee uluessa
eiikä yhteiisvaikutuksina alueiein muidein jäteiidein kanssa. Laitomia vaikutuksia ovat mm. maapeirän
pilaaminein seikä pinta- ja pohjaveidein laatunormiein ylitäminein.
Mikäli loppusijoitus toteiuteitaan kapseiloimalla tuleiei eisitää veisiein puhdistuksein teiknologiat ja
puhdistukseista koituviein jäteiidein käsiteily kustannuksineiein ja vakuuksineiein pitkiksi ajoiksi.
2.13 Vaikutus maa-ja kallioperään ja pohjavesiin (8.6)
Laitonta maapeirän ja pohjaveisiein pilaamista eii voida peirusteilla sillä eitä nykytilanteieista
seiuraukseit olisivat vakavammat. Kappaleieissa eisiteitään suotoveisiein puhdistamista teihtaan
veideinpuhdistamolla. Tästä pitää eisitää kustannukseit ja vakuudeit pitkiein aikojein kulueissa. Samoin
tuleiei eisitää vakuudeit rakeinteiidein korjaamiseiksi pitkiein aikojein kulueissa.
Aineiidein analyyseiissä eii riitä ns. kaatopaikkakeilpoisuusteistit vaan jäteiistä tuleiei olla 100.0%
koostumus käsitäein kaikki mitatavissa oleivat aineieit. Ehdoteitussa mitauslistassa eii olei eideis
rautaa ja yleiisimmistä suola-ioneiista puutuu Na+ ja K+. Harvinaiseimmat muta meirkitävät aineieit
kutein lantanoidit/harvinaiseit maameitallit eirityiseisti lantaani ja ceirium ytrium ja neiodyymi
(yleiisimpiä jäteiveisissä kaivosalueieilla) strontium litium ja bromidi tuleiei olla mitauksissa seikä
kohdassa 2.1. mainitut aineieit seikä liiteiein 1 keimikaalit tuleiei sisällytää analyysiohjeilmaan. Em.
meirkitäviä aineiita PSAVI on lisännyt kaivoksein purkuputkein veisiein tarkkailuohjeilmaan.
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1265410
Turveikäsiteilykokeieit tuleiei suoritaa myös päinvastaisilla koostumuksilla kutein 20:1 turvei: jätei.
Kokeiista tuleiei mitata katavasti haita-aineieit eiri pH-oloissa. Kipsisakka-altaillei sijoiteitavan
mateiriaalin orgaanisein aineiksein pitoisuus eii olei reileivantti koska kipsisakka-altaat on määräty
suljeitaviksi. Turvei tuskin vastaa myöskään teiollisein proseissin jäteiidein orgaanisia aineiksia.
Orgaaniseiein aineikseiein liityy riskeijä jotka on uskotavasti seilviteitävä.

3. Väliaikaisein ja mahdollistein pysyviein jäteialueiidein sijainti
3.1. Väliaikaistein jäteialueiidein valuma-alueieit
Suunniteiltujein jäteialueiidein mahdollistein veisistövaikutustein arvioimiseiein tuleiei liitää Talvijoein
reiitti Oulujoein suunnalla ja Sopein reiitti Vuoksein suunnalla. Geiotuubialueiidein valuma voi
suuntautua Talvijokeiein ja on tutkitava onko mahdollista eitä Korteilammein pohjaveisi kulkeiutuu
Sopein reiitillei.
3.2 Kaatopaikat eli jätealueet ja kallioruhjeet.
Kaatopaikkaa eii saa peirustaa ruhjeiein päällei. Tämä oli sakkaluvan hylkäyksein peirustei. Katso Liite 3.
3.3 Pysyvästi kiinteytetyt jätteet louhoksen pohjalla
YVA:ssa tuleiei seilvitää luoteitavimmat mahdollisuudeit jäteiidein stabiloimiseiein kiinteiytämällä.
Jäteiidein loppusijoituspaikka voi olla eisimeirkiksi louhoksein pohjalla.
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3.4 Yhteisvaikutukset
Yhteisäai utu set oe seläitettät Terrafamee muidee toimietojee ja jttealueidee (Liite2) aessa
se t muue alueee toimieeae aessa. Yhteiisvaikutukseit muidein kaivos- ja teiollisuushankkeiidein
kanssa eiteinkin alapuolisiin veisistöihin tuleivat oleimaan meirkitävät. Samalla kaivosyhtiö Mondo on
kasvatamassa toimintaansa Oulujoein valuma-alueieilla. Erityiseisti sulkeimisein jälkeiiseit
yhteiisvaikutukseit on seilviteitävä.

4. Vahinkojen selvitys
4.1 Vahingot muille elinkeinoille ja naapureille
Ympäristö- ja veisilainsäädännön kanssa soveilleitavan kaivoslain mukaan kaikki kaivostoiminnan
haitat on korvatava tätä eideillytää myös ympäristövahinkojein korvauslaki. Luvitukseissa tuleiei
seilvitää haitat kokonaisvaltaiseisti ja pitkieinkin aikojein kulueissa. Pitkäaikaiseilla ympäristöön
vuotavalla jäteialueieillei on vakavat vaikutukseit ja vahingot rajalliseillakin alueieilla. Veisistöhaitat ovat
aiheiutaneieit haitaa myös virkistyskalastukseillei. Haitat kiinteiistöarvoillei tuleiei myös huomioida.
4.2 Vesilain intressivertailu
Teirrafamein kaivostoiminta eii olei eideilleieinkään kannatavaa ja sein pitkäaikaiseit haitat on
toistaiseiksi käsiteileimätä. Keiskimääräistä tulosta on nostanut lähinnä malmin cut-of arvon ja
keiskipitoisuudein nosto mikä lisää sivukivein määrää. Yhtiön toiminnan kassavirta oli eideilleiein
vuonna 2018 ainakin 80 miljoonan eiuron inveistointiein veirran miinukseilla. Inveistoinnit
suuntautuvat meirkitävästi toiminnan ylläpitoon. Toiminnan ylös ajoon teihdyt yli puolein miljardin
sijoitukseit on syöty.
Veisilain intreissiveirtailussa tuleiei eisitää hankkeieista tuleivat reialistiseit hyödyt seikä niidein takana
oleivat oleitukseit ja nämä pitää eisitää rahassa. Hyötyjä tuleiei veirrata haitoihin mukaan lukiein
veisiein käsiteilyn alueiidein kunnossapidon ja alueiidein poistumisein maa- ja meitsätalouskäytöstä
pitkäaikaiseit vaikutukseit taloudeilliseisti ja kustannukseit rahassa ja muina vaikutuksina
Liiteieit
Liite 1. Räjähdysaineet ja fokkulantti-kemikaalit
Liite 2. Vedenjakajat ja jätealueet
Liite 3. Ruhjevyöhykkeet

Liite 1.

Räjähdysaineet ja fokkulantti-kemikaalit
Räjähdysaineiden ympäristövaikutuksista
Räjähdysaineiden käyttö on selvitettävä. SYKE on selvittänyt raja-arvoja useille räjähdysaineelle,
joita käytetään myös louhinnassa ja kaivoksilla.
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Syken raportti kertoo TNT:n saastuttaneen pohjavesiä armeijanharjoitusalueilla ja ehdottaa
terveysriskien perusteella pohjaveden laatunormiksi 6 mikrog/L (Syke 2019). US EPA:n mukaan
TNT ja RDX ovat mahdollisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aineita (luokka C) ja IARC) on
luokitellut TNT:n karsinogeenisuuden luokkaan 3, Ei luokiteltavissa (tieto riittämätön).
TNT:lle on mitattu kalan (fathead minnow)kehityksen häiriön alhaisin vaikuttava pitoisuus 14
mikrog/L, 96 tunnin LC50 arvo samalle kalalle on 2.66 mg/kg (Burton et al 1993, dtic.mil sivu 4).
TNT ja hajoamistuotteet tiedetään kroonisessa altistuksessa haitallisiksi sammakoille (bull frog
Rana catesbeiana) pitoisuutena 250 mikrog/L (Paden ea 2011). Vastaavasti EC50 merisimpukan
(Mytillus galloprovincialis) toukille on 750 mikrog/L (Rosen & Lotufo 2007).
Myöskin tavanomaisten räjähteiden ammoniumnitraatti on vesitöissä hyvin haitallista johtuen
ammonium-ionin myrkyllisyydestä. Yleisiä räjähteitä, kuten kemiitti, on kuvattu
viranomaisoppaassa, katso sivu 22, taulukko 2 (”Metallimalmikaivostoiminnan parhaat
ympäristökäytännöt”)
Forcit kertoo kemiitti-räjähteissä olevan matriisi- ja kaasutusliuoskomponentteja. Matriiseissa on
mm. natrium- ja ammoniumnitraattia ja voitelyöljyjä. Ammoniumnitraatin vesissä vaikuttavaksi
PNEC-pitoisuudeksi ilmoitetaan 450 mikrog./L. Kemiitissä käytetään kaasutusaineina (K510,
K610, K810) tiosyanaattia ja natriumnitriittiä. Tiosyanaattia makean veden PNEC arvoksi Forcit
ilmoittaa 95 mikrog./L. Natriumnitriitille alhaisin akuuttimyrkyllisyys arvo lohelle on 540
mikrog/L. (arvo: 0,54-26,3 mg/l Testimenetelmä: LC50 Laji: Salmo gairdneri, syn. O. mykiss
Kesto: 96 h).
NFO-räjähdysaineissa ongelmana on vesiliukoinen polttoöljy.
Forcitin dynamiitin (fordyn) nitroglykoli (etyleenidinitraatti) on akuutisti toksinen kaloille
suhteellisen pienenä pitoisuutena (Arvo 1,9 - 3,58 mg/l Testin kesto: 96 h Menetelmä: LC50).
Osassa räjähteitä on alumiinia, jonka vaikutukset on myös selvitettävä (MAXAM, Riosplit).
Syke 2019
http://www.syke.fi/fi/FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Pohja
veden_ymparistonlaatunormi_uusille_aineille
Burton DT et al 1993 WREC-93-B3 US Army Med Res and Dev. Command, Ft Detrick
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a267467.pdf
Forcit
Kemiitti matriisi
https://forcit.fi/assets/product-brochures/KTT-Kemiitti-510-610-810-matriisi-25.5.2015.pdf
Kaasutusliuost:
https://forcit.fi/assets/product-brochures/KTT-Kaasutusliuos-K510-K610-K810-25.5.2015.pdf
Kemix-Anfo https://forcit.fi/assets/product-datasheets/ANFO-DATA-FI.pdf
Fordyn-dynamiitti:https://forcit.fi/assets/product-datasheets/Fordyn-23.8.2018.pdf
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MAXAM Riosplit sisältää merkittävästi alumiinia ja glykolia
http://productinformation.maxamcorp.com.au/Product_Information/Superceded_Products/SDS/SDS%204001%20-%20RIOSPLIT
%20WR%20-%20RIOSPLIT%20WF%20-%20DYNOPRE%20-%20RIOGEL%20TRONER
%20XE%20-%20RIOGEL%20TRONER%20HE%20-%20RIOGEL%20KUPULA%20%20RIOGEL%20KUPULA%20PLUS%20-%20(EN).pdf
Paden, NA et al. Ecotoxicol. Environ. Safety 2011, 74, 924-28
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651310003994
Rosen, G. & Lotufo, G.R. 2007 Ecotoxicol. Environ. Safety 2007, 68, 228-236
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651307000620
” Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt” Kauppila, Päivi; Räisänen, Marja
Liisa; Myllyoja, Sari Suomen ympäristö 29/2011 (Kaivannaisteollisuus, GTK, KAIELY, LAPELY,
PSAVI, SYKE, K.H.Rehlundin säätiö, TEM, katso esipuhe)
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37056/SY_29_2011.pdf
Polyakryyliamidi ja muut varatut polymeerit
Tyypillisesti suuri osa vesien sakkautuksessa eli flokkuloinnissa käytettävistä polymeereistä tai
varatuista polymeereistä ainakin osa koostuu polyakryyliamidista. Varattuja polymeerejä, kuten
polyakryyliamidia, käytetään myös maaperän aineksien stabiloimiseen kairareiässä.
Polyakryyliamideista voi tulla ongelma, jos aine hajoaa tai sisältää monomeerejä. Emäksinen pH,
lämpötila ja mineraalit voivat aiheuttaa hajoamista. Talvivaarassa on mitattu ilmeisesti
vedenkäsittely flokkulanttina käytetystä polyakryyliamidista tullutta akryyliamidi-monomeeriä.
Polyakryyliamidi polymeeri.
ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/13%20CLOSED%20CANCELLED/2BEBKL0609%20Majescor%20CLOSED/1%20APPLICATION/2007%20Amendment
%201/070626%202BE-BKL0607%20MSDS%20Matex%20DD%202000-ILAE.pdf
Varatut polymeerit ovat kaloille ja vesieliölle vaarallisia, vaikka ne eivät olisi ihmiselle myrkyllisiä
Australian vaikutusarvio vesien selkeytykseen käytettävistä orgaanisista flokkulanteista haittaa 1
mikrog/L tasolla. Pitoisuus tarkoittaa, että 1 gramma ainetta voi tehdä 1000 m3 (eli miljoona litraa)
vettä haitalliseksi vesieliöille. Siten polymeerit voivat olla kaikkein haitallisin komponentti
kairausvesissä.
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/water/nwqms-guidelines-4-vol2.pdf
sivu pdf 428/678 page 8.3–301 [linkki on lähdeviitteenä, kopioitu yhteenveto käännöksineen alla.]
Käännös Australian polymeeriarviosta: Polyelektrolyytti-flokkulantit, muutoin kutsuttu orgaanisiksi
polymeeri-flokkulanteiksi (OPF), tarjoavat vaihtoehdon tavanomaiselle käsittelylle raudalla ja
alumiinisuoloilla. Ne ovat korkean molekyylimassan synteettisiä polymeerejä, joita voidaan
formuloida spesifisiin sovelluksiin. OPF[-aineita] kuvaavat seuraavat ominaisuudet [lamberton
1995): polymeerin kemia, polaarisuus(kationinen, anioninen, tai amfoteerinen), molekyylipaino,
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varaustiheys,
fysikaalinen
muoto
(kiinteä, vesiliuos, emulsio
jne). Australiassa
useimmat(yleisimmät) polymeerien kemialliset ryhmät ovat polyakryyliamidit, poly-dadmac- ja
epikloorihydriini-amiini-polymeerit (Bolto 1994). Yksi merkittävimmistä vaikeuksista
flokkulanttien päästökontrollissa on, että flokkulanttien vesipitoisuuksien analysointi on vaikeaa.
Ohjeet: Tieto oli vajavaista, jotta voitaisiin kehittää ohjeellisia raja-arvoja OPFIlle, erityisesti
joutuen laajasta joukosta polymeerityyppejä. Kun akuutteja vaikutuksia on raportoitu niinkin
alhaisella pitoisuudella kuin 10 mikrog./L, 1 mikrog./L polymeeripitoisuudet voivat aiheuttaa
ympäristöhaittaa.
Alkuperäinen teksti: Polyelectrolyte flocculants, otherwise called organic polymeric flocculants
(OPF), provide an alternative to conventional treatment with iron and aluminium salts. They are
high molecular weight synthetic polymers, which can be formulated for specific applications. OPFs
are characterised by a number of features (Lamberton 1995): • chemistry of the polymer • polarity
(cationic, anionic, non-ionic or amphoteric) • molecular weight • charge density • physical form
(solid, aqueous solution, emulsion, etc.). In Australia, most chemical groups of polymers are
polyacrylamides, polydadmacs and epichlorohydrin-amine polymers (Bolto 1994). One of the major
difficulties in controlling flocculant releases is that it is difficult to analyse for flocculant levels in
water.
Guidelines There were insufficient data to develop guideline trigger values for OPFs, particularly
given the range of polymer types. As acute effects are reported as low as 10 µg/L, polymer
concentrations greater than 1 µg/L may cause environmental harm.

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-B5ED-ADB0AEE7515B
%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 jättiläismäiseksi YVA:n 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
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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 prosessijätteet ovat KHO:n mukaan vaarallisia jätteitä. Tällaisen jätteen
kaatopaikkaa ei saa tehdä ruhjevyöhykkeen päälle. Jätealueet on evättävä, tai ainakin
evättävä ruhjevyöhykkeiden päällä olevien alueiden suhteen. Ruhjevyöhykkeet tulee
määrittää koko sivukiviläjitysalueelta GTK:n ilmoittamilla ja muilla tieteellisillä menetelmillä.
Erityisesti kiellon tulee kohdistua kaivoksen asiakirjoissa tunnettuihin ruhjevyöhykkeisiin.
Kaatopaikka-asetuksen 4§ mukaan kaatopaikka ei saa sijoittaa suolle tai kallioperän
ruhjealueelle, 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
vuoden 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 säädetty toimivaltaa poiketa
kaatopaikka-asetuksen 4§ määräyksestä. Erona tämän sivukivilupaan oli lähinnä se, että
kyseistä Urkin altaan ruhjevyöhykettä olisi mahdollisesti tutkittu tarkemmin. Jos
ruhjevyöhykkeen tiedot ovat puutteelliset, niin se ei oikeuta ohittamaan asiaa käsittelyssä.
Otteita päätöksen sivu 79:
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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-B5ED-ADB0AEE7515B
%7D/130047
sivulla http://www.ymparisto.fi/terrafametuotantoYVA
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