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jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi.
Valituskirjelmän toimittaminen
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(telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.
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Korsholmanpuistikko 43
65101 VAASA

Fax
029 56 42760

Sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.
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JOHDANTO
Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivokselta johdettavien puhdistettujen ylijäämävesien määrä ja
sulfaatin osalta myös laatu ovat poikenneet alun perin arvioidusta, mistä on aiheutunut haitallisia
vaikutuksia lähimpien pienten vesistöjen alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun ja sedimenttiin
sekä osittain myös järvien ekologiseen tilaan. Voimakkaimmat vesistövaikutukset ovat
kohdistuneet kaivoksen lähimpiin järviin, (Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi), joissa kaivokselta
johdettu suolapitoinen vesi on kerrostunut pääasiassa järvien syvännealueille. Vuoden 2012
kipsisakka-allasonnettomuuden jälkeen kyseisten järvien syvänteissä ovat myös veden
metallipitoisuudet olleet koholla.
Talvivaara Sotkamolle 31.5.2013 myönnetyssä ympäristöluvassa Nro 52/2013/1 (ei vielä
elokuussa 2014 lainvoimainen päätös) on annettu seuraava määräys F lähijärvien
kunnostamisesta:
”Luvan saajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin Salmisessa, Kalliojärvessä
ja Kalliojoessa sekä Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa, Lumijärvessä ja Kivijärvessä
jätevesipäästöjen aiheuttamien pilaantumishaittojen vähentämiseksi vesistöjä
kunnostamalla.
Luvan saajan on toimitettava esitys siitä, miten se etenee asiassa viimeistään
3.7.2013 aluehallintovirastoon täydennyksenä vireillä olevan asiaan Dnro
PSAVI/58/04.08/2011 sekä tiedoksi Kainuun ELY-keskukselle.
Eri kohteiden kunnostusvaihtojen tarkastelut, niiden pohjalta laadittavat
kunnostussuunnitelmat sekä kunnostusten edellyttämät lupahakemukset on
toimitettava aluehallintovirastoon 30.6.2014
mennessä.”
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ympäristönsuojelulain 84a §:n
mukaisen menettelyn lähijärvien kunnostamiseksi eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen
korjaamisesta annetun lain (383/2009) mukaisesti.
Tässä raportissa esitetään vertailut eri kunnostusvaihtoehdoista, niiden hyödyistä, haitoista ja
mahdollisista riskeistä. Kaikkiin kunnostusmenetelmiin, toteutuksen järjestelyihin ja vesialueelta
saataviin tuloksiin liittyy aina eriasteista epävarmuutta. Epävarmuutta voidaan vähentää
valitsemalla tämän hetkisen tiedon perusteella parhaiten aloituskohteeksi soveltuva vesiallas,
jossa valintakriteerit läpikäynyttä kunnostusmenetelmää ensin testataan.
Muiden järvien kunnostusmenetelmän valinta tehdään aloitusvaiheen tulosten perusteella, minkä
jälkeen laaditaan saatujen käytännön kokemusten ja vesialueelta saatujen tulosten pohjalta
järvikohtaiset kunnostussuunnitelmat sekä mahdollisesti tarvittavat lupahakemukset.
Kunnostaminen voidaan aloittaa, kun järviin tuleva kuormitus ei häiritse kunnostusta tai haittaa
järvien luontaista hydrodynamiikkaa. Kunnostuksen aikana aiheutuva kuormitus on tarpeen
huomioida kunnostuksen toimivuuden arvioinnissa.

Projektisuunnitelma

2 / 20

2.

KOHTEET JA KUNNOSTUSTARVE

2.1

Tarkasteltavat järvet
Kipsisakka-altaan vuodon ja kaivokselta juoksutettavien vesien vaikutukset lähivesistöihin sekä
vesistöjen kunnostustarve on arvioitu vuonna 2013 (Pöyry Finland Oy, 2013a). Arvion perusteella
aktiiviset kunnostustoimenpiteet ovat tarpeen pohjoisessa Oulujoen vesistöalueelle sijoittuvissa
Salmisessa ja Kalliojärvessä sekä etelässä Vuoksen vesistöalueelle sijoittuvassa Kivijärvessä.
Järvien sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven sijainti.
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Käytettävissä oleva aineisto
Työssä käytettävissä ollut tausta-aineisto on kuvattu alla. Lähdeviitteet löytyvät raportin lopusta.
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Talvivaara Sotkamo Oy:n heinäkuussa 2013 aluehallintovirastolle toimittama selvitys
etenemisestä järvien kunnostusasiassa
VTT:n selvitys ylijäämävesien käsittelyvaihtoehdoista (VTT 2011)
INAP-järjestön (International Network for Acid Prevention) selvitys sulfaatin poistosta
kaivosvesistä (INAP 2003)
Talvivaara Sotkamo Oy:n teettämät kokeet ja käyttökokemukset vedenpuhdistuslaitteistoista
Järvien tilan ja kunnostustarpeen arviointi (Pöyry 2013a)
Kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailutulokset

Järvien ominaisuudet
Salminen ja Kalliojärvi ovat tyypiltään pienehköjä, tummavetisiä latvajärviä. Kivijärvi on
tyypiltään matala runsashumuksinen järvi. Salminen ja Kalliojärvi ovat olleet ennen kaivoksen
vesien johtamisen aloittamista luontaisesti lämpötilakerrostuneita sekä kesällä että talvella.
Kerrostuneisuuskausina järvien alusveden happitilanne on ollut huono. Kivijärvessä
kerrostuneisuutta on ennen kaivoksen vaikutuksia havaittu vain järven pohjoispään syvänteessä,
muut järven syvänteet eivät ole olleet alusta saakka tarkkailussa mukana.
Kerrostuneisuuskausina Kivijärven pohjoisen syvänteen alusveden happitilanne on ollut huono.
Yhteenveto järvien tiedoista on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Yhteenveto Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven ominaisuuksista.

Salminen

Kalliojärvi

Kivijärvi

Valuma-alue (km2)

11,8

16,5

42,5

Järven pinta-ala (ha)

10,5

30

125

2,3

2,4

6

8

6

>10
7,5

Keskisyvyys (m)
Suurin syvyys (m)
Tilavuus (Mm3)

0,24

0,73

Suolaista alusvettä (Mm3)

0,1

ei tiedossa

1,5

Teoreettinen viipymä (d)

21

47

175

Järvien syvännealueet sekä nykyiset vedenlaadun tarkkailupisteet on esitetty kuvissa 2, 3 ja 4.
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Kuva 2. Salmisen syvyysvyöhykkeet ja vedenlaadun seuranta-asema. (Kuva, Lapin Vesitutkimus Oy).
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Kuva 3. Kalliojärven syvyysvyöhykkeet ja veden laadun seuranta-asema (Kuva; Lapin Vesitutkimus Oy).
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Kuva 4. Kivijärven veden laadun seuranta-asemat.

2.4

Järvien vedenlaatu ja kerrostuneisuus
Kaivoksen vuoden 2014 ympäristötarkkailujen tulosten perusteella (Ramboll Finland Oy, 2014)
Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven syvänteiden alusvedessä on sulfaattia noin 4 000…5 000
mg/l, Salmisessa suurimmillaan 13 000 mg/l. Metalleista etenkin mangaanin ja raudan
pitoisuudet ovat kyseisten järvien alusvedessä selkeästi koholla.
Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven (Kiv 7, kuva 4) happi, pH ja sähkönjohtavuus sekä sulfaatti-,
rauta- ja mangaanipitoisuudet on esitetty kuvissa 5, 6 ja 7. Salmisessa myös alumiinin pitoisuus
on väli- ja alusvedessä ollut huomattavan korkea (200 – 300 mg/l) ja nikkelipitoisuus selkeästi
koholla (~5 mg/l) vuoden 2012 lopusta alkaen. Salmisen alusvedessä on lisäksi kohonneita
sinkin (noin 1 mg/l) ja uraanin (noin 0,4…0,5 mg/l) pitoisuuksia. Lisäksi järvien alusvesissä on
runsaasti typpeä ja natriumia.
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Kuva 5. Veden laadun muutokset ja pitoisuuksien kehittyminen Salmisessa 2007-2014 (Talvivaara).
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Kuva 6. Veden laadun muutokset ja pitoisuuksien kehittyminen Kalliojärvessä 2007-2014 (Talvivaara).
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Kuva 7. Veden laadun muutokset ja pitoisuuksien kehittyminen Kivijärvessä 2008-2014 (Talvivaara).

Kaivoksen ympäristötarkkailun tulosten perusteella Salmisessa täyskierto on tapahtunut viimeksi
syksyllä 2009, jota edeltävä lämpötilaerosta, liuenneista aineista ja kiintoaineesta muodostuva
päällysveden ja alusveden laskennallinen tiheysero oli luokkaa 600…700 mg/l. Loppuvuodesta
2009 aloitettiin ylijäämävesien johtaminen kaivokselta vesistöön, jonka seurauksena suolaista
vettä kerrostui Salmisen alusveteen. Tarkkailutulosten perusteella arvioituna veden täyskiertoa ei
vesien johtamisen aloittamisen jälkeen ole Salmisessa tapahtunut.
Kalliojärvessä veden kerrostuneisuus ei ole ollut yhtä selvää ja pysyvää kuin Salmisessa, mutta
jonkin asteista pysyvää kerrostumista voidaan havaita keväästä 2011 lähtien.
Kivijärven syvänteen vedenlaadun tarkkailu aloitettiin joulukuussa 2011, joten pysyvän
kerrostuneisuuden muodostumisen ajankohtaa ei voida arvioida. Joulukuussa 2011 vesi oli
Ahosaaren itäpuoleisen syvänteen alueella selvästi kerrostunut suolapitoisuuden suhteen.
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Järvien biologinen tila
Järvien biologista tilaa on tutkittu vuosina 2008, 2010, 2012 ja 2013 toteuttamalla
verkkokoekalastuksia Kalliojärvellä ja Kivijärvellä sekä selvittämällä Kalliojärven ja Kivijärven
pohjaeläimistöä syvännealueilla. Lisäksi Kalliojärvellä ja Kivijärvellä on tehty
kasviplanktontutkimuksia. Kalliojärvellä verkkojen yksikkösaalis oli vuonna 2013 pienentynyt
aiempiin vuosiin verrattuna, mikä voi viitata kalojen karkottumiseen järvestä. Kalliojärven ja
Kivijärven kalastot olivat vuonna 2013 aiempien vuosien tapaan lajistoltaan niukkoja, sillä
saaliiksi saatiin vain ahventa ja särkeä. Kivijärvellä kalaa saatiin aiempien vuosien tapaan vain
matalasta vedestä. Syvemmältä, 4…6 metrin syvyydeltä, ei saatu lainkaan saalista. Kivijärven
syvät alueet ovat olleet lähes kalattomia myös aiemmilla koekalastuskerroilla vuosina 2010 ja
2012. Kivijärven matalasta vedestä saaliiksi saadun kalan määrä ei olennaisesti poikennut
edellisistä tarkkailuvuosista.
Kalliojärven ja Kivijärven pohjaeläimistön vakioseuranta-aloilta ei vuonna 2013 löydetty enää
yhtään elävää pohjaeläinyksilöä. Muutoksia järvien pohjaeläimistössä vuoteen 2008 verrattuna
oli havaittu jo edellisinä tarkkailuvuosina 2010 ja 2012. Muutokset näkyivät pohjaeläinlajiston
yksipuolistumisena sekä yksilömäärän pienentymisenä. Kasviplanktontutkimuksen perusteella
Kalliojärven kasviplanktonyhteisön tilassa on ollut suurta vaihtelua vuosien 2008 - 2013 välillä, ja
kaivosvesien vaikutus on ollut havaittavissa selvästi lajiston yksipuolistumisena vuosina 2010 2013. Kivijärvessä kasviplanktonin biomassassa on esiintynyt melko suurta vaihtelua.
Kasviplanktonlajiston monimuotoisuus on vuosina 2010 – 2012 ollut hyvin alhainen ja sen
rakenne on muuttunut selvästi vuoteen 2008 verrattuna. Heikoin tilanne Kivijärvessä on ollut
vuonna 2010. Vuonna 2013 lajirunsaus Kivijärvessä oli kasvanut jonkin verran, mutta pääosa
biomassasta koostui edelleen vain muutamasta lajista.
Kainuun ELY-keskus on esityksessään (Kimmo Virtanen, 15.5.2014) tarkastellut Talvivaaran
kaivoksen alapuolisten pintavesien tilaa keväällä 2014. Voimakkaimmin kuormittuneita ovat
kaivoksen lähivedet, mukaan lukien kaikki tässä tarkastelussa mukana olevat järvet. Tulosten
perusteella vedenlaatumuutokset (mm. alusveden hapettomuus, eräiden metallien korkea
pitoisuustaso) ovat niin suuria, että niillä on vaikutuksia eliöiden toimeentuloon ja
lajistorakenteeseen. Kivijärven koetuloksissa on todettu muutoksia mm. pohjaeliöstön ja
kasviplanktonin koostumuksessa. Kyseisten järvien ekologinen tila arvioidaan tällä hetkellä
huonoksi.

2.6

Sedimentit
Sedimenttitutkimusten (Pöyry Finland Oy, 2013b, Sedimenttitutkimus 2013, Työnumerot
16X154566 ja 16X172023, 3.7.2013) perusteella Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven sedimentin
pintakerrokseen on kerrostunut ohut kerros kaivokselta peräisin olevaa löyhää epäorgaanista
sakkaa, jossa esiintyy kohonneita metallipitoisuuksia. Salmisessa ja Kalliojärvessä kerroksen
paksuus on tutkimuspisteiden alueella vain noin 2 senttimetriä. Myös Kivijärvessä suurimmat
pitoisuudet on havaittu sedimentin pintakerroksen ensimmäisessä 2 senttimetrin kerroksessa,
mutta lievemmin kohonneita pitoisuuksia myös noin 5 senttimetrin syvyydelle asti. Alueita, joilla
sedimentissä esiintyy kerros kaivokselta peräisin olevaa epäorgaanista sakkaa, ei ole kartoitettu.
Vuonna 2013 tehtiin kalkituspaikkakartoitus (Ramboll Finland Oy, 2013, Kalkitusalueiden
kartoitus 2013, työnumero 1510006710, 4.7.2013), jossa Salmisen näytepisteissä ja Kivijärvessä
Lumijoen suulla todettiin sedimentissä sakkaa.
Löyhän kerroksen alla järvissä on tasainen, kiinteä tummanruskea sedimentti, jossa haittaaineiden pitoisuudet ovat luontaisella tasolla. Orgaanista tummanruskeaa sedimenttiä, johon
tutkimukset ovat kohdistuneet, on järvien pohjassa ainakin yli 20 cm paksuinen kerros.
Todennäköisesti orgaanisen kerroksen paksuus on kuitenkin edellä mainittua huomattavasti
suurempi, mutta tutkimustiedon puuttuessa kerrospaksuuden arviointiin liittyy merkittävää
epävarmuutta.
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Kunnostustarve
Lähijärvien luonnontilaa on vuodesta 2009 lähtien muuttanut kaivosvesien aiheuttama metalli-,
sulfaatti-, mangaani- ja natriumkuormitus. Kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen
kipsisakka-altaan vuodon seurauksena lähijärvien syvänteisiin kulkeutui myös metalleja.
Suolojen kertyminen järvien alusveteen on estänyt normaalien kevät- ja syystäyskiertojen
esiintymisen, jolloin hapen kulkeutuminen pinnalta pohjalle on pysyvästi estynyt.
Vedenlaatumuutoksilla ja happitalouden ongelmilla on keskeinen merkitys järvien eliöyhteisöjen
toimeentulolle.
Kunnostustarpeen Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kivijärvessä aiheuttaa veden pysyvä
kerrostuneisuus suolapitoiseen, hapettomaan alusveteen ja vähemmän suolapitoiseen
päällysveteen. Suolapitoisen alusveden ja vähempisuolaisen päällysveden tiheyseron takia
järvissä normaalisti tapahtuneet kevät- ja syyskierrot ovat jääneet toteutumatta, mistä syystä
myöskään kerrostuneisuus ei ole luontaisesti purkautunut. Kerrostuneisuuden seurauksena
järvien alusveden happitilanne on pysyvästi heikentynyt ja erityisesti sulfaatti-, rauta- ja
mangaanipitoisuudet kohonneet. Vedenlaatumuutokset ja alusveden heikko happitilanne ovat
aiheuttaneet haittaa myös järvien vesieliöstölle, erityisesti syvännealueilla. Kalliojärvessä
kerrostuneisuuden ei ole todettu olevan yhtä voimakasta kuin Salmisen ja Kivijärven
syvännealueilla.
Kohonneet metallipitoisuudet esiintyvät sedimentin ylimmässä kerroksessa, jonka paksuus on
enintään muutamia senttimetrejä (Pöyry Finland Oy, 2013b). Käytettävissä olevan aineiston
perusteella ei voida tarkasti arvioida sedimentin sisältämien metallien osuutta järvien nykyiseen
ekologiseen tilaan, sillä myös veden haitta-ainepitoisuuksilla ja alusveden hapettomuudella on
ollut vaikutuksia eliöstöön. Sedimentissä havaitut metallipitoisuudet ovat kuitenkin selvästi
pohjaeliöstölle haitallisella tasolla. Todennäköistä onkin, että järvien tulokuormituksen
pienennyttyä ja vedenlaadun parannuttua sedimentin sisältämät haitta-aineet muodostuvat
määrääväksi tekijäksi järvien ekologisen tilan kehityksen kannalta. Tarvetta sedimenttien
kunnostamiselle tarkastellaan Salmisen alusveden kunnostuksesta saatujen kokemusten
perusteella. Sedimenttien kunnostamiselle on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, ruoppaaminen ja
peittäminen/peittyminen, joiden periaatteet on kuvattu yleisellä tasolla alusveden
kunnostustekniikoiden kanssa luvussa 4.
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KUNNOSTUKSEN TAVOITE
Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena on palauttaa Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi pääosin
vedenlaadultaan siihen tilaan, jossa ne olivat ennen kaivostoiminnan alkamista. Tavoite voidaan
saavuttaa kohdistamalla järviin sellaisia kunnostustoimenpiteitä, joiden vaikutuksesta järvien
nykyisin pysyvästi hapettoman alusveden happitilanne paranee riittävästi eliöiden
elinolosuhteiden turvaamiseksi.
Alusveden hapettomuus voidaan poistaa joko
a) kohdistamalla järviin sellaisia kunnostustoimenpiteitä, joiden seurauksena
pysyvä kerrostuneisuus purkautuu luontaisesti
b) tai lisäämällä alusveden happipitoisuutta keinotekoisesti hapettamalla.
Kaivoksen ympäristötarkkailutulosten perusteella tarkasteltavien järvien alusveden ja
päällysveden tiheysero on riittävän pieni pysyvän kerrostuneisuuden purkautumiseksi luontaisesti
silloin, kun kerrosten pitoisuusero on luokkaa 500 mg/l tai pienempi.
Pysyvän kerrostuneisuuden purkamisen ja alusveden happitilanteen parantamisen lisäksi
välillisenä tavoitteena on estää järvien alusveden sekä pohjaan sedimentoituneiden metallien
kulkeutuminen eteenpäin vesistöreitillä. Tavoitteena on myös estää alusveden happamoituminen
sulfidimuodossa olevien sakkojen mahdollisesti hapettuessa kunnostustoimenpiteiden
seurauksena.
Kunnostustoimenpiteiden aikataulu riippuu siitä, milloin järviin tuleva kuormitus saadaan
pienenemään niin paljon, että pysyvää suolaantumisen aiheuttamaa kerrostumista ei enää pääse
tapahtumaan.

4.

KUNNOSTUSVAIHTOEHDOT
Järvien kunnostamiseksi on tarkasteltu seuraavissa luvuissa lyhyesti ja periaatteellisella tasolla
kuvattuja vaihtoehtoja. Vaihtoehtoihin liittyviä tekniikoita on vertailtu seuraavassa luvussa.

4.1

VE A - Alusveden poistaminen pumppaamalla ja käsittely
Käsittely kaivosalueelle sijoitettavalla käänteisosmoosilaitteistolla (nykyiset tai uusi) ja
puhdistetun veden palautus nykyisiä pintavesien valumareittejä käsiteltävän järven
pintakerrokseen. Vaihtoehtoisesti vedet käsitellään kaivoksen nykyisillä
ylijäämävesienkäsittelylaitteilla (metallien saostus pH-säädöllä) ja käsitellyt vedet johdetaan
suurempaan purkuvesistöön, mikä edellyttää purkuputken luvittamisen.
Käsittelyn tavoitteena on saada alusveden suola- ja metallipitoisuus laskemaan siten, että järven
kerrostuneisuus pääsee purkautumaan luonnollisesti. Kunnostuksen teknisessä suunnittelussa ja
toteutuksessa huolehditaan siitä, ettei kunnostettavan järven vesitase muutu liikaa
kunnostustöiden aikana.

4.2

VE B - Alusveden hapettaminen
Alusvesi hapetetaan tarkoitukseen kehitetyllä kelluvalla hapetuslaitteistolla. Menetelmässä
alusveden happipitoisuutta nostetaan johtamalla alusveteen hapetettua pintavettä tai
kierrättämällä alusvettä pinnan kautta ja palauttamalla hapettunut vesi alusveteen.
Tavoitteena on parantaa alusveden happitilannetta ja siten vesieliöstön elinolosuhteita
syvännealueilla. Hapetus toteutetaan siten, ettei järven kerrostuneisuus purkaudu
hallitsemattomasti hapetuksen aikana. Suolaista alusvettä ei kierrätetä päällysveden kautta, jotta
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pintaveden laatu ei heikenny kunnostuksen aikana. Kunnostus toteutetaan siten, että päällysvesi
säilyy elinkelpoisena järven eliöstölle kunnostuksen aikana.
4.3

VE C - Kemikalointi (kalkitus)
Alusveteen lisätään kalsiumpohjaista kemikaalia, esimerkiksi kalkkimaitoa, joka saostaa
alusvedessä liuenneena olevia metalleja ja nostaa alusveden pH:ta. Metallien saostamisen
jälkeen tiheyserosta johtuva järvien kerrostuneisuus puretaan pumppaamalla alusvesi
pintakerrokseen.
Kemikaloinnin tavoitteena on ehkäistä alusveden metallien kulkeutuminen kerrostuneisuuden
purkamisen yhteydessä. Kemikaloinnilla ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta alusveden
sulfaattipitoisuuteen, jolloin käsittelyn jälkeisen kerrostuneisuuden purkamisen yhteydessä
päällysveden sulfaattipitoisuus kohoaa ja alusvedessä varastoituneena ollut sulfaatti kulkeutuu
alaspäin vesistöreitillä.

4.4

VE D - Sedimentin poistaminen
Ruoppauksen tavoitteena olisi poistaa järvien sedimentteihin kertyneet haitta-aineet ja siten
luoda eliöstölle nykyistä suotuisammat elinolosuhteet. Ohuen sedimenttikerroksen poistaminen
ruoppaamalla on työteknisesti hyvin hankalaa ja käytännössä ruoppauksessa sedimentti tulee
poistetuksi vähintään noin 30 -50 senttimetrin syvyydeltä. Tällöin ruoppaamalla poistetaan
runsaasti myös puhdasta orgaanista sedimenttimateriaalia, mikä voi haitata ruoppausmassojen
jatkokäsittelyä.
Ruoppaustoimenpiteistä aiheutuu aina väistämättä myös sedimentin sekoittumista veteen, jolloin
sedimenttiainesta voi kulkeutua myös kunnostuskohteen alapuolisiin vesistöihin. Kulkeutumisen
rajoittamiseksi on olemassa erilaisia teknisiä ratkaisuja, esimerkiksi silttiverhot, mutta
väistämättä aina ainakin jonkin verran sedimenttiainesta kulkeutuu kunnostuskohteen
ulkopuolelle. Ruoppauksessa sedimenttikerros poistettaisiin imuruoppaamalla ennen alusveteen
kohdistuvia kunnostustoimenpiteitä. Sedimentin poiston jälkeen alusvesi käsiteltäisiin jollakin
edellä esitetyistä vaihtoehdoista A-C.

4.5

VE E - Sedimentin peittäminen
Sedimentit voidaan myös peittää/antaa peittyä puhtaalla materiaalilla, jolloin metallipitoisen
sedimentin päälle kerrostuu puhdasta ainesta. Sedimentin puhtaan pintakerroksen ansiosta
pohjaeläinten altistuminen alempien sedimenttikerrosten haitta-aineille on vähäisempää. Puhdas
kerros voi myös estää sulfidimuodossa olevien metallien vapautumisen sedimentistä veteen
alusveden hapettuessa edellä kuvattujen alusvedenkunnostustoimenpiteiden seurauksena, koska
puhtaan kerroksen alla vallitsee pysyvästi pelkistävät olosuhteet.
Tämän varmistamiseksi tulee metallipitoisuuksia tarkkailla tehostetusti sedimentissä ja pohjan
läheisessä vesikerroksessa kunnostustoimenpiteiden aikana ja niiden jälkeen. Peittämisessä
sedimentti peitetään (tai annetaan peittyä) puhtaalla materiaalilla ennen alusveteen kohdistuvia
kunnostustoimenpiteitä. Sedimentin peittämisen/peittymisen jälkeen alusvesi käsitellään jollakin
edellä esitetyistä vaihtoehdoista A-C. Tavoitteena on ehkäistä sedimentin haitta-aineiden
kulkeutuminen sekä vähentää eliöiden altistumista haitta-aineille.
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VAIHTOEHTOJEN TEKNINEN VERTAILU
Tarkasteltavien kunnostusvaihtoehtojen tekniikoita on vertailtu oheisessa taulukossa 2.
Taulukko 2. Kunnostusvaihtoehtojen tekniikoiden vertailu

VE A

VE B

VE C

VE D

VE E

Alusveden

Alusveden

Kemikalointi

Sedimentin

Sedimentin

poistaminen

hapettaminen

(kalkitus)

poistaminen

peittäminen

Järven

Järvi

Järvi
-

pumppaamalla
ja käsittely
Laitteiston

Kaivosalue

Järvi

sijoitus
Vertailussa

rannalla
75 m3/h

käytetty
kapasiteetti

Mitoitettava

Mitoitettava

Ruoppausteho 100

erikseen joka

erikseen joka

m3/h in-situ

järvelle

järvelle
noin 1 v.

Käsittelyn

noin 5 v. kaikki

useita

kokonaiskesto

järvet mukaan

vuosia/jatkuva

ruoppaus noin 2 v.

noin 3 v.

yhteensä + veden

lukien

käsittelyyn kuluva
aika

Jätevirta

Rejektiä noin

Ei jätettä

Ei jätettä

800 000 m3

Sedimenttiä noin

Ei jätettä

300 000 m3 in-situ
20 cm
työpaksuudella

Ympärivuotinen

Ei, noin 6 kk/a

Kyllä

Ei

noin 10 km

0 km

0 km

Kyllä

Kyllä

riippuu

0 km

käsittely
mahdollista
Putkilinjan
rakennustarve

yhteensä

ruoppausmassojen

järviltä

siirtotavasta ja

kaivokselle

käsittelyalueen
sijainnista

Muuta

6.

Rejektin

Sähkölinjojen/

Aggregaatin

Ruoppausmassojen

Aktiivisessa

käsittely

aggregaatin

sijoittaminen

kuivattaminen vaatii

peittämisessä

toteuttaminen

järville, kalkin

allas/-kenttätilaa ja

tarvitaan

järville

kuljetus ja

sijoittaminen

maa-aineksia

käsittely

varastoaluetilaa

HYÖTYJEN, HAITTOJEN JA RISKIEN TARKASTELU
Alusveden haitta-ainepitoisuuksia voidaan pysyvästi vähentää pumppaamalla alusvesi käsittelyyn
(VE A). Myös kemikalointi (VE C) vähentää alusveden haitta-ainepitoisuuksia ainakin tilapäisesti,
mutta samalla lisää niiden määrää sedimentissä. Hapettamalla alusvettä (VE B) saadaan
happitilannetta korjattua, mutta oletettavasti vain tilapäisesti. Hapettaminen ei kuitenkaan
välttämättä pura pysyvää kerrostuneisuutta, sillä suolatilanne ei menetelmällä parane.
Alusveden hapettamisen suurin riski on, että järven kerrostuneisuus purkautuu haluttua
nopeammin, jonka seurauksena alus- ja päällysvesi sekoittuvat ja alusvedessä kohonneena
pitoisuutena olevat suolat ja metallit kulkeutuvat alapuolisiin vesistöihin. Alusveden
hapettumiseen johtavat toimenpiteet (VE A ja C) voivat johtaa haitta-aineiden liukenemiseen
sedimentistä. Liukeneminen voidaan estää joko poistamalla haitta-ainepitoinen sedimentti tai
peittämällä/antamalla sedimentin peittyä (VE D ja E). Sedimentin poistamisella on omat
haittavaikutuksensa, kuten veden samentuminen toimenpiteen aikana. Alusveden käsittelyn
seurauksena syntyy metallipitoista rejektiä, johon liittyviä toimenpiteitä on tarkasteltava

Projektisuunnitelma

15 / 20

erikseen. Myös muita vaikutuksia, kuten metallien kulkeutumista alapuoliseen vesistöön, voi
käsittelyjen seurauksena esiintyä.
Yhteenveto kunnostusvaihtoehtojen ympäristöhyötyjen ja haittojen sekä menetelmiin liittyvien
riskien tarkastelusta on esitetty liitteessä 1.

7.

VALITTU KUNNOSTUSMENETELMÄ
Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena on palauttaa Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi pääosin
vedenlaadultaan siihen tilaan, jossa ne olivat ennen kaivostoiminnan alkamista. Tavoitteeseen
pääsemiseksi parhaiten soveltuva tekniikka edellä olevan tarkastelun perusteella on alusveden
poisto ja käsittely esimerkiksi käänteisosmoositekniikalla.
Käänteisosmoosia käytetään jo nykyisin Talvivaaran kaivoksella metallien talteenoton
loppuneutraloinnin ylitteen käsittelyssä, joten menetelmästä on olemassa käytännön kokemuksia
kaivoksella. Käänteisosmoosikäsittelyn avulla loppuneutraloinnin ylitteestä saadaan tuotettua
korkealaatuista raakavettä kaivoksen prosessiin. Laitteiston käyttöaste sekä suolanpoiston
tehokkuus ovat olleet hyviä. Muodostuvan rejektin määrä on ollut verrattain suuri, noin 50 %
käsitellystä vesimäärästä. Rejektin suolapitoisuus on kokemusten perusteella noin
kaksinkertainen syötteen pitoisuudesta, eli vastaavasti tuotteesta suola saadaan poistettua
lähestulkoon kokonaan. Sulfaattipitoisuus käsitellyssä vedessä on ollut alle 100 mg/l, kun
käsittelyyn tulevassa vedessä pitoisuus on ollut noin tasoa 4 000…6 000 mg/l. Myös metallien
poistoaste on loppuneutraloinnin ylitteen käsittelyssä ollut hyvä.
Järvien kunnostuksessa käsitellyn veden sulfaattipitoisuustavoitteeksi arvioidaan 500 mg/l, jonka
johtaminen takaisin järven pintakerrokseen ei todennäköisesti aiheuta järven pysyvää
kerrostumista. Käsittelyyn otettava järvivesi todennäköisesti vaatii esikäsittelynä vähintään
suodatuksen, jossa tarvittaessa käytetään apuna pidättymistä edistäviä saostavia
vedenkäsittelyaineita. Esikäsittelytarve ja -menetelmä sekä tarve saostaa vedestä metallit ennen
käänteisosmoosia selvitetään testeillä ja laitteiston koeajoilla ennen varsinaista täyden
mittakaavan käsittelyä. Kunnostuksen aikana laitteiston toimintaa ja erotuskykyä seurataan
käsittelyyn tulevan veden ja käsitellyn veden pitoisuusmäärityksillä.
Talvivaaran käytössä olevissa käänteisosmoosilaitoksissa käytetään kalvoja, jotka on kehitetty
teollisuusvesien suolanpoistoon sekä juomaveden valmistukseen lievästi suolaisesta vedestä.
Kalvojen suolanpoistoaste on yli 99 % (NaCl). Kalvot on suunniteltu käytettäväksi alle 45 asteen
lämpötilassa ja pH-alueella 2…11. Käsiteltävässä vedessä oleva kiintoaine vaikuttaa kalvon
toimintakykyyn. Vettä tulee tarvittaessa esikäsitellä esimerkiksi suodattamalla, mikäli vedessä
todetaan liikaa kalvon tukkeutumista aiheuttavia kiintoainehiukkasia. Menetelmää on tarpeen
testata kunnostamalla Salminen ennen suurempien Kalliojärven ja Kivijärven kunnostuksen
aloittamista. Laitetoimittajan kanssa selvitetään parhaiten järvien alusveden kunnostukseen
soveltuva kalvotyyppi.
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8.

JÄRVIEN KUNNOSTUSTOIMENPITEET

8.1

Kunnostuksen vaiheistus
Tarkasteltaviin järviin kohdistuneen kuormituksen seurauksena esiintyvien haittojen
poistamiseksi ja/tai lieventämiseksi on syytä käytännön mittakaavassa, mutta kuitenkin
koeluonteisesti, selvittää ennalta eri kriteerein testattavaksi valitun kunnostusmenetelmän
toimivuutta ja mm. kustannustehokkuutta.
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Järvien kunnostus on suunniteltu vaiheistettavaksi niin, että ensin kunnostetaan noin 0,5…1
kilometrin etäisyydellä kaivoksen pohjoisesta jälkikäsittely-yksiköstä sijaitseva, Oulujoen
suuntaan laskeva pienialainen ja matala Salminen (ks. luku 2.3). Salminen on pieni ja
suhteellisen vähäisen määrän suolaista alusvettä omaava järvi, joten sen kunnostaminen on
suoraviivaisempaa Kalliojärveen ja Kivijärveen verrattuna. Myös ainepitoisuudet ovat Salmisen
alusvedessä muita vertailtavia järviä suurempia.
Salmisen kunnostuksesta saatujen kokemusten ja järvien vedenlaatutietojen perusteella
laaditaan suunnitelmat Kalliojärven ja Kivijärven osalta. Kalliojärven kerrostuneisuus ei ole niin
selväpiirteinen kuin muissa järvissä ja ainepitoisuudet ovat havaintopisteessä olleet pienempiä
kuin Salmisessa ja Kivijärvessä (Kiv7, Kuva 4). Kivijärvessä pysyvä kerrostuneisuus on selvä,
mutta arvio suolaantuneen veden määrästä on huomattavasti muita tarkasteltavia järviä
suurempi. Tämä osaltaan aiheuttaa omat haasteensa mm. kunnostuksen keston osalta.
Kivijärven osalta on suunniteltu kunnostettavaksi ensisijaisesti ainoastaan voimakkaimmin
suolaantuneet syvänteet. Tämä pienentää käsiteltävää vesimäärää huomattavasti koko järven
vesimäärään verrattuna.
8.2

Salmisen kuvaus
Kunnostuksen aloituskohteeksi valittiin Salminen vesialtaan koon, kohtuullisen etäisyyden
perusteella suhteessa kaivosalueeseen sekä suhteellisen vähäisen suolaantuneen alusveden
tilavuuden (kohta 2.3 ja taulukko 1) perusteella. Salminen on matala, pinta-ala ja tilavuus ovat
pieniä sekä veden teoreettinen viipymä on lyhyt. Altaassa on muutamia pienialaisia syvänteitä
(noin 8 m; kuva 2). Suurin osa vesitilavuudesta sijoittuu järven pintaosaan (0-3 m; kuva 8).
Voidaan arvioida, että koetoiminnan tuloksellisuus saadaan nopeimmin näkyviin tässä
vesialtaassa.

Kuva 8. Salmisen tilavuuskäyrä.
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Salminen on ollut pysyvästi kerrostunut vuodesta 2010 eteenpäin. Vuoden 2013 tulosten (n=5)
perusteella on arvioitu, että alusvedessä olisi noin 50 kilogrammaa uraania, 440 kilogrammaa
nikkeliä ja 28 000 kilogrammaa alumiinia. Mangaanin määräksi arvioidaan 40 000 kilogrammaa
ja sulfaatin määräksi 1 000 tonnia (Pöyry Finland Oy 2013). Kipsisakka-allasvuodon jälkeen
tehdyssä sedimenttitutkimuksessa todettiin noin 2 senttimetrin paksuinen kerros vaaleanruskeaa
ja löyhää ainesta, jonka alapuolella sedimentti muuttui vesipitoisuuden laskiessa kiinteämmäksi,
tummanruskeaksi lietteeksi.
Salmisen sedimentin pintakerros (0-2 cm) oli hapanta (pH 4,9). Aivan pintaosassa hapetuspelkistys (redox) -potentiaali oli positiivinen (96 mV), mutta muuttui syvemmällä
negatiiviseksi -131 mV (6-10 cm) ja -166 mV (18-22 cm). Syvemmällä pH oli tasaisesti 6,4.
Pintakerroksesta analysoitiin suuria pitoisuuksia mm. rautaa 173 000 mg/kg, alumiinia 49 200
mg/kg, uraania 128 mg/kg, lyijyä 15 mg/kg, elohopeaa 36 µg/kg, natriumia 30 900 mg/kg ja
fosforia 993 mg/kg. Orgaanisen aineksen osuus pintaosassa oli noin 30 % ja syvemmällä luokkaa
60 % (Pöyry Finland Oy 2013). Järven eliöstöstä ei ole tietoja käytettävissä.

9.

SALMISEN KUNNOSTUKSEN VAIHEET

9.1

Ennen kunnostusta selvitettävät asiat
Salmisen kunnostuksen tavoitteiden asettaminen

järven luontainen kevät- ja syystäyskierto palautuu normaaliksi

pohjasedimentti palautuu aikaa myöten eliöstölle soveliaaksi elinympäristöksi
Kunnostusmenetelmän tekninen kuvaus

toimintaperiaate

kapasiteetti

aiemmat koetulokset

jätejakeen muodostuminen ja käsittely
-

9.2

Perustilan kartoitus

kootaan olemassa oleva aineisto järven veden ja sedimentin tilasta

fysikaalis-kemiallinen ja biologinen tila

kerätään kohdennettua taustatietoa veden ja pohjan laadusta kunnostuksen
tuloksellisuuden arviointia varten:

Kunnostuksen aikana seurattavat asiat
Teknisten ratkaisujen toimivuus

menetelmän toimivuus (vaikutus veden/pohjan laatuun)

imuputken pään sijoittaminen ja rakenne

käsiteltävän veden laadun vaihtelu ja esikäsittelytarve

parhaiten soveltuva kalvotyyppi

menetelmän vaatima aikajänne

menetelmän kustannukset
Kunnostusmenetelmään liittyvät riskit

metallien ja suolojen käyttäytyminen vedessä ja sedimentissä suhteessa veden
happipitoisuuden muutoksiin
Vedestä tarkkailtavat asiat

tiheys, kiintoaine, sähkönjohtavuus, sameus, happamuus, alkaliteetti,
happipitoisuus, sulfaattipitoisuus, metallit (Ni, Zn, Al, Mn)
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Kunnostuksen jälkeen seurattavat asiat
Kunnostuksen tuloksellisuuden arviointia varten järven tilaa seurataan 2…3 vuoden ajan
kunnostuksen jälkeen, jonka perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä kunnostuksen
tuloksellisuudesta. Seurattavia asioita ovat mm.:

vedenlaadun kehitys (suolojen määrä, metallipitoisuudet eri vesikerroksissa)

pintasedimentin tila

täyskiertojen esiintyminen altaassa

eliöstön palautuminen
Tekninen toimivuus ja kustannustehokkuus arvioidaan seuraavien tekijöiden perusteella

laitteiston toiminta

käsitellyn veden purkuratkaisu toimivuus

rejektin käsittely ja sijoittaminen

kustannustehokkuus yksikkökustannuksina

9.4

Tekninen toteutussuunnitelma
Salmisen kunnostuksen tekninen toteutussuunnitelma, jossa esitetään kunnostustyön tekniset
yksityiskohdat, toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle hyväksyttäväksi kolme kuukautta ennen
kunnostustoimenpiteisiin ryhtymistä.
Teknisessä toteutussuunnitelmassa esitetään vesistöön ja maa-alueelle asennettavien laitteiden
ja rakenteiden (putkilinjat, paineenkorotusasemat, yms.) sijainnit, pumpattavien vesimäärien
mitoitus, vedenkäsittely-yksiköiden tekniikat, rejektin käsittely, arvio kunnostuksen kestosta
sekä käsitellyn veden purkuratkaisut. Lisäksi toteutussuunnitelmassa esitetään kunnostustyön
aikainen tarkkailuohjelma, minkä perusteella arvioidaan kunnostusmenetelmän toimivuutta ja
vaikutuksia.

9.5

Raportointi
Kunnostuksen tuloksista laaditaan yhteenvetoraportti, joka toimitetaan ELY-keskukselle kolmen
kuukauden kuluessa kunnostustyön päättymisestä. Kunnostuksen jälkeisestä järven tilan
seurannasta laaditaan vuosiyhteenvetoraportit, jotka toimitetaan ELY-keskukselle seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

10. KALLIOJÄRVEN JA KIVIJÄRVEN KUNNOSTUS
Salmisen koeluonteisen kunnostuksen aikaisten tulosten, havaintojen ja menetelmän
toimivuuden perusteella laaditaan kunnostussuunnitelmat Kalliojärven ja Kivijärven syvänteiden
kunnostamiseksi. Tarkentavaa perustilatietoa järvien tilasta (mm. suolaisen alusveden tarkempi
esiintyminen ja määrä, pitoisuuksien alueellinen vaihtelu) hankitaan Salmisen kunnostuksen
aikana ja jälkeen. Kunnostussuunnitelmat hyväksytetään Kainuun ELY-keskuksella ennen
kunnostustöihin ryhtymistä.
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11. YHTEENVETO
Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven alusveden suolapitoisuus on estänyt järvien normaalin kevätja syyskierron, aiheuttaen mm. vesimassan pysyvää kerrostuneisuutta ja siitä johtuvaa
happivajetta pohjan läheisessä vedessä. Lisäksi alusveden ja pintasedimentin haittaainepitoisuudet ovat huomattavan korkealla tasolla.
Edellä esitetyn vaihtoehtotarkastelun tulosten perusteella alusveden käsittely käänteisosmoosilla
tai vaihtoehtoisesti veden puhdistaminen kalkkisaostuksella ja johtaminen suurempaan
purkuvesistöön (vaatii purkuputken luvituksen) ovat tutkimisen arvoisia menetelmiä Salmisen,
Kalliojärven ja Kivijärven syvänteiden haitta-aineiden poistamiseksi ja pysyvän
kerrostuneisuuden purkamiseksi. Tällöin myös järvien happitilanteen oletetaan palautuvan
luonnollisemmalle tasolle.
Käytännön kokemuksia valitun menetelmän toimivuudesta ja kustannuksista järvikunnostuksessa
ei ole, joten kunnostus esitetään toteutettavaksi vaiheittain niin, että ensimmäiseksi
kunnostetaan lähinnä kaivosaluetta sijaitsevassa, pinta-alaltaan pienessä Salmisessa. Tulosten
perusteella laaditaan suunnitelmat kahdessa muussa järvessä esiintyvien pilaantumisongelmien
poistamiseksi.
Kunnostustoimenpiteiden aloittamisen aikataulu riippuu siitä, milloin järviin kohdistuvaa
kuormitusta saadaan pienennettyä niin paljon, että pysyvää suolaantumisen aiheuttamaa
vesirungon kerrostumista ei enää pääse tapahtumaan.

Lahdessa 5. päivänä marraskuuta 2014
RAMBOLL FINLAND OY

Kare Päätalo
ryhmäpäällikkö

Janne Kekkonen
ympäristösuunnittelija
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LIITE 1. Hyötyjen, haittojen ja riskien tarkastelu.
Kunnostus-

Toimenpiteen

vaihtoehto

tarkennus

A)

Käsittely käänteis-

Alusveden

osmoosilla ja

poistaminen

puhdistetun veden

pumppaamalla

palautus järveen (vettä

Ympäristöhyödyt

Ympäristöriskit/haitat







Alusveden haittaainepitoisuuksien
väheneminen.
Poistaa myös sulfaatin.



kierrätetään riittävän




monta kertaa).
Veden käsittely



nykyisillä
käsittelylaitteilla ja



johtaminen

Alusveden haittaainepitoisuuksien
väheneminen.
Voidaan käyttää nykyisiä
käsittelylaitteita.

suurempaan






purkuvesistöön (vaatii




purkuputken
luvituksen).
B)





Alusveden

Happitilanne alusvedessä
paranee.

hapettaminen








C)
Kemikalointi
(kalkitus)



Veden haitta-ainepitoisuuksien
väheneminen.









Muut hyödyt/haitat (kustannukset,
aikataulu tms.)

Kerrostuneisuuden purkautuminen voi aiheuttaa haittaaineiden liikkeelle lähtöä etenkin toimenpiteen aikana
(pintavedet).
Alusveden hapettuminen voi aiheuttaa haitta-aineiden
liukenemista sedimentistä.
Alusveden hapettuminen voi johtaa myös
happamoitumiseen (sedimentin sulfidit).
Rejektin muodostuminen.
Putkien jäätyminen talvella.





Kunnostettavan järven pinnankorkeus voi laskea.
Kerrostuneisuuden purkautuminen voi aiheuttaa haittaaineiden liikkeelle lähtöä etenkin toimenpiteen aikana
(pintavedet).
Alusveden hapettuminen voi aiheuttaa haitta-aineiden
liukenemista sedimentistä.
Alusveden hapettuminen voi johtaa myös
happamoitumiseen (sedimentin sulfidit).
Sakan muodostuminen.
Putkien jäätyminen talvella.



Vaikutus voi olla lyhytaikainen/vähäinen.
Haitta-aineiden pitoisuudet eivät vähene.
Kerrostuneisuus suolapitoisuuden seurauksena ei
purkaannu.
Haitta-aineiden sekoittuminen päällysveteen ja
kulkeutumisen lisääntyminen.
Alusveden hapettuminen voi aiheuttaa haitta-aineiden
liukenemista sedimentistä.
Alusveden hapettuminen voi johtaa myös
happamoitumiseen (sedimentin sulfidit).





Edullinen edellisiin verrattuna.
Pitkäkestoinen käsittely.
Ei muodostu rejektiä.

Vaikutus tilapäinen.
Ei vaikuta olennaisesti veden suolapitoisuuteen.
Suolojen kulkeutuminen lisääntyy kerrostuneisuuden
purkamisen yhteydessä..
Tarvittava kemikaalimäärä suuri.
Pohjasakan määrän kasvu.
Haitta-aineet jäävät sedimenttiin.
Kalkituksen muut vaikutukset vesistössä (pH:n nousu)




Edullinen edellisiin verrattuna.
Käytetty laajalti rehevöityneiden
vesistöjen kunnostuksissa






Kallis.
Pitkäkestoinen käsittely.
Tavoitteiden toteutumista
seurattava.
Rejektin käsittelyn kustannukset.

Toteutettavissa vasta uuden
purkuputken luvituksen ja
käyttöönoton jälkeen.
Kustannussäästöjä nykyisten
käsittelylaitteiden hyödyntämisestä.
Käsittelyssä muodostuvan sakan
käsittelykustannukset.
Kuormitus siirtyy uuteen
purkupaikkaan.
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Kunnostus-

Toimenpiteen

vaihtoehto

tarkennus

D)

Sedimentti poistetaan

Sedimentin

imuruoppauksella

poistaminen ja

ennen muita

alusveden

toimenpiteitä.



E)

Sedimentti peitetään



Sedimentin

(tai annetaan peittyä)

peittäminen ja

puhtaalla materiaalilla

alusveden

ennen muita

poispumppaus + em.

toimenpiteitä.

Ympäristöhyödyt

Ympäristöriskit/haitat



Veden hapettumisen johdosta
mahdollinen haitta-aineiden
liukeneminen sedimentistä
vähenee.
Menetelmän A) tai B) hyödyt.



Minimoidaan haitta-aineiden
mahdollinen liukeneminen
sedimentistä alusveden
hapettumisen seurauksena.
Menetelmän A) tai B) hyödyt.






Muut hyödyt/haitat (kustannukset,
aikataulu tms.)

Veden samentuminen ja haitta-ainepitoisuuksien
tilapäinen kasvu vedessä.
Ruoppausmassan sijoittaminen ja käsittely.
Menetelmän A) tai B) haitat sedimenttivaikutusta lukuun
ottamatta.




Menetelmän A) tai B) haitat sedimenttivaikutusta lukuun
ottamatta.
Haitta-aineet jäävät sedimenttiin.



poispumppaus + em.




käsittely (A) tai

Kallis.
Veden samentumisen leviämisen
estäminen lisää kustannuksia
entisestään.
Monivaiheinen.
Ruoppausmassan käsittely ja
sijoittaminen vaativat tilaa ja
lisäävät kustannuksia.

hapettaminen (B)







Mikäli sedimentin annetaan peittyä,
alusveden kunnostuksen aloitusaika
venyy.
Aiheutuu kustannuksia ja veden
samentumista, mikäli sedimentit
peitetään aktiivisilla toimenpiteillä.

käsittely (A) tai
hapettaminen (B)

Huomioita:

Kaikilla menettelyillä on odotettavissa jonkinlaisia pohjaeliöstön ekologisia vaikutuksia. Koska tilanne syvännealueilla on todennäköisesti huono jo ennestään,
oletetaan menettelyjen vaikuttavan myös pohjaeliöstön elinoloihin suotuisasti pitkällä aikavälillä.
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TUTKIMUSTODISTUS
Tarkkailu:
Tarkkailukierros:
Tilaaja:

Havaintopaikka

Tunnus

Eränumero

Otto pvm.

2013E- 2099-1

Talvivaaran sedimenttitutkimukset 2013
helmikuun kierros
Pöyry Finland Oy

Tulo pvm.

Tutkimuksen
lopetus pvm.

Sedimentti Ylä-Lumijärvi

Ylu

2099

26.2.2013

28.2.2013

9.4.2013

Sedimentti Lumijärvi

Lujä

2100

26.2.2013

28.2.2013

9.4.2013

Näkösyvyys
[m]

Kokonais- Jään
Lumen Näytteen- Lisätiedot
syvyys paksuus paksuus
ottaja
[m]
[m]
[m]

0,8

0,5

0,2

JOPAN

Sedimenttikerros 0-58cm vaalea, 5-15cm
vihreän harmaa, 15- ruskea kura (puhtaan
näköinen lieju)

0,4

JOPAN

Näyte 0-3cm vaalean ruskea, 3-6cm hieman
vihertävän harmaata, 6- ruskea lieju.
Näyte otettu suvannosta vesipisteen
yläpuolelta, vettä n.3m, otettu Ekmannilla.
Pohjassa lehtikerros,alla ruskea lieju, näyte
suurimaksi osaksi lehtiä.

Sedimentti Lumijoki

Lum

2101

26.2.2013

28.2.2013

9.4.2013

JOPAN

Sedimentti Kivijärvi, eteläosa

Kiv et

2102

19.2.2013

22.2.2013

27.2.2013

JUAN

Tasaisen tummaa, tumman ruskeaa.Pinnassa
hyvin ohut, alle 1mm:n vaaleampi kerros.

Sedimentti Kivijärvi 10 syvänne

Kiv10

2103

19.2.2013

22.2.2013

27.2.2013

JUAN

Tasaisen tummaa, tumman ruskeaa, 36 cm
sedimenttiä.

Sedimentti Viitapuro

Sedimentti Kalliojoki

Sedimentti Salminen

Viita

Kalliojoki

Sal

2104

2105

2106

26.2.2013

28.2.2013

25.3.2013

26.2.2013

20.2.2013

22.2.2013

27.2.2013

0,8

0,8

0,04

0,6

JOPAN

Jäälle ei uskaltanut mennä. Näyte ei ole aivan
keskeltä uomaa, otettu Ekmannilla. Tiukkaa
liejua, vaaleita kokkareita pinnalla.

JOPAN

Joki sula vettä n. 0,2cm, kivikko, ei
sedimenttiä näkyvissä.Suvanto jäässä, vesi
virtasi pohjoislaitaa, hyvin ohut jää. Keskellä
jäätä n.0,4m, kivipohja, ei saanut sedimenttiä.
Eteläreunassa jäätä n.0,6m, jään alla vettä
0,2m. Ei sedimenttiä, ainoastaan puiden lehtiä.

JUAN

55 cm sedimenttiä, pinnassa 2 cm
vaaleanruskeaa, vetistä, sen jälkeen tasaisen
tumman ruskeaa kiinteää sedimenttiä.
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TUTKIMUSTODISTUS
Tarkkailu:
Tarkkailukierros:
Tilaaja:

Havaintopaikka

Sedimentti Kalliojärvi

Tunnus

Kal

Eränumero

2107

Otto pvm.

20.2.2013

2013E- 2099-1

Talvivaaran sedimenttitutkimukset 2013
helmikuun kierros
Pöyry Finland Oy

Tulo pvm.

Tutkimuksen
lopetus pvm.

22.2.2013

27.2.2013

Näkösyvyys
[m]

Kokonais- Jään
Lumen Näytteen- Lisätiedot
syvyys paksuus paksuus
ottaja
[m]
[m]
[m]

JUAN

Vaalea punaruskea n.2cm:n kerros, muuten
tasaisen tummanruskea. 44 cm sedimenttiä,
päällimmäinen kerros höttöä tai velliä.
0-2 cm erisävyisiä tummaa ruskeaa-hyvin
tummaa ruskeaa. Loput sedimentistä tasaisen
tumman ruskeaa. Sedimenttiä 22 cm.

Sedimentti Kolmisoppi, pääaltaan pohjois

Kol poh

2108

21.2.2013

22.2.2013

27.2.2013

JUAN

Sedimentti Ylä-Lumijärvi

Ylu

3125

26.2.2013

1.3.2013

9.4.2013

JOPAN

Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.
Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
* = Näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

Jakelu:

pirkko.virta@poyry.com

12.4.2013 Seija Tauriainen
Laborantti
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Talvivaaran sedimenttitutkimukset
helmikuun kierros
Pöyry Finland Oy

Redox

pH, kenttämittaus

2013E- 2099-1
Kenttämittaus

Ottopiste
Ylu 0-2 cm
Ylu 5-9 cm näyte 1
Ylu 15-19 cm
Ylu vesikerros sedimentin yläpuolella
Lujä 0-2 cm
Lujä vesikerros sedimentin yläpuolella
Lum 0-5...10 cm
Lum vesikerros sedimentin yläpuolella
Kiv et 0-2 cm
Kiv et vesikerros sedimentin yläpuolella
Kiv10 0-2 cm
Kiv10 2-6 cm näyte 1
Kiv10 14-18 cm näyte 2
Kiv10 18-22 cm
Kiv10 vesikerros sedimentin yläpuolella
Viita 0-5...10 cm
Viita vesikerros sedimentin yläpuolella
Sal 0-2 cm
Sal vesikerros sedimentin yläpuolella
Sal 6-10 cm
Sal 18-22 cm
Kal 0-2 cm
Kal vesikerros sedimentin yläpuolella
Kol Poh 0-2 cm
Kol Poh vesikerros sedimentin yläpuolella
Kol Pohj 6-10 cm
Kol Pohj 18-22 cm
Ylu P3 0-5 cm
Ylu P2 0-2 cm

Näyte- numero
2099-1
2099-2
2099-4
2099-5
2100-1
2100-2
2101-1
2101-2
2102-1
2102-2
2103-1
2103-2
2103-3
2103-4
2103-5
2104-1
2104-2
2106-1
2106-2
2106-3
2106-4
2107-1
2107-2
2108-1
2108-2
2108-3
2108-4
3125-1
3125-2

Ottosyvyys [m]

mV
122
55,3
-88
139
-70,9
230
-238
153
-167
183
-92,7
-124
-103
-140
-51,8
-446
-80,4
96
2,3
-131,5
-166,5
91
235
143
295
-143
-166

5,2
6,1
6,6
5,6
5,4
4,7
6,9
5,9
6,7
5,6
7,1
6,8
6,4
6,4
6,9
13,2
12,4
4,7
4,9
6,4
6,4
5,9
5,0
6,0
6,5
6,5
6,7
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Kuopio

Nab Labs Oy
Ylipahkala Tiina
Nuottasaarentie 17 / Ovi 302
90400 Oulu
FINLAND

ANALYYSITULOKSIA
TILAUSNUMERO:

501119

NÄYTTEITÄ:

20

MENETELMÄKOODI
13
26
503
+ 503M
+ 503P
725
725I
+ 810L
814G
818G
+ 820L
+ 822L
90
94
901

VIITE:

914751/KP72/ Tabell

NÄYTTEITÄ
20
20
15
15
15
14
14
15
20
19
15
15
20
20
1

Labtium Oy

Susanna Arvilommi
Laboratoriopäällikkö
______________________________________________________________________________
Labtium Oy

Labtium Oy

Tekniikantie 2

PL 1500

02150 ESPOO

70211 KUOPIO

Puh. 01065 38000

Puh. 01065 38000

Kansilehti

501119
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Labtium Oy

MENETELMÄKUVAUKSET JA HUOMAUTUKSET
Tilausnumero:
Raportointipäivä:

501119
04.04.2013 12:41:58

TULOS PÄTEE VAIN TESTATUILLE NÄYTTEILLE.
TESTAUSSELOSTEEN SAA KOPIOIDA VAIN KOKONAAN.
TULOKSET VALMISTUNEET:

08.03.2013 - 04.04.2013

VAIN NE TESTIMENETELMÄT, JOISSA TÄSSÄ SELOSTEESSA ON MERKINTÄ
+ MENETELMÄKOODIN EDESSÄ, KUULUVAT AKKREDITOINNIN PIIRIIN.

Info

13

Näytteen kuivaus kylmäkuivaustekniikalla

26

Mineraalisen näytteen seulonta <2mm fraktioon

90

Erillinen punnitus

94

Märkäpunnitus

503

Typpihappoliuotus mikroaaltouunissa, EPA3051

+ 503M

Monialkuainemääritys ICP-MS-tekniikalla

+ 503P

Monialkuainemääritys ICP-OES-tekniikalla

725

NaOH sulate

725I

F:n määritys potentiometrisesti (NaOH-sulate)
Määritysrajoja jouduttiin paikoin nostamaan matriisihäiriöiden
vuoksi.

+ 810L

S:n määritys rikkianalysaattorilla

814G

Kosteuden tai kuiva-aineen määritys gravimetrisesti
Kosteusmääritys on tehty kylmäkuivauksen yhteydessä.

818G

Hehkutushäviön määritys gravimetrisesti (550 °C)

+ 820L

CHN-määritys polttoanalysaattorilla

+ 822L

Hg:n määritys pyrolyyttisesti

901

Tilauksen kirjaus ja käsittelymaksu

902

Näytejätteen hävitysmaksu (max 4 kg)

903

Laboratoriojätteen hävitysmaksu

501119
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Labtium Oy
Laboratorion
näytetunnus

Tilaajan
näytetunnus

L13039965
L13039966
L13039967
L13039968
L13039969
L13039970
L13039971
L13039972
L13039973
L13039974
L13039974U
L13039975
L13039976
L13039977
L13039978
L13039979
L13039980
L13039981
L13039982
L13039983
L13039984

2102-1
2103-1
2103-2
2103-3
2103-4
2106-1
2106-3
2106-4
2107-1
2108-1
2108-1
2108-3
2108-4
2099-1
2099-2
2099-4
2100-1
2101-1
2104-1
3125-1
3125-2

Tulokset

As
Bi
Cd
Mo
Sb
Se
Th
Tl
U
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M
5,0
5,9
7,4
3,5
3,0
3,5
5,1
4,8
4,7
2,6
4,4
2,7
3,5
3,6
4,0
3,8
-

0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
<0.1
<0.1
0,2
0,2
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
-

1,78
2,38
0,99
0,41
0,32
0,23
0,26
4,47
4,45
1,35
4,25
0,84
1,50
3,04
0,40
3,08
-

2,10
2,24
3,34
1,99
2,08
0,29
1,15
1,98
1,95
0,21
0,32
0,98
1,41
1,54
0,69
0,22
-

501119

0,10
0,08
0,07
<0.05
0,06
0,10
0,10
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0,11
<0.05
<0.05
-

3,3
3,5
3,1
1,9
1,8
2,8
2,3
2,2
2,2
1,9
3,7
1,3
2,9
2,1
0,7
4,5
-

3,09
4,33
2,86
1,11
0,99
18,80
0,70
4,84
4,93
3,40
2,76
1,31
1,42
1,43
1,69
3,11
-

0,25
0,25
0,26
0,15
0,11
0,04
0,04
0,32
0,33
0,05
0,08
0,12
0,12
0,27
0,06
0,05
-

Al
mg/kg
+ 503P

2,93 12000
3,42 14100
1,60 14000
0,88
9440
0,85
9260
128,00
49200
65,40
36000
3,23 20000
3,28 20200
83,80 112000
87,80
80100
1,41
8260
27,20
10900
13,40
8280
2,99
5820
142,00 107000
-
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Labtium Oy
Laboratorion
näytetunnus

Tilaajan
näytetunnus

L13039965
L13039966
L13039967
L13039968
L13039969
L13039970
L13039971
L13039972
L13039973
L13039974
L13039974U
L13039975
L13039976
L13039977
L13039978
L13039979
L13039980
L13039981
L13039982
L13039983
L13039984

2102-1
2103-1
2103-2
2103-3
2103-4
2106-1
2106-3
2106-4
2107-1
2108-1
2108-1
2108-3
2108-4
2099-1
2099-2
2099-4
2100-1
2101-1
2104-1
3125-1
3125-2

Tulokset

B
Ba
Be
mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503P + 503P + 503P
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
6
<5
-

188
317
170
174
169
24
32
154
155
21
64
109
104
148
41
22
-

Ca
Co
Cr
Cu
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503P + 503P + 503P + 503P

0,46
8620
0,51 11900
0,56
7540
0,30
4430
0,30
4020
3,48
5860
2,15
8640
0,86
7570
0,91
7620
8,95 20700
6,64 26800
0,30
7810
0,76
8010
0,51
9620
0,30 290000
8,92 27400
-

501119

19,6
23,5
10,6
4,2
4,2
2,5
2,4
27,6
27,2
9,9
30,3
8,3
11,2
47,3
2,6
17,1
-

27,1
32,3
31,2
20,2
20,9
192,0
15,5
53,0
53,7
29,0
23,8
18,6
15,3
11,6
8,3
24,4
-

Fe
K
Li
mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503P + 503P + 503P

54,1 41000
66,5 66000
39,5 25000
14,5 20100
15,1 22200
58,4 173000
4,4 173000
64,5 51300
64,9 51000
27,0 52600
35,1 74400
19,7 13700
22,6 39100
44,7 61400
7,5 19800
25,3 60300
-

1920
2530
1660
374
336
495
1130
4210
4230
437
1030
944
1150
614
703
527
-

11
16
10
3
3
4
5
23
23
5
16
8
9
3
10
15
-
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Labtium Oy
Laboratorion
näytetunnus

Tilaajan
näytetunnus

L13039965
L13039966
L13039967
L13039968
L13039969
L13039970
L13039971
L13039972
L13039973
L13039974
L13039974U
L13039975
L13039976
L13039977
L13039978
L13039979
L13039980
L13039981
L13039982
L13039983
L13039984

2102-1
2103-1
2103-2
2103-3
2103-4
2106-1
2106-3
2106-4
2107-1
2108-1
2108-1
2108-3
2108-4
2099-1
2099-2
2099-4
2100-1
2101-1
2104-1
3125-1
3125-2

Tulokset

Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Rb
Sr
Ti
V
Zn
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P
7280
9650
6310
2270
1830
13300
7520
8910
8980
19900
21100
5280
17200
4310
15300
20200
-

2530
3840
2270
1030
805
6790
2380
953
952
14100
18100
3220
9050
8470
3050
12900
-

40800
54600
29500
15400
13200
30900
48300
1260
1240
25400
19100
9580
22200
1680
1980
22500
-

378
521
87
8
9
114
90
196
194
636
1340
91
501
474
35
1020
-

501119

1870
3000
1950
1750
1710
993
581
1510
1510
151
299
641
1240
1000
648
126
-

34
34
58
43
35
15
10
23
23
5
8
18
13
17
6
6
-

12
18
13
2
2
<1
<1
30
29
1
6
6
8
3
<1
2
-

31,0
44,2
28,1
27,4
28,5
16,5
24,6
24,6
25,1
26,7
52,7
28,3
23,0
31,2
101,0
29,4
-

563
780
658
335
295
41,2
72,8
1640
1670
157
394
582
579
375
329
189
-

56,0
63,5
82,4
61,5
60,0
413,0
19,9
77,5
77,8
46,5
34,2
32,4
27,9
40,5
16,1
29,4
-

509
861
190
73
51
39
38
593
590
470
1400
155
579
582
59
812
-
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Labtium Oy
Laboratorion
näytetunnus

Tilaajan
näytetunnus

L13039965
L13039966
L13039967
L13039968
L13039969
L13039970
L13039971
L13039972
L13039973
L13039974
L13039974U
L13039975
L13039976
L13039977
L13039978
L13039979
L13039980
L13039981
L13039982
L13039983
L13039984

2102-1
2103-1
2103-2
2103-3
2103-4
2106-1
2106-3
2106-4
2107-1
2108-1
2108-1
2108-3
2108-4
2099-1
2099-2
2099-4
2100-1
2101-1
2104-1
3125-1
3125-2

Tulokset

F
S
%
%
725I + 810L
<0.2
0,02
<0.01
0,01
<1
0,01
0,03
0,06
0,05
0,03
<0.1
1,13
<1
<0.01
<1
-

4,68
6,06
3,09
1,50
1,42
9,17
6,56
0,63
0,63
11,30
8,17
1,54
5,88
1,43
1,39
11,20
-

Kosteus
%
814G

Kuiva-aine
LOI TUHKA
C
N
%
%
%
%
%
814G 818G
818G + 820L + 820L

95,60
96,40
93,50
92,40
92,70
95,50
93,20
93,10
98,00
90,10

4,40
3,60
6,50
7,60
7,30
4,50
6,80
6,90
2,00
9,90

36,70
36,70
38,80
44,30
46,50
29,20
60,50
62,30
34,70
21,70

63,30
63,30
61,20
55,70
53,50
70,80
39,50
37,70
65,30
78,30

85,00
88,80
97,20
93,40
87,80
94,60
90,10
80,40
95,30
93,80

15,00
11,20
2,80
6,60
12,20
5,40
9,90
19,60
4,70
6,20

23,10
32,00
18,20
18,30
32,60
25,90
52,20
4,31
17,10
-

76,90
68,00
81,80
81,70
67,40
74,10
47,80
95,70
82,90
-

501119

19,40
19,60
21,20
24,30
25,80
8,66
13,90
11,20
11,10
1,78
3,48
17,40
12,40
23,40
9,10
1,32
-

1,69
1,50
1,61
1,80
1,90
0,24
0,43
0,67
0,66
0,11
0,23
1,27
0,97
1,05
0,38
0,07
-

Hg
mg/kg
+ 822L

Kuivapaino
g
90

0,219
0,205
0,307
0,181
0,168
0,036
0,043
0,139
0,138
0,011
0,022
0,082
0,090
0,087
0,033
0,006
-

11,2
15,2
30,5
37
38,2
13,8
14,7
18
6,84
44,9
40,3
31,6
11,2
41,8
93,7
24
95,6
117
10
7,27
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Labtium Oy
Laboratorion
näytetunnus

Tilaajan
näytetunnus

L13039965
L13039966
L13039967
L13039968
L13039969
L13039970
L13039971
L13039972
L13039973
L13039974
L13039974U
L13039975
L13039976
L13039977
L13039978
L13039979
L13039980
L13039981
L13039982
L13039983
L13039984

2102-1
2103-1
2103-2
2103-3
2103-4
2106-1
2106-3
2106-4
2107-1
2108-1
2108-1
2108-3
2108-4
2099-1
2099-2
2099-4
2100-1
2101-1
2104-1
3125-1
3125-2

Tulokset

Märkäpaino
g
94
254
422
473
489
523
306
217
262
335
452
269
283
403
629
766
441
966
598
215
117

501119
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Labtium Oy

Laadunvalvontanäytteen
tunnus
Filler
QCGSD12
QCGSD12
QCGSD12
QCR907
QCR907
QCGS310-7
QCGS310-7
QCGS900-5
QCGS900-5
QCSOKEA
QC309D
QCSOKEA
QCSOKEA
QCWQB1
QCSOKEA
QCWQB1
Filler

Laadunvalvontatulokset

As
Bi
Cd
Mo
Sb
Se
Th
Tl
U
Al
B
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503M + 503P + 503P
<0.05
21,8

<0.1
0,484

<0.01
1,82

<0.02
0,798

<0.04
0,0426

501119

<0.5
1,89

<0.02
5,64

<0.01
0,636

<0.01
2,23

<15
21700
-

<5
8,36
-
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Labtium Oy

Laadunvalvontanäytteen
tunnus
Filler
QCGSD12
QCGSD12
QCGSD12
QCR907
QCR907
QCGS310-7
QCGS310-7
QCGS900-5
QCGS900-5
QCSOKEA
QC309D
QCSOKEA
QCSOKEA
QCWQB1
QCSOKEA
QCWQB1
Filler

Laadunvalvontatulokset

Ba
Be
Ca
Co
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Na
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
+ 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P
<1
269
-

<0.2
1,22
-

<50
9290
-

<1
16,7
-

<1
42,8
-

501119

<1
73
-

<50
40600
-

<50
3780
-

<1
40,8
-

<10
8680
-

<1
2280
-

<50
305
-
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Labtium Oy

Laadunvalvontanäytteen
tunnus
Filler
QCGSD12
QCGSD12
QCGSD12
QCR907
QCR907
QCGS310-7
QCGS310-7
QCGS900-5
QCGS900-5
QCSOKEA
QC309D
QCSOKEA
QCSOKEA
QCWQB1
QCSOKEA
QCWQB1
Filler

Laadunvalvontatulokset

Ni
P
Pb
Rb
Sr
Ti
V
Zn
S
C
N
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
%
%
%
+ 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 503P + 810L + 820L + 820L
<2
58,9
-

<20
1310
-

<5
78,7
-

<1
25,8
-

<1
36,6
-

501119

<2
95
-

<1
36,3
-

1,2
266
-

10,6
10,7
0,357
0,357
<0.01
-

11,9
<0.06
-

1,01
<0.03
-

Hg
mg/kg
+ 822L
0,0512
0,0427
0,0479
1,41
1,19
-
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Tiivistelmä
Työssä on perehdytty haihdutus- ja kalvosuodatustekniikoihin ja arvioitu niiden soveltuvuutta Talvivaaran
metallien talteenottoprosessista peräisin olevan liuoksen puhdistamiseen. Pääasiallinen liuoksesta erotettava
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1 Tausta
1.1

Metallien talteenottoprosessi Talvivaarassa
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (jatkossa ”Talvivaara”) hyödyntää Sotkamossa
olevaa monimetalliesiintymää biokasaliuotusteknologialla. Biokasaliuotuksessa malmin
sisältämät arvometallit (lähinnä Ni, Co, Zn ja Cu) liukenevat mikrobien, rikkihapon ja
ilman hapen yhteisvaikutuksesta, jolloin saadaan niin sanottu PLS-liuos (Pregnant
Leach Solution). Pääosa PLS-liuoksesta kierrätetään takaisin kasoille metallipitoisuuden
kasvattamiseksi, mutta noin 10 % siitä ohjataan metallien talteenottoon, jossa liuoksen
sisältämät metallit saostetaan vaiheittain saostusreaktoreissa rikkivedyn avulla.
Syntyneet metallisulfidisakat erotetaan sakeuttimien ja suodattimien avulla liuoksesta ja
myydään jatkojalostajille. Metallien talteenoton jälkeen liuos puhdistetaan vielä
raudansaostus- ja loppuneutralointivaiheissa, jonka jälkeen se pääosin palautetaan
kasojen kastelukiertoon. Laitoksen vesitaseen tasapainottamiseksi kaikkea liuosta ei
voida palauttaa kasalle, vaan osa raudansaostuksen ja loppuneutraloinnin läpikäyneestä
liuoksesta on poistettava prosessista. Tämä virta on merkitty oheisen prosessikaavion
oikeaan alakulmaan ja se johdetaan ojitetun suoalueen ja eräiden pienien lampien
muodostaman jälkikäsittelyn kautta vesistöön.

Kuva 1. Metallien talteenottoprosessi Talvivaaran Sotkamon laitoksella (Rosenback,
2011)
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Vedenpoiston tarvetta voidaan tietyissä tilanteissa vähentää käyttämällä
loppuneutraloinnista tulevaa liuosta korvaamaan raakaveden sisäänottoa laitokselle,
mutta jätevedestä ei kuitenkaan kokonaan ole päästy eroon.
Talvivaaran nykyisin käyttämät puhdistusmenetelmät poistavat jätevedestä tehokkaasti
raskasmetallit kuten nikkelin, sinkin ja kuparin, jotka saostuvat loppuneutraloinnin
yhteydessä hydroksideina. Loppuneutraloinnissa käytetty poltettu kalkki CaO poistaa
liuoksesta sulfaattia, joka saostuu kipsinä CaSO4. Loppuneutralointi ei kuitenkaan pure
liuoksen sisältämään natriumiin, joka jää liuokseen runsasliukoisena natriumsulfaattina
(Na2SO4) ja estää siten sulfaattipitoisuuden laskun CaO:n lisäsyötöllä. Kipsilläkin on
näissä olosuhteissa tietty liukoisuus, joten sitä vastaava pitoisuus CaSO4:a jää
neutraloinnissa saostumatta ja jatkaa prosessissa eteenpäin.
Pääosa natriumsulfaatista syntyy Ni/Co saostuksen yhteydessä, jossa prosessiin
syötetään lipeää (NaOH) pH:n nostamiseksi haluttuun arvoon. Niin kauan kuin lipeää
tässä prosessivaiheessa käytetään, on käsittelemättömässä bleedissä aina mukana
natriumsulfaattikuorma, joka on verrannollinen Ni/Co-saostuksessa tuotettavan
sulfidisakan määrään. Toinen natriumsulfaatin lähde prosessissa on saostusreaktorien
hönkäkaasujen pesu, joka tapahtuu lipeäliuoksella hönkien sisältämän rikkivedyn
neutraloimiseksi.
Jos vesistöön pääsevän natriumsulfaatin määrää halutaan vähentää tuotantoa
rajoittamatta, on vesistöön päätyvälle virtaukselle löydettävä lisäkäsittely
natriumsulfaatin poistamiseksi.
1.2

Teknologioiden valinta
Ongelman ratkaisun etsiminen aloitettiin keväällä 2011, jolloin VTT kartoitti
kirjallisuustyöllä (Viinikka et al, 2011) erilaisia sulfaatinpoistomenetelmiä
kaivosvesistä. Työssä keskityttiin jo käytössä oleviin ja toimiviksi todettuihin
teknologioihin. Mahdollisiksi sulfaatinpoistomenetelmiksi nousivat:
erilaiset saostukset (ettringiitti- ja bariumsaostus)
kalvotekniikat (käänteisosmoosi, ultra- ja nanosuodatus ja elektrodialyysi)
ioninvaihto
haihdutus
biologinen sulfaatin pelkistys.
Jatkoselvittelyä varten päätettiin yhdessä Talvivaaran kanssa rajata selvitettävien
teknologioiden määrä kahteen, joiksi valittiin kalvotekniikat ja haihdutus.
Saostusten ongelmaksi todettiin se, että natriumille ei ole järkevää saostuskemikaalia
olemassa ja pelkän sulfaatin saostaminen jättäisi liuokseen yhä natriumin ja sitä
vastaavan stoikiometrisen määrän jotain saostuskemikaalista peräisin olevaa anionia
(esim. karbonaattia). Sulfaatin biologinen pelkistys sisälsi saman ongelman, sillä
sulfaatin pelkistäminen sulfidiksi ei olisi johtanut natriumin määrän vähentymiseen
natriumsulfidin hyvän liukoisuuden takia. Lisäksi vaarana olisi ollut rikkivedyn
muodostuminen.
Ioninvaihdolla olisi periaatteessa ollut mahdollista peräkkäisillä käsittelyillä poistaa
sekä natrium että sulfaatti. Tässä tapauksessa käsiteltävä liuosmäärä ja pitoisuudet ovat
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niin suuria, että ioninvaihtohartsien regeneroimiseen tarvittavien kemikaalien
kustannusten todettiin nousevan liian suuriksi. Lisäksi liuoksen sisältämät muut metallit
– kuten kalsium ja magnesium – olisivat olleet useimmille hartseille haitallisia ja niiden
poistaminen olisi mahdollisesti vaatinut esikäsittelyä.
Tarkempaan selvitykseen valitut teknologiat – kalvomenetelmät ja haihdutus – ovat
kummatkin hyvin tehokkaita liuoksessa olevien epäorgaanisten suolojen poistamisessa.
Niillä pystytään samalla kertaa erottamaan liuoksesta sekä natrium, sulfaatti kuin
muutkin liuoksen sisältämät suolat. Kuvassa 2 on vertailtu haihdutuksen ja erilaisten
kalvotekniikoiden tehokkuutta suolojen ja orgaanisten, happea kuluttavien yhdisteiden
(COD) poistajana.

Kuva 2. Haihdutuksen ja eräiden kalvomenetelmien tehokkuus liuenneiden suolojen ja
orgaanisten yhdisteiden poistajana (Koistinen vuosi).
Haihdutuksella ja kalvomenetelmillä – erityisesti käänteisosmoosilla - saadaan siis
tuotteena käytännössä aivan puhdasta vettä, joka voidaan palauttaa prosessiin ja korvata
sillä laitoksen raakaveden ottoa tai vaihtoehtoisesti johtaa vesistöihin ilman
pitoisuustason nousua. Puhtaan veden lisäksi kummatkin menetelmät tuottavat myös
toisen virtauksen, johon käsiteltävän liuoksen suolat ja muut epäpuhtaudet
konsentroituvat. Useissa jätevedenkäsittelytapauksissa tämän ns. rejektin tai
konsentraattifaasin käsittely tai loppusijoitus on ongelmallista, mutta Talvivaaran
tapauksessa näin ei ole. Talvivaarassa konsentraatti, joka sisältää käsiteltävän effluentin
sisältämät suolat, voidaan johtaa bioliuostuskasoille. Kasoilla vallitsevissa olosuhteissa
natriumsulfaatti reagoi liuoksessa olevan rauta(III)sulfaatin kanssa muodostaen
niukkaliukoista natriumjarosiittia, joka saostuu kasalle oheisen bruttoreaktioyhtälön
mukaan. Kasat toimivat siis ”nieluna”, joka estää natriumsulfaatin vähittäisen
rikastumisen prosessikiertoon.
Reaktioyhtälö (1): Natriumjarosiitin saostuminen
3 Fe2(SO4)3(aq) + Na2SO4(aq) + 12 H2O -> 2 Na[Fe3(SO4)2(OH)6(s) + 6 H2SO4(aq)
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2 Tavoite ja työn sisältö
Tämä työ on jatkoa keväällä 2011 tehtyyn esiselvitykseen erilaisista kaivosvesien
sulfaatinpoistomenetelmistä. Esiselvityksen perusteella valittiin lähempään tarkasteluun
kaksi erilaista metodia: jäteveden käsittely haihduttamalla ja käsittely erilaisilla
kalvosuodatuksilla. Tässä työssä pyritään arvioimaan näiden menetelmien teknistä
soveltuvuutta Talvivaaran jäteveden käsittelyyn. Työ on rajoitettu koskemaan
nimenomaan nykyisen loppuneutraloinnin jälkeisen liuoksen käsittelyä. Näin ollen
esim. erilaiset prosessimuutokset tai prosessikytkennät, joilla mahdollisesti voitaisiin
vaikuttaa käsiteltävän liuoksen määrään tai laatuun, on rajattu tämän työn ulkopuolelle.
Raportti palvelee Talvivaaraa päätöksenteon apuna sen etsiessä teknisesti ja
taloudellisesti sopivaa menetelmää jätevesiensä lisäkäsittelyyn vesistöön joutuvan
natriumsulfaatin vähentämiseksi.
Viimeisimmän teknisen taloudellisen tiedon saamiseksi käännyttiin suoraan eri
laitevalmistajien puoleen, esiteltiin heille käsiteltävän liuoksen laatu, määrä ja muut
olennaiset olosuhteet ja pyydettiin ehdotuksia käsittelyyn soveltuvista teknisistä
ratkaisuista, tarvittavasta laitekannasta sekä arviota hankinta- ja käyttökustannuksista.
Laitetoimittajien mielenkiinnon varmistamiseksi VTT:llä oli lupa kertoa, että tiedustelu
tehdään Talvivaaran toimeksiannosta ja sen taustalla on todellinen tilanne, joka vaatii
melko pikaista ratkaisua. Saadun tiedon perusteella laadittiin eri vaihtoehdoista
prosessikuvaukset, prosessikaaviot, laiteluettelot sekä arviot hankinta- ja
käyttökustannuksista sillä tarkkuudella, kuin se laitetoimittajilta saadun tiedon
perusteella oli mahdollista. Laitetoimittajien nimiä ei luottamuksellisuuden takia tässä
työssä käytetä.
Asiakkaan toivomuksesta työssä esitetään lyhyesti myös eräitä muita tekniikoita, joista
ei vielä ole täyden mittakaavan referenssejä, jotka tulevaisuudessa voisivat olla
soveltuvia tämän tyyppisen jäteveden käsittelyyn.
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3 Lähtötiedot
Talvivaaran loppuneutraloinnin ylitettä, joka koostumukseltaan vastaa käsiteltävää
liuosta, seurataan viikoittaisilla analyyseillä. Kesän 2011 analyysitiedoista laskettiin
keskeisimpien komponenttien keskimääräiset konsentraatiot, jotka käyvät ilmi oheisesta
taulukosta.
Taulukko 1. Käsiteltävän liuoksen keskimääräinen koostumus
Muuttuja
O2 mg/l
conductivity mS/m
alkalinity mmol/l
DS mg/l
hardness mmol/l
N (tot) mg/l
P (tot) µg/l
CODCr mg/l
Cl mg/l
2SO4 mg/l
Al µg/l
Sb µg/l
As µg/l
Ba µg/l
Cd µg/l
Ca mg/l
Co µg/l
Cr µg/l
Cu µg/l
Mg mg/l
Mn µg/l
Na mg/l
Ni µg/l
Fe µg/l
S mg/l
Zn µg/l
pH

Keskiarvo
6,0
2000
0,7
40
24
1,5
7
< 30
17
8100
89
0,6
0,8
41
3,1
353
16
1,8
14
237
7000
3500
49
3860
4490
85
8,7

Liuoksen käsittelyn kannalta merkittäviä ovat natriumin ja sulfaatin pitoisuuksien
lisäksi ainakin liuoksen Al-, Mn-, Fe- ja Ca-pitoisuudet. Lisäksi vaikka bariumin
pitoisuus on vähäinen, aiheuttaa se yhdessä suuren sulfaattipitoisuuden kanssa
saostumisriskin. Niukkaliukoinen bariumsulfaatti on helppo poistaa pesuilla. Liuos on
kylläinen tai lähes kylläinen kipsin (CaSO4) suhteen. Tämä on seurausta
loppuneutraloinnista, missä nimenomaisesti saostetaan kipsiä lisäämällä liuokseen
CaO:ta. Liuoksen käsittelyssä on siis varauduttava siihen, että liuoksen konsentroituessa
seurauksena todennäköisesti on kipsisaostuman muodostuminen.
Laitoksen
kapasiteetiksi
määriteltiin
150
m3/h
puhdistettua
liuosta.
3
Loppuneutraloinnista lähtevä virtaus on n. 500 m /h, mikä on samalla käsittelyyn

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07140-11
10 (40)

syötettävän liuoksen maksimimäärä. Laitetoimittajien omaan harkintaan jätettiin se,
johdetaanko käsittelyyn koko 500 m3/h virtaus vai vain osa siitä.
Jätevedenkäsittelyn tarvitsemaa energialähdettä (sähkö, höyry, polttoöljy tai jokin muu)
ei haluttu määrittää etukäteen, vaan sekin jätettiin laitetoimittajien harkintaan. Paikalla
on jo olemassa höyrykattila, mutta siinä ei ole vapaata kapasiteettia esim. höyryllä
toimivan haihdutuslaitoksen tarpeeseen. Sen sijaan kerrottiin, että biokasaliuotuksen
liuoskierroista (1200 m3/h, T = 40 ºC) voisi olla saatavana energiaa esim.
lämpöpumpulla jätevedenkäsittelyn tarpeisiin.

4 Kalvotekniikat
4.1

Yleistä kalvotekniikoista
Kalvotekniikoita käytetään yleisesti veden suolanpoistossa. Kalvojen kehitys ja energiaa
säästävät lisälaitteet (mm. ERI) ovat laskeneet tuotettavan veden kustannuksia viime
vuosina huomattavasti ja kalvotekniikat ovat jo ohittaneet haihdutuksen suolanpoiston
valtatekniikkana.
Membraanitekniikat perustuvat puoliläpäiseviin kalvoihin (Fritzmann et al. 2007). Vesi
läpäisee ne hyvin, mutta veteen liuenneet aineet eivät. Kun puoliläpäisevä kalvo
laitetaan kahden erilaisen liuoksen väliin, syntyy osmoottinen paine veden pyrkiessä
laimentamaan väkevää liuosta. Käänteisosmoosissa konsentroidumpaan liuokseen
kohdistetaan niin suuri paine, että se ylittää luontaisen osmoottisen paineen ja vesi
saadaan siirtymään kalvon läpi suodokseen (permeaattiin). Muita mahdollisia
membraanitekniikoita ovat elektrodialyysi, jossa ajavana voimana paineen sijasta on
sähkö, ja forward osmoosi (FO), mikä perustuu liuosten erilaiseen osmoottiseen
paineeseen. Forward osmoosia (FO) käydään lyhyesti läpi luvussa 7. Tässä kappaleessa
keskitytään käänteisosmoosiin ja nanosuodatukseen.

Kuva 3. Periaatekuva osmoosista (FO) ja käänteisosmoosista (RO) (Cath et al. 2007).
Sekä haihdutuksessa että membraanitekniikoissa energiankulutus on merkittävä
kustannus suolanpoistoprosessissa. Membraanitekniikassa syötteen suolapitoisuus on
suoraan verrannollinen tarvittavaa paineeseen eli energiaan. Kun syöteveden
suolapitoisuus on murtovesien luokkaa, saavutetaan 25-30 barin paineella kohtuullinen
vuo (25 kg/m2h). Kuvassa 4 on esitetty permeaatin vuo syöteliuoksen suolapitoisuuden
funktiona eri paineilla (Fritzmann et al. 2007).
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Kuva 4. Permeaatin vuo syöteliuoksen suolapitoisuuden funktiona eri paineilla
(Fritzmann et al. 2007).
4.1.1 Membraanin vaikutus kalvosuodatukseen
Riippuu valitun kalvon ominaisuuksista, liuenneista aineksista ja olosuhteista, kuinka
paljon kalvon läpi pääsee muutakin kuin vettä. Nanosuodatuskalvokin rejektoi hyvin
sulfaatin ja kalsiumin kaltaiset moniarvoiset ionit, mutta yhdenarvoiset ionit pääsevät
kalvon läpi suodokseen. Suolarejektio voi olla parhaillaan yli 99 %. Tällöin käytetään
tiukempia käänteisosmoosikalvoja (kuva 5).
Sekä käänteisosmoosi- että nanosuodatuskalvot sopivat sulfaatin poistoon. Koska
nanosuodatuskalvo ei ole niin tiukka kuin käänteisosmoosikalvo, prosessiin tarvittava
paine on pienempi. Pienempi paine sekä laskee energiankulutusta että vähentää kalvon
likaantumisominaisuuksia.
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Kuva 5. Eri huokoskokoisten membraanien aineiden läpäisyt (Yhtiö 2).
Kalvon huokoskoon lisäksi myös ionien ja yhdisteiden koot ja varaukset vaikuttavat
niiden kalvonläpäisyyn. Taulukossa 2 on esitetty tyypillisiä käänteisosmoosin TFCkalvon (Thin film composite) eri aineiden rejektointeja. Kun kalvoksi valitaan sulfaattia
rejektoiva kalvo, myös muiden ainesosien, mm. metallien määrä vähenee entisestään.
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Taulukko 2. Käänteisosmoosin TFC-kalvon (Thin Film Composite) eri ionien
erotuskyky (Yhtiö 2).

Kaupallisesti saatavilla on periaatteessa (ainakin) kahden tyyppisiä membraaneja:
polyamidi (PA) ja selluloosa-asetaattimembraaneja (CA). Näiden membraanien
ominaisuuksia on esitetty taulukossa 3 (Woongjin 2010). Koska suolanpoisto
Talvivaaran loppuneutraloinnin ylitevedestä tapahtuu alkalisissa olosuhteissa
(keskimääräinen pH 8,7), joten polyamidimembraania on näistä vaihtoehdoista
soveltuvin materiaali.
Taulukko 3. Polyamidi- ja selluloosa-asetaattimembraanien ominaisuuksia (Woongjin
2010).

4.1.2 Kalvosuodatuksen vaatimat esikäsittelyt
Ennen varsinaista suolanpoistoa kalvosuodatuksella syötettävä vesi on jo läpikäynyt
useita osaprosessivaiheita, jotta syötettävän veden laatu saadaan hyväksytylle tasolle
(kuva 6, Yhtiö 4). Lähtöveden laatu vaikuttaa siihen, mitä kaikkia osaprosesseja
tarvitaan. Käänteisosmoosilaitteistoon vesi tulee tämän kaavion mukaan vasta
ultrasuodatuksen jälkeen.
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Kuva 6. Syöttöveden mahdollisia esikäsittelyvaiheita ennen käänteisosmoosia (Yhtiö 4.)

Kalvojen puhtaana pysyminen on välttämätöntä käänteisosmoosin taloudellisen
toiminnan vuoksi. Likaantuminen voi tapahtua monesta eri syystä (kuva 7) ja sen
seurauksena aina energian kulutus kasvaa ja yleensä myös tuotteen laatu huononee.
Taulukkoon 4 on likaantumissyyn lisäksi ilmoitettu mahdollinen tapa poistaa tai
ehkäistä ongelma (Yhtiö 4) ja taulukossa 4 on kalvolaitteeseen syötettävän veden
laatuvaatimukset (Dow, Tech Manual). Esikäsittelyn jälkeen veden laatu pitää siis olla
vähintään taulukon 5 mukaista.

Kuva 7. Membraanitekniikan käyttöä rajoittavia tekijöitä (Fritzmann et al. 2007).
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Taulukko 4. Kalvon likaantumisen mahdollinen aiheuttaja ja ehkäisykeinot (Yhtiö 4).
Fouling
Biological
fouling
Particle fouling
Colloidal
fouling
Organic fouling

Mineral fouling

Oxidant fouling

Cause
Bacteria,
microorganisms,
viruses, protozoan
sand, clay (turbidity,
suspended solids)
Organic and inorganic
complexes, colloidal
particles, micro-algae
Natural Organic Matter
(NOM) : humic and
fulvic acids,
biopolymers
Calcium, Magnesium
Barium or Strontium
sulfates and carbonates
Chlorine, Ozone,
KMnO4

Appropriate Pre-treatment
Chlorination

Filtration
Coagulation + Filtration
Optional: Flocculation /
sedimentation
Coagulation + Filtration +
Activated carbon adsorption
Coagulation+ Ultrafiltration
Antiscalant dosing
Acidification
Oxidant scavenger dosing:
Sodium (meta)bilsulfite
Granulated Activated Carbon

Taulukko 5. Käänteisosmoosiin syötettävän veden laatuvaatimukset, kun käytetään Filmtecin
polyamidimembraania (Dow, Tech Manual.).

4.1.2.1 Talvivaaran Bleed veden vaatimia esikäsittelyjä ennen kalvosuodatusta
Vesi suolanpoistoprosessiin tulee loppuneutraloinnin sakeuttimen ylivuotona (Kuva 1:
Bleed, metals recovery process). Veden keskimääräinen koostumus on esitetty
taulukossa 1. Keskiarvot on laskettu keväällä ja kesällä 2011 otetuista vesinäytteistä (12
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kpl). Nablabs Laboratories analysoi standardien mukaisilla menetelmillä
suodattamattomat vesinäytteet, joten myös kiintoaine on mukana analyysituloksessa.
Laitevalmistajien sekä membraanisuodatukseen käytettävien tietokoneohjelmien
(ROSA ja Avista) mukaan veden kiintoainepitoisuus (40 mg/l) sekä raudan, mangaanin
ja alumiinin pitoisuuksia täytyy pienentää ennen kalvosuodatusta. Mikäli nykyisen
kiintoaine-erotuksen toimintaa ei voida tehostaa riittävästi, kiintoaine täytyy erottaa
esimerkiksi
lammelliselkeyttimellä,
hiekkasuodatuksella,
flotaatiolla
tai
(multimedia)suodatuksella.
Liuenneen raudan poisto perustuu ferro-ionin (Fe2+) hapettamiseen kolmenarvoiseksi
ferri-ioniksi (Fe3+), mikä sitten reagoi veden kanssa muodostaen hydroksidisakan, joka
voidaan suodattaa pois (Yhtiö 4, Yhtiö 5). Myös mangaanin poisto perustuu
hapetukseen (Mn 2+ → Mn4+) ja MnO2 saostukseen, mutta tämä vaatii jo
voimakkaampia hapettimia.
4 Fe2+ 3 O2 -> 2 Fe2O3
Fe2O3 + 3 H2O -> 2 Fe(OH)3

Mikäli vesi on kiintoaine- ja humusvapaata (permanganaattiluku < 12 mg/l),
katalyyttisellä suodattimella voidaan poistaa sekä rauta että mangaani happipitoisista
vesistä. Mangaanin poisto vaatii pH:n 8-9 ja se voidaan poistaa myös humuspitoisista
vesistä. Katalyyttisen suodatusmassan sanotaan nopeuttavan hapetusreaktiota itse siinä
merkittävästi kulumatta (lisäystarve vuodessa 10%). Suodatusmassaan adsorboitunut
sakka poistetaan laitteistosta vastavirtapesun avulla. Elvytykseen ei tarvita
lisäkemikaaleja.
Tietokoneohjelmien mukaan on suuri riski, että kalsium- ja bariumsulfaatti saostuvat
membraaneille. Koska näytteistä ei ollut analysoitu bikarbonaatin määrää, ei myöskään
CaCO3:nmahdollinen saostuminen tullut niillä esiin. Tämä riski kuitenkin lienee ainakin
kohtuullinen, sillä raudan saostukseen lisätään kalsiumkarbonaattia (Kuva 1). Vaikka
osa karbonaatista hajoaa hiilidioksidiksi ja osa saostuu kiinteäksi sakaksi lasketusaltaan
pohjalle, on luultavaa, että myös liuenneena sitä on syötevedessä. Se on myös otettava
huomioon veden esikäsittelyssä ja kemikaalivalinnoissa.
4.1.3 Kalvosuodatuksen suunnitteluparametrit
Käänteisosmoosin yleiset suunnitteluparametrit on esitetty taulukossa 6.
Suolapitoisuutensa (TDS) vuoksi Talvivaaran Bleed vesi on verrattavissa murtoveteen
(Brackish water, BW). Tarvittavan paineen suuruus on suoraan verrannollinen liuoksen
suolapitoisuuteen. Mitä väkevämpi liuos, sen suurempi osmoottinen paine on ylitettävä,
jotta vesi saadaan puristettua puoliläpäisevän kalvon läpi.
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Kuva 8. Prosessikuva käänteisosmoosista (Yhtiö 4).
Taulukko 6. Käänteisosmoosin yleiset suunnitteluparametrit (Yhtiö 4).

4.2

Membraanitekniikan laitetoimittajat
Koska projektin tavoitteena on arvioida natriumsulfaatin poiston kustannuksia
ympäristöön menevästä vedestä (Bleed) ja millaiseen veden puhtauteen päästään,
selvitettiin asiaa suoraan laitevalmistajilta. Heille ilmoitettiin, etteivät luvut ole sitovia
tarjouksia, sillä kaikkien osapuolten mielestä sitovan tarjouksen voi antaa vasta
koeajojen jälkeen, missä tekniikan soveltuvuus sekä todelliset kustannukset tulevat
esiin.
Talvivaaran luvalla laitetoimittajille kerrottiin puhdistettavan veden laatu (Taulukko 1),
tarvittavan permeaatin eli tuotetun puhtaan veden määrä (150 m3/h) ja käytettävissä
olevan syöttöveden määrä (500 m3/h). Taulukon 1 pitoisuudet kuvasivat
suodattamatonta vesinäytettä sisältäen kiintoaineen. Talvivaaraa analysoi myös liuoksen
metallipitoisuuksia. Tyypillinen liuenneen raudan pitoisuus on noin 0,5 -1 mg/l ja
liuenneen mangaanin pitoisuus n. 2 mg/l. Taulukossa 7 on esitetty laitetoimittajat ja
heiltä saadut vastaukset lyhyesti.
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Taulukko 7. Kyselyn saaneet membraanilaitetoimittajat, heidän vastauksensa ja
laitteiston hinta.
Yhtiö

Vastaus

Yhtiö 1

Ota yhteys muualle

Yhtiö 2

Ota yhteys muualle

Yhtiö 3

Ei halua antaa tietoa

Yhtiö 4

Hyvä erittely, laskema

1,2 M€

Yhtiö 5

Laskelma, erittely

1,3 – 1,6 M€

Yhtiö 6

Yhtiö 8

Yhteissumma, ei erittelyä 4 – 5 M€
Laskelmaa NF, (ED ja FO
1,5 M€
ei toteuttamiskelpoinen)
Yhteissumma, ei erittelyä 5,6 M€

Yhtiö 9

ED ei taloudellinen

Yhtiö 10

Yhteisumma

Yhtiö 7

Laitehinta

6 – 7 M€

Kysely lähettiin 10 yhtiölle. Kaksi yhtiötä antoi yhteissumman kalvolaitteelle ja
esikäsittelylle (n. 5-6 miljoonaa euroa). Yhtiön 10 suodatin ei heidän mukaansa tarvitse
esikäsittelyä. Tarkin erittely saatiin yhtiöltä 4. Vain yhtiö 3 kieltäytyi täysin
vastaamasta. Heillä on myös elektrodialyysilaitteitta, joissa ajavana voimana käytetään
sähköä paine-eron sijaan.
4.2.1 Yhtiö 4
Yhtiön 4 ehdotuksen mukaan käytetään kahta multimediasuodatinta esikäsittelynä
ennen käänteisosmoosia (kuva 9). Syöttöveden määrä heidän prosessissaan on 265 m3/h
eli lähes puolet siitä, mitä muissa laskelmissa on käytetty. Tuotetun puhtaan veden
määrä on 150 m3/h eli puhtaan veden tuotanto on n. 60 %. Kun syöttöliuos
konsentroituu, tarvitaan suurempi paine veden kalvon läpi puristamiseen. Tässä
kalvosuodatuksessa korkein käyttöpaine on 25 bar.
Ennen ensimmäistä multimediasuodatinta ilmastetaan syöteliuos sekä lisätään siihen
koagulantti ja biosidi. Tässä vaiheessa lasketaan syötteen kiintoainepitoisuus 40
mg/l:sta 10 mg/l:aan. Toisen suodatusvaiheen jälkeen kiintoainetta ei enää ole.
Syöteliuokseen lisätään happoa ja antiskalanttia ennen käänteisosmoosilaitteeseen
syöttöä suolojen saostumisen ehkäisemiseksi.
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Kuva 9. Vuokaavio (Yhtiö 4)

Kalvolaitteen membraaniksi on valittu murtovesien käänteisosmoosikalvo XLE-440,
mikä on kunnallis- ja teollisuusjätevesille tarkoitettu vähemmän energiaa kuluttava ja
korkean vuon omaava kalvo. Taulukossa 8 on esitetty yhtiön 4 antamien tietojen
pohjalta laskettu käyttökustannusarvio bleed-veden suolanpoistoon.
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Taulukko 8. Bleed-veden puhdistuksen käyttökustannusarvio (Yhtiö 4).

Kääteisosmoosiprosessissa tuotetaan 150 m3/h puhdasta vettä (permeaattia) ja 100 m3/h
konsentraattia. Suolapitoisuus on konsentraatissa 2,5 kertaa suurempi kuin
syöteliuoksessa. Puhdistetun veden (permeaatin) laatu on esitetty taulukossa 9. Arvion
mukaan johtokyky laskee alle 1 mS/cm, sulfaatin pitoisuus on alle 80 mg/l ja natriumin
alle 40 mg/l. Tuotettu vesi on riittävän puhdasta. Laitteiston laitehinta on 1 200 000
euroa. Laiteluettelo on esitetty liitteessä 3.
Taulukko 9. Puhdistetun veden laatu (Yhtiö 4)

4.2.2 Yhtiö 5
Alun perin yhteyttä tähän yhtiöön otettiin raudan ja mangaanin poiston vuoksi. Heillä
on katalyyttinen suodatin, jonka esitteen mukaan voi olla jopa 70 kertaa nopeampi kuin
normaali hapetus ja hiekkasuodattimen yhdistelmä. Tämä on merkittävää, sillä
käsiteltävän veden määrä on suuri (500 m3/h).
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Katalyyttisen suodattimen veroton hinta on materiaalivalinnoista, paineluokasta,
automaation tasosta, asennustavasta jne. riippuen noin 300 000 – 500 000 euroa.
Käyttökustannukset koostuvat normaaleista pumppaus- ja huoltokustannuksista.
Pumppausenergia on 0,6 kWh/m3 ja huoltokustannukset ovat 0,5 % vuotuisesta
investoinnista. Laitteille erityinen käyttökustannus on mekaanisesti kuluneen massaosan
korvaaminen uudella. Laskennallisesti 10 % massasta tulee valmistautua korvaamaan
vuotuisesti. Tämän käyttökustannuksen osuus on noin 6000 euroa vuodessa + alv.
Ennen katalyyttiseen suodattimeen syöttöä, kiintoaine pitää poistaa Bleed-vedestä.
Yleensä tämä tehdään laskeuttamalla. Bleed-vesi on loppuneutraloinnin sakeuttimen
ylitettä ja laskeuttamisesta huolimatta kiintoainetta on liikaa massasuodattimelle. Mikäli
kiintoaineen laskeutumista ei saada tehostettua, tarvitaan laite kiintoaineen erotukseen
(lamelliselkeytin, flotaatio, mikrosuodatus) mikä lisää investointikustannuksia. Tässä
laskelmassa on kiintoaineen erotukseen laskettu multimedia suodattimet (4 kpl). Yhtiön
4 mukaan niiden hinta on 100 000 euroa/kpl.
Kalvolaitteen veroton hinta (600 000 – 700 000 euroa) käyttökustannuksineen (0,24
eur/m3) saatiin hyvin eriteltynä. Hinta sisältää laitteiston peruskomponentit
runkorakenteet,
kalvot,
paineputket,
pumput,
putkiston,
venttiilit,
kemikaalinannostuksen, instrumentoinnin, perussähköistyksen, ohjauksen jne. Yhtiön 5
Bleed-veden suolanpoistoprosessin käyttökustannukset on eritelty taulukkoon 10.
Taulukko 10. Bleed-veden puhdistuksen käyttökustannusarvio (Yhtiö 5).

Tuotetun veden suolapitoisuus on noin 250 mg/l. Suola on pääasiassa natriumsulfaattia.
Konsentraatin suolapitoisuudet ovat noin 1,4 kertaa suuremmat kuin syöteliuoksen.
4.2.3 Yhtiö 6 ja Yhtiö 8
Yhtiö 6 piti vettä moniongelmaisena erityisesti sen kalvoa likaavien komponenttien
vuoksi (Fe, Mn, Al, BaSO4, CaSO4). Ilman testauksia he eivät halunneet ottaa kantaa,
mikä tekniikka useista mahdollisuuksista olisi toimivin ja mitä sen käyttö tulisi
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maksamaan. Karkeaksi hinnaksi koko systeemille esikäsittelyineen Yhtiö 6:n arvio n. 45 miljoona euroa.
Myös Yhtiö 8 antoi vain koko paketin yhteishinnan 5,6 miljoonaa. Erona Yhtiö 6:een
Yhtiö 8 suunnitteli ultrasuodatusta esikäsittelyksi ennen käänteisosmoosia, kun Yhtiö
6:n suunnittelamat esikäsittelyt olivat perinteisiä menetelmiä.
4.2.4 Yhtiö 10
Yhtiön 10 tuote on värähtelevä nanosuodatinkalvo. Heidän mielestään Bleed-vesi on
ilman esikäsittelyä laitteeseen sopiva. Laitteen värähtely estää lian tarttumisen kalvoon
(kuva 10) eivätkä rauta ja mangaani likaa kalvoa. Kun suodatus tehdään nanokalvolla
saadaan sulfaatista 95 % poistettua. Tällöin käsitellyn veden sulfaattipitoisuus on alle
500 mg/l. Kalvojen vaihtoväliksi he ilmoittavat 2-3 vuotta ja puhdistusväliksi 1-2
päivää. Suuren vesimäärän vuoksi, tarvittava modulimäärä on 30-35. Arvioitu hinta on
6-7 miljoonaa euroa ja käyttökuluksi he arvioivat 1,10-1,50 eur/m3. Käyttökulut
sisältävät kalvojen vaihdot, puhdistuksen ja energian, mutta ei työvoimakuluja. Myös
he, kuten kaikki muutkin toimijat, korostivat lukujen olevan arvioita ja koeajojen
tarpeellisuutta.

Kuva 10. Värähtelevän nanosuodatinlaitteen toimintaperiaate
4.2.5 Yhtiö 7
Tämä yhtiö ilmoittaa kalvosuodatuksen lisäksi myös FO:n (Forward Osmosis) ja
elektrodialyysin tuotteekseen. Näille virtauksille ja suolamäärille kumpikaan näistä
”tulevaisuuden tekniikoista” (FO, ED) eivät olleet taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja.
FO on hidas. Jos sillä tarvitsee tuottaa 150 m3/h puhdasta vettä, tarvittava kalvopinta-ala
on suuri. Tämän päivän ED laitteita voi käyttää suolan poistoon taloudellisesti, kun
syöttöliuoksen suolapitoisuus on noin 0,5 %.
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Heidän ehdotuksensa oli pehmentää vesi ensin metakryylihapporyhmiä sisältävällä
ioninvaihtimella ja sitten suodattaa käyttäen varattua nanokalvoa. Tämän paketin hinta
on noin 1,5 miljoonaa euroa. He arvioivat, että muuta esikäsittelyä ei välttämättä tarvita.
Kysymykseen ioninvaihtimen käyttökustannuksista ei saatu vastusta. Kalvojen
vaihtoväli on 3 vuotta ($800 000). Käyttökustannuksiksi he ilmoittivat n. 0,40 eur/m3
sisältäen energian ja kalvonvaihdot. Koeajojen tarpeellisuus kävi ilmi myös näissä
keskusteluissa.
4.3

Yhteenveto
Kalvotekniikka soveltuu natriumsulfaatin poistoon. Kalvovalinta vaikuttaa siihen, onko
tuotteen sulfaattipitoisuus alle 80 mg/l (käänteisosmoosikalvo) vai alle 500 mg/l
(nanosuodatuskalvo). Nanosuodatuksen etuna on pienempi käyttöpaine, mikä laskee
energian kulutusta ja vähentää kalvojen likaantumista.
Bleed–veden esikäsittely lienee tarpeen. Vain Yhtiö 10 oli sitä mieltä, ettei erillistä
esikäsittelyä tarvita. Heidän laitteensa värähtely auttaa kalvoja pysymään puhtaana. Silti
heidän laitteistonsa arviohinta oli muita huomattavasti kalliimpi ja myös
käyttökustannukset olivat korkeat. Tähän lienee eräänä syynä värähtelyn vaatima
energia.
Hyvä, yksityiskohtainen ehdotus tuli Yhtiöltä 4. Heidän esittämänsä investointi ja
käyttökustannukset olivat Yhtiön 5 kanssa samaa suuruusluokkaa. Laitekustannukset
olivat noin 1,5 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset alle 0,70 euroa/m3.

5 Kalvosuodatuksen jatkotoimenpiteet
Kaikissa yhtiöiltä saaduissa vastauksissa on käynyt selväksi, että koeajot ovat erittäin
tarpeelliset tälle kalvotekniikan näkökulmasta katsottuna ”moniongelmaiselle vedelle”.
Likaantuminen pitää yrittää ehkäistä mahdollisimman hyvin. Tarpeen on siis testata
millä teknistaloudellisilla esikäsittelymenetelmillä Bleed-vesi saadaan kalvolaitteeseen
sopivaksi natriumsulfaatin poistoon.
Koska antiskalantti lienee ioninvaihtopehmennystä taloudellisempi, sopivaa kemikaalia
sekä kalsium- ja bariumsulfaattia että kalsiumkarbonaattia vastaan alkalisissa
olosuhteissa pienen rauta ja alumiinipitoisuuden kanssa ei todennäköisesti löydy ilman
testejä. Myös esikäsittelyyn valittu flokkulanttijäämä voi yhdessä muiden aineiden
kanssa tukkia polyamidikalvoa. Siksi myös kemikaalien yhteensopivuus on
tarkastettava. Lisäksi myös mahdollinen biofoulaantumisen riski on huomioitava.
Kemikaalivalinnoissa otetaan prosessien lisäksi huomioon ympäristö- ja
käyttöturvallisuus. Koagulantit ovat yleensä orgaanisia polymeerejä, alumiini- tai
ferrisuoloja. Ne poistuvat suodattimien sakkojen mukana kasalle. Pienehkö rauta- tai
alumiinilisä kasalla ei muuttane olennaisesti tilannetta nykyisestä. Myös antiskalantit
menevät konsentraattiveden mukana kasalle, eivät vesistöön. Yleensä antiskalantit ovat
orgaanisia polymeerejä tai organofosfonaatteja. Myös biohajoavia antiskalantteja on
saatavilla. Yleensä meriveden desalinointilaitoksen konsentraatti pumpataan takaisin
mereen kemikaaleineen. Ympäristönäkökulmasta erityisesti fosfaattia sisältävät
kemikaalit (organofosfonaatit) ovat ongelmallisia, sillä ne tuovat mereen lisäravinnetta
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ja aiheuttavat levänkasvua. Tässä tapauksessa kemikaali ei aiheuta rehevöitymistä, sillä
se ei päädy vesistöön. Vedenpuhdistukseen käytetty kemikaali ei ole myrkyllinen.
Laitetoimittajat suosittelevat biosidia, jotta mikrobien kasvusta syntynyt biofilmi ei
tukkisi kalvolaitteiden membraaneja. Jo nykyiseen prosessiin (ennen raudan saostusta)
lisätään peroksidia rikkivedyn muodostumisen ehkäisemiseksi. Testein on selvitettävä,
onko tämä riittävä käsittely kalvolaitteen kannalta ja voidaanko laitteiston pesuilla
vaikuttaa tarpeeksi biofoulingin ehkäisyyn. Jos biosidia joudutaan käyttämään, sen
valinta tuotteiden laajasta joukosta on syytä tehdä ympäristön turvallisuus huomioiden.
Samoin perustein on valittava myös toimivimmat pesuaineet.
Iso osa testeistä onnistuu pienessä mittakaavassa laboratoriossa (kemikaalien valinta).
Kun kemikaalivalinnat on tehty, kokeita pitää jatkaa pilot- mittakaavassa kaivoksella,
sillä mm. saostumisiin vaikuttaa pH:n, lämpötilan ja pitoisuuksien lisäksi myös
prosessiolosuhteet (virtaukset, paineet). Ainakin yhtiöt 5 ja 6 ovat ilmoittaneet
halukkuutensa koeajoihin omilla piloteillansa.

6 Haihdutus
6.1

Yleistä haihdutuksesta
Haihdutus sopii periaatteessa hyvin teollisten jätevesien käsittelyyn, koska sillä
pystytään erottamaan vedestä käytännöllisesti katsoen kaikki liuenneet suolat ja
haihtumattomat orgaaniset yhdisteet. Tämä on tärkeä ominaisuus erityisesti silloin, kun
puhdistuksella pyritään kohti suljetumpia vesikiertoja ja käsitellyllä vedellä on tarkoitus
korvata prosessin vaatiman raakaveden kulutusta. Perinteisesti haihdutusta on kuitenkin
pidetty pääoma- ja energiakustannuksiltaan liian kalliina menetelmänä jätevesien
käsittelyyn. Kiristyvät päästörajat, pyrkimykset vesikiertojen sulkemiseen ja
teknologian ja materiaalien kehitys ovat kuitenkin lisänneet haihdutussovellusten
määrää myös jätevesien käsittelyssä.
Haihduttimia voidaan jaotella eri tyyppeihin esim. haihdutettavan liuoksen liikkeen
perusteella. Tällöin puhutaan valuva kalvo - (falling film), nouseva kalvo - (rising film)
tai pakkokiertohaihduttimista. Näistä tyypeistä valuva kalvo –haihduttimet ovat
yleisempiä varsinkin silloin, kun käsiteltävän liuoksen kuiva-ainepitoisuus ja
viskositeetti ovat kohtuullisia. Liuoksen viskositeetin ja kuivapitoisuuden ollessa
korkeat, on usein turvauduttava pakkokiertohaihduttimeen.
Toinen jaottelu perustuu siihen, tapahtuuko haihdutus yhdessä vai useammassa
vaiheessa ja liittyykö haihduttimeen syntyvän höyryn komprimointia. Yksivaiheinen
haihdutin on luonnollisesti hankintakustannuksiltaan monivaiheista edullisempi, mutta
koska energian käyttö on yksivaiheissa haihdutuksessa varsin tehotonta, nousevat
käyttökustannukset helposti varsin suuriksi. Monivaiheisessa haihduttimessa käytetään
edellise vaiheessa syntyvää höyryä seuraavan vaiheen lämmittämiseen. Tämä edellyttää,
että kukin vaihe toimii edellistä alhaisemmassa paineessa. Tämä ratkaisu lisää
alkuinvestointia, mutta vähentää olennaisesti energian kulutusta yksivaiheiseen
haihdutukseen verrattuna. Ulkopuolisen höyryn tarpeesta voidaan vapautua lähes
kokonaan, jos haihduttimessa syntyvä höyry komprimoidaan joko mekaanisesti
kompressorilla (MVR, mechanical vapor recompression) tai ejektorin avulla (TVR,
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thermal vapor recompression) ja syötetään takaisin haihduttimen lämmittämiseen.
MVR- ja TVR-haihdutukset kuluttavat höyryn sijasta sähköä.

Kuva 11. Yksi- ja nelivaiheisen sekä MVR-haihdutuksen periaatteet ja suhteelliset
höyrynkulutukset (Ramm-Schmidt)
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Kuva 12. Energiankulutusvertailu muutamien haihdutusvaihtoehtojen välillä
6.1.1 Haihdutuksen vaatimat esikäsittelyt
Suodatus on haihdutuksen usein vaatima esikäsittelymenetelmä. Haihduttimessa
kiintoaineet lisäävät viskositeettia huonontaen siten lämmönsiirtoa. Lisäksi kiintoaineet
aiheuttavat lämmönsiirtopintojen likaantumista ja tukoksia.
Haihduttimessa tapahtuva konsentroituminen voi johtaa myös epätoivottuun
kiteytymiseen
lämmönsiirtopinnoille.
Tätä
voidaan
ehkäistä
syötteen
ioninvaihtokäsittelyllä, jossa mahdollinen niukkaliukoista suolaa muodostava ioni
vaihdetaan toiseen. Talvivaaran tapauksessa todennäköisemmin kiteytymisongelmia
aiheuttava yhdiste on kipsi (CaSO4). Koska haihdutusta edeltävässä neutraloinnissa
liuoksesta saostetaan kipsiä lisäämällä sinne kalkkia (CaO), on liuos haihdutukseen
tullessaan kylläinen tai lähes kylläinen kipsin suhteen.
6.2

Haihdutuksen laitetoimittajat

6.2.1 Yhtiö 11 ja Yhtiö 12
Yhtiö 11 on vedenkäsittelyyn liittyvien palvelujen, ratkaisujen ja laitteiden toimittaja.
Yhtiön valikoimiin kuuluvat kattavasti kaikki keskeiset haihdutintyypit (falling film ja
pakkokiertohaihduttimet, monivaiheiset haihduttimet ja MVR- ja TVR-haihduttimet).
Yhtiön 11 kotisivujen yhteydenottokaavakkeen kautta lähetetty kuvaus Talvivaaran
tilanteesta ohjattiin edelleen Yhtiön 11 suomalaiseen tytäryritykseen Yhtiöön 12, jonka
edustajien kanssa asian käsittelyä on jatkettu.
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Yhtiön 11 laitteista löytyy referenssejä esimerkiksi alumiinintuotantolaitokselta
Australiasta, minne Yhtiö 11 toimitti monivaiheisen haihdutinlaitteiston väkevöimään
jätelipeää. Haihduttamon kapasiteetti on 280 t/h ja se on otettu käyttöön 2007.
Yhtiöiden asiantuntijat päätyivät lopulta kuitenkin arvioon, jonka mukaan haihdutus ei
tälle tapaukselle ole kilpailukykyinen, vaan liuos kannattaa käsitellä käänteisosmoosilla.
6.2.2 Yhtiö 13
Yhtiö 13 suunnittelee ja toteuttaa mm. haihdutus- ja kiteytyslaitoksia sekä tislaamoja.
Yhtiöllä on useita referenssejä natriumsulfaatin haihdutus- ja kiteytyslaitoksista sekä
jätevesien haihdutuksesta ja suolanpoistosta. Yhtiön haihdutinlaitevalikoimaan kuuluvat
falling film- ja pakkokiertohaihduttimet sekä MVR- ja LTV-haihduttimet.
6.2.2.1 Yhtiön 13 ehdotus
Yhtiö 13 ehdottaa haihdutusta tehtäväksi nelivaiheisella TVR-haihdutuksella. TVR on
lyhenne sanoista Thermal Vapour Recompression. Menetelmän keskeinen osa on
höyryejektori, jonka avulla luodaan paine-eroa vaiheitten välille ja mahdollistetaan siten
edellisen vaiheen haihtuman käytön seuraavan vaiheen lämmitykseen. Ejektori vaatii
toimiakseen myös ulkopuolista höyryä, mutta sen tarve on pienempi kuin suoralla
höyryllä toimivassa haihduttimessa.

Kuva 13. Nelivaiheisen TVR-haihduttimen toimintaperiaate
Yhtiön 13 ehdotuksessa ulkopuolisen höyryn (p = 10 bar) tarve on 0,23 t/t lauhdetta eli
35 t/h. Tarkempia kulutuslukuja ei ainakaan toistaiseksi ole saatu. Mahdollinen
esikäsittely kipsin takia on harkinnassa, mutta lopullista arviota siitäkään ei ole saatu.
Toimituksen laitehinta-arvioksi yhtiö 13 ilmoittaa 11 MUS$ (ex works) = 8,3 M€.
Yhtiö 13 kertoo suoraan, että pelkkä haihdutus ei ehkä ole paras ratkaisu kyseisen
virtauksen käsittelyyn, vaan liuos pitäisi väkevöidä ensin 5-10 % TDS väkevyyteen asti
ja jatkaa siitä haihdutuksella.
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Taulukko 10. Yhteenveto Yhtiö 13 ehdotuksesta
Ratkaisu
Haihduttimien lkm
Energian lähde
Esikäsittely
Väkevöintisuhde
Energian kulutus
Laitekustannus

Nelivaiheinen TVR haihdutin
1
Höyry (10 bar)
??
30 %
0,23 t höyryä / t laudetta
8,3 M€ (ex-works)

6.2.3 Yhtiö 14
Yhtiö 14 on suomalainen kemian-, prosessi- ja energiateollisuuden sekä niihin liittyvien
ympäristöteknologioiden insinööritoimisto. Sen tuotteisiin kuuluu mm muovikalvoista
koostuviin lämmönvaihtimiin perustuva haihdutin. Sen toimintaperiaate käy ilmi
kuvasta 14.

Kuva 14. Muovikalvoihin perustuva haihdutin /4/
Lämmönjohtavuudeltaan muovikalvot ovat luonnollisesti selvästi metallisia
materiaaleja huonompia ja niiden heikko lämmönkestävyys pakottaa haihduttimet
toimimaan alhaisemmissa lämpötiloissa (tyypillisesti 55-65°C) ja alennetussa paineessa
(0,15-0,25 bar). Toisaalta muovikalvoihin perustuvilla haihduttimilla on muita
ominaisuuksia, jotka kompensoivat huonoa lämmönjohtavuutta. Kalvojen materiaalit
ovat edullisia ja niiden valmistus on halpaa. Lämmönsiirtopinta-alan kasvattaminen on
helppoa kalvojen ohuuden ja keveyden takia ja suuremmalla pinta-alalla voidaan
kompensoida heikkoa lämmönjohtavuutta. Muovikalvot kestävät myös korrodoivia
aineita hyvin ja useimmissa tapauksissa eivät ole kovin alttiita likaantumiselle.
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Toisaalta, jos likaantumista tapahtuu, on muovikalvoihin perustuva lämmönsiirtopinta
nopeaa ja edullista vaihtaa. Kalvojen käyttöikä riippuu luonnollisesti käyttökohteesta,
mutta on tyypillisesti 2-3 vuotta.
6.2.3.1 Yhtiön 14 ehdotus
Yhtiö 14 ehdottaa haihdutusta toteutettavaksi heidän vakuumi-MVR -haihduttimillaan.
Yhden haihduttimen kapasiteetti on 515 m3/d, joten halutun kapasiteetin (150 m3/h =
3600 m3/d) saavuttaminen vaatii seitsemän rinnakkaista yksikköä. Kukin yksikkö pitää
sisällään 40 lämmönsiirtokasettia ja kuusi suurnopeuspuhallinta. Haihduttimet toimivat
60 °C lämpötilassa ja 200 mbar paineessa.
Haihdutuksen väkevöintisuhde on ehdotuksessa 1:2 eli haihdutuslaitoksen syöttö olisi
300 m3/h. Tällä väkevöintisuhteella yhtiö arvelee, etteivät kipsaantuminen tai scaling
muodosta ongelmaa ja erillisiä esikäsittelyjä ei tarvita. Tämän varmistamiseksi
suositellaan kuitenkin testaamista.. Lämmönsiirtokasettien kestoksi arvioidaan kolme
vuotta. Laitoksen ominaissähkönkulutus on 9,9 kWh/t kondensaattia. Lisäksi tarvitaan
jäähdytysvettä 200 m3/h sekä höyryä haihdutttimien alkulämmitykseen aina
käynnistysten yhteydessä 300 kg/h / haihdutin.
Haihdutuslaitos olisi automatisoitu siten, ettei se vaadi jatkuvaa läsnäoloa. Periaatteessa
laitoksen voisi pystyttää uloskin, mutta esim. kunnossapitoa ajatellen laitoksen
sijoittaminen halliin, jonka lämpötila pidetään plussan puolella, lienee järkevintä. Hallin
hintaa ei kuitenkaan ole mukana Yhtiön 14 lähettämässä ehdotuksessa.
Laitoksen hinta asennettuna on 6,1 M€ ja suorat käyttökustannukset 1,03 €/m3
kondensaattia. Jos pääomakulutkin huomioidaan, nousevat käyttökustannukset 1,44 €/
m3 kondensaattia..
Taulukko 11. Yhteenveto Yhtiön 14 ehdotuksesta
Teknologia ratkaisu
Haihduttimien lkm
Energian lähde
Esikäsittely
Väkevöintisuhde
Energian kulutus
Suorat
käyttökustannukset
Investointikustannus
(ilman rakennusta)

Muovikalvoihin perustuva alipainehaihdutin
7
Sähkö
Ei (varmistettava kokeilla)
50 %
9,9 kWh / t lauhdetta
1,03 €/ t lauhdetta (sis. energian, varaosat,
kemikaalit ja kunnossapidon)
6,1 M€ (asennettuna)

6.2.4 Yhtiö 15
Yhtiö 15 suunnittelee, valmistaa ja välittää haihduttimia. He ovat toimittaneet toista
jätevedenhaihduttamoa eri puolille maailmaa – myös Eurooppaan. Yhteydenottoon
heidän verkkosivunsa kautta ei kuitenkaan ole vastattu.
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6.3

Haihdutuksen yhteenveto
Haihdutusratkaisun löytämiseksi otettiin yhteyttä neljään potentiaaliseksi arveltuun
laitetoimittajaan. Budjettihintoja haihdutusratkaisulle saatiin kuitenkin vain kaksi ja
niistäkin toinen ei ollut aivan viimeistelty (Yhtiö 13). Yksi toimittaja ei reagoinut
yhteydenottoon mitenkään (Yhtiö 15) ja yksi päätyi suosittelemaan haihdutuksen
asemasta ED + RO ratkaisua (Yhtiö 11/12).
Tuotteen eli puhtaan lauhteen laatu ei haihdutuksessa ole ongelma, vaan saatava lauhde
on käytännössä suolatonta. Tämän vuoksi se soveltuu hyvin käytettäväksi esim.
kattilavedeksi tai pesuihin.
Prosessina haihdutus on varsin yksinkertainen ja suoraviivainen, varsinkin jos mitään
syötön esikäsittelyä ei tarvita. Laitteistot voidaan automatisoida siten, että laitoksen
ohjaus ja valvonta voidaan hoitaa valvomosta käsin.
Taulukko 12. Haihdutusten yhteenveto
Valmistaja
Teknologiaratkaisu
Haihduttimien lkm
Energian lähde
Esikäsittely
Energian kulutus
Suorat käyttökustannukset(2

Yhtiö 14
Vakuumi-MVR-haihdutin
7
Sähkö
Ei (varmistettava kokeilla)
9,9 kWh / t lauhdetta

Yhtiö 13
Nelivaiheinen TVR haihdutin
1
Höyry (10 bar)
??
179 kWh / t lauhdetta (1

(sis. energian, varaosat, kemikaalit ja
kunnossapidon)

1,03 €/ t lauhdetta

12,15 €/ t lauhdetta

Investointikustannus ilman
rakennusta

6,1 M€

24,9 M€ (3

(1

Höyryn energia on muutettu kWh:ksi kertoimella 1 t höyryä = 728 kWh
Höyryn hinnaksi oletettu 0,067€/kWh ja sähkön hinnaksi 0,08 €/kWh
(3
Vertailukelpoisen investoinnin saamiseksi annettu laitehinta on kerrottu 3:lla
(2

Yhtiön 14 muovikalvoihin perustuva haihdutin on eksoottisempi vaihtoehto kuin Yhtiön
13 perinteisempi TVR-haihdutin. Saman tyyppisiä haihduttimia on kuitenkin viime
aikoina asennettu ainakin Intiaan. TVR-haihduttimen vaatima lisähöyry edellyttäisi
uuden höyrykattilan rakentamista laitokselle. Tämän kustannukset tulisivat siis vielä
varsinaisen haihduttimen lisäksi. Yhtiön 14 ehdotuksen seitsemän rinnakkaista
haihdutinta antavat joustavuutta hahdutuksen operointiin, mutta yksiköiden suuri määrä
luonnollisesti lisää kustannuksia.
Saatujen tietojen perusteella Yhtiön 14 ehdotus on edullisuutensa ja pidemmälle viedyn
suunnittelunsa takia potentiaalisempi haihdutusvaihtoehto.

7 Muita metodeja jäteveden puhdistukseen
7.1

Forward osmoosi
Myös elektrodialyysi ja forward osmoosi perustuvat puoliläpäiseviin kalvoihin. Vesi
läpäisee ne hyvin, mutta veteen liuenneet aineet eivät. Kun puoliläpäisevä kalvo
laitetaan kahden erilaisen liuoksen väliin, syntyy osmoottinen paine veden pyrkiessä
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laimentamaan väkevää liuosta. Forward osmoosissa (FO) käytetään tätä väkevämmän
liuoksen vetovoimaa hyväksi. Prosessin idea on esitetty kuvassa 1.

Kuva 15. Forward osmoosin periaate (viite).
Konsentroitua vetoliuosta kierrätetään FO-kalvon toisella puolella ja kalvon toisella
puolella kiertää syöteliuos, josta vettä poistetaan. Väkevä vetoliuos vetää vettä
syöteliuoksesta kalvon läpi samalla itse laimentuen. Vesi erotetaan vetoliuoksesta
toisella vedenerotustekniikalla (yleensä käänteisosmoosilla tai haihdutuksella).
Vetoliuos väkevöityy uudelleen ja se kierrätetään takasin FO:n prosessiin.
7.1.1 Vetoliuokset
Tärkein edellytys prosessille on se, että vetoliuoksen osmoottinen paine on
syöttöliuoksen painetta suurempi. Eri suoloilla saadaan erisuuruiset osmoottiset paineet
(kuva 16). Tämä tarkoittaa sitä, että saman paineen aikaan saamiseksi toista suolaa
tarvitaan enemmän kuin toista. Esim. 2 M NaCl – liuoksen osmoottinen paine on sama
kuin 1 M MgCl2-lioksen. Taulukkokirjoista, kuten CRC, saadaan osmoottiset paineet eri
molaarisille puhtaille liuoksille. Teoreettisesti liuosten osmoottisia paineita voi arvioida
myös OLI Stream Analyzer –tietokoneohjelmalla.
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Kuva 16. Suolaliuoksen konsentraation vaikutus osmoottiseen paineeseen.
Tällä hetkellä NaCl, NH4HCO3, merivesi, sokeri ja väkevä lannoiteliuos ovat
vetoliuoksia, joista löytyy paljon artikkeleita. Vaikka NaCl:n osmoottinen paine on
pienempi kuin moniarvoisten metallien, on sen erotus laimentuneesta vetoliuoksesta
käänteisosmoosilla yksinkertaisempaa johtuen sen hyvästä liukoisuudesta. NaCl ei
aiheuta membraanin likaantumisongelmia kuten esim. kalsiumsuolat.
NH4HCO3:n viehätys perustuu suolan regenerointiin, sillä se voidaan erottaa matalassa
lämpötilassa termisesti laimeasta liuoksestaan. Suola hajoaa ammoniakki-kaasuksi ja
hiilidioksidiksi ja kaasut voi sitten yhdistää uudelleen vetosuolaliuokseksi (kuva 17).
Koska itse FO-prosessiin energia tarvitaan vain liuosten kierrätykseen (pumppaus) ja
vetoliuoksen regenerointi tapahtuu alhaisessa lämpötilassa, prosessin kokonaisenergian
kulutus on alhaisempi kuin useimmilla vedenerotustekniikoilla (kuva 18). Sen
heikkoutena on haisevan ammoniakkikaasun diffuusio kalvon läpi syöteliuokseen eli
kuivattaan tuotteeseen.
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Kuva 17. FO-prosessi, kun vetoliuoksena käytetään NH4HCO3.

Kuva 18. Suolapoistotekniikoiden energiankulutuksia.
Sokeriliuoksella voidaan esim. konsentroida mehuja, jolloin tuote ei vahingoitu
paineesta tai korkeasta lämpötilasta vedenerotuksen aikana. Laimentunut sokeriliuos
voidaan käyttää muualla prosessissa eikä sitä siksi tarvitse konsentroida. Samaa ideaa
käytetään myös silloin, kun väkevä lannoiteliuos toimii vetoliuoksena. Samalla kun
tuotetta kuivataan, lannoiteliuos laimenee levitysväkevyyteen eikä regenerointia tarvita
(kuva 19).
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Kuva 19. Väkevälannoiteliuos FO:n vetoliuoksena
Meriveden käytössä FO:n vetoliuoksena perustuu siihen, että merivesi laimentuu
murtovedeksi samalla kun se poistaa vettä jätevedestä. Kun suolakonsentraatio on
alhaisempi, tarvittava energian kulutus on pienempi, sillä käänteisosmoosi toimii
alhaisemmassa paineessa ja silloin myös likaantumisriski pienenee. Tuotettu vesi on
puhdasta, sillä se on suodattunut kahden kalvon läpi. Käänteisosmoosin konsentraatilla
voidaan jatkaa jäteveden kuivausta FO:n toisessa vaiheessa. Konsentraatti laimenee
takaisin ”meriväkevyyteen” ja se voidaan palauttaa takaisin mereen.

Kuva 20. Merivesi FO:n vetoliuoksena. Juomaveden valmistus kierrätysvedestä.
Uusia helposti regeneroitavia vetoliuoksia kehitellään koko ajan. Uusia innovaatioita on
mm. magneettisiin nanopartikkeleihin ja dentrimeereihin perustuvat liuokset.
7.1.2 FO membraanit
Membraanit ovat tämän tekniikan pullonkaula vieläkin, vaikka kaupallisia FO-kalvoja
on jo saatavissa ja ensimmäinen sopimus desalinointilaitoksesta, jossa käytetään
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manipuloitua forward osmoosia, on solmittu viime kesänä. Laitoksen on määrä tuottaa
200 m3/d. Kalvoja, jotka rejektoivat suolan, mutta joiden vedenläpäisy on hyvä,
kehitellään koko ajan.

Kuva 21. FO-membraanikalvo.
Prosessin etuna on kalvon pysyminen puhtaampana, sillä prosessissa paine on vähäinen.
Kalvojen heikkoutena vielä nykyään on mm. kapea pH käyttöalue (pH 4-8).
Rakenteeltaan kalvot kestävät toistaiseksi huonosti painetta.
7.1.3 FO Talvivaaran vesissä
Johtuen pH:sta vain raudan saostuksen jälkeisessä lasketusaltaassa on FO-prosessiin
sopiva (pH 5). On mahdollista, että puhtaan veden erotus lasketusaltaastaan vedestä
voisi onnistua esim. kuvan 22 mukaisilla systeemeillä, mutta toistaiseksi prosessin
kapasiteetti on alhainen.

Kuva 22. FO-prosessi ja veden erotus jätevesistä.
7.2

MST
Eräänä uutena kehitteillä olevana menetelmänä kaivosteollisuuden jätevesien
käsittelyyn voidaan mainita MST-menetelmä (Molecular Separation Technology). Se on
sähkökemiallinen menetelmä, jossa ei tarvita kalvoja. Menetelmä perustuu
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metallihydroksidisakkaan, joka kehittäjänsä mukaan erottaa liuoksesta myös liukoiset
suolat. Kehittäjän ilmoittama sähkönkulutus on noin 2 kWh/m3 eli samaa luokkaa
kalvomenetelmien kanssa. Menetelmää on jo jonkin verran testattu Talvivaarassa ja
tulokset ovat olleet lupaavia.

8 Yhteenveto
Molemmat tutkitut teknologiat – haihdutus ja kalvosuodatus – osoittautuivat
todennäköisesti soveltuviksi kohteena olevan jäteveden käsittelyyn ja sen sisältämien
liuenneiden suolojen erottamiseen. Sekä haihdutuksella että kalvotekniikoilla käsitelty
vesi on niin puhdasta, että se soveltuu palautettavaksi takaisin prosessiin. Tällöin
voidaan luonnollisesti vähentää laitoksen tarvetta raakaveden sisäänottoon ja vastaavasti
vähentää vesistöihin johdettavan purkuveden määrää. Käsitelty vesi on niin
korkealaatuista, että sitä voidaan käyttää kaikkein vaativimmissakin kohteissa kuten
kattilavetenä tai sakkojen pesussa. Jos kaivoksen vesitase vaatii vesien johtamista
luontoon, tarkastelluilla puhdistustekniikoilla saavutetaan vedenlaatu, josta ei aiheudu
pitoisuuksien kohoamista vastaanottavissa vesistöissä.
Toiminnallisesti riskit niin haihdutuksessa kuin kalvosuodatuksissakin liittyvät
useimmiten lämmönsiirtopintojen tai kalvojen likaantumiseen ja saostumisten
syntymiseen. Toteutuessaan ne saattavat johtaa käyttöajan vähentymiseen ja
lisääntyneisiin käyttökustannuksiin lisääntyneen puhdistustarpeen ja tiettyjen osien
(kalvot, muoviset lämmönvaihtokasetit) lyhentyneen käyttöiän muodossa.
Sekä haihdutus että kalvosuodatus edustavat ns. kypsiä teknologioita eli niihin liittyvät
ilmiöt ovat hyvin tunnettuja ja käytännön sovelluksia on runsaasti. Vaihtoehtoja
mahdollisiksi teknologia- ja laitetoimittajiksi on useita, joskin tehtyjen yhteydenottojen
perusteella jotkin haihdutintoimittajat epäilivät teknologiansa kilpailukykyä näin suuren
kokoluokan kohteessa siinä määrin, ettei niiltä saatu ehdotusta ja budjettihintaa.
Seuraavaan taulukkoon on koottu tärkeimmät tekniset ja taloudelliset tiedot
parhaimmista esitetyistä vaihtoehdoista. Toimittajilta saatu tieto oli tasoltaan varsin
kirjavaa, varsinkin hintatietojen osalta. Siksi kokonaisinvestointikustannuksia
arvioitaessa on jouduttu käyttämään ns. kerroinmenettelyä budjettitarjouksesta
puuttuneiden kustannusten osalta. Investointiin kuuluvat laitteiden lisäksi välttämättä
suunnittelu-, rahti-, asennus-, putkisto-, sähköistys-, automaatio- ja projektinhoitokulut
on arvioitu kertomalla toimittajan ilmoittama laitehinta kertoimella 3. Kaikissa
vaihtoehdoissa laitteet on suunniteltu käyttövarmuuden ja kunnossapidon
helpottamiseksi sijoitettavaksi teollisuushalliin, jonka lämpötila pidetään plussan
puolella. Rakennuskustannukset on arvioitu laitteiden vaatiman tilan ja
rakennuskustannusarvion 1200 €/m2.
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Taulukko 13. Menetelmien yhteenvetotaulukko
Yhtiö

Yhtiö 14

Laitehinta

Yhtiö 13

Yhtiö 4

Yhtiö 5

Yhtiö 10

8,3 M€

1,6 M€

1,2 M€

6-7 M€

Laitehinta + suunnittelu-, rahti-, asennus-, putkisto-, sähköistysautomaatio- ja projektinhoitokustannukset. HUOM! jos nämä eivät
ole sisltyneet budjettihintaan, ne on laskettu laitehinnan perusteella
kertomalla se 3:lla

6,1 M€

24,9 M€

4,8 M€

3,6M€

20 M€

Rakennuskustannus (perustuen hinta-arvioon 1200 €/m2)

0,7 M€

0,6M€

0,6 M€

0,6 M€

0,6 M€

Kokonaisinvestointikustannus (sisältää kaiken yllä olevan)

6,8 M€

25,5 M€

5,4 M€

4,2 M€

20,6 M€

Alipaineinen
MVR haihdutin

Nelivaiheinen
TVR haihdutin

NF-kalvo

BWRO kalvo

Tärisevä NF kalvo

50 %

30 %

30 %

60 %

30 %

Ei (varmistettava
testillä)

??

Suodatukset,
antiskalantti+happo

Suodatukset,
Antiskalantti+happo

Ei (varmistettava testillä)

Sähkö

Höyry

Sähkö

sähkö

sähkö

Energiankulutus1

9,9 kWh/ t
lauhdetta

179 kWh / t
lauhdetta

2,8 kWh/t suodosta

2,6 kWh/t suodosta

Ei eritelty

Energiakustannus2

0,79 €/ t
lauhdetta

12 € / t lauhdetta

0,23 €/t suodosta

0,21 €/t suodosta

Ei eritelty

Muut käyttökustannukset (kemikaalit, varaosat, kunnossapito jne)

0,24 €/ t
lauhdetta

0,15 €/ t
lauhdetta3

0,17 €/t suodosta

0,16 €/t suodosta

Membraanit, energia,
puhdistus + huolto3 ~1,21,6€/t suodosta

Pääomakulut4

0,41 € / t
lauhdetta

1,67 €/ t
lauhdetta

0,34 €/t suodosta

0,26 €/t suodosta

1,29 €/t suodosta

Käyttö- ja pääomakulut yhteensä

1,44 €/t
lauhdetta

13,82 €/ t
lauhdetta

0,74 €/t suodosta

0,63 €/t suodosta

1,49 – 1,89 €/t suodosta

Teknologia
Puhtaan veden saanto
Esikäsittely
Pääasiallinen energian lähde

1)

Höyryn energia on muutettu kWh:ksi kertoimella 1 t höyryä = 728 kWh
Sähkönhinnaksi oletettu 0,08 €/kWh, höyryn hinnaksi oletettu 0,067€/kWh
Toimittajalta ei saatu tietoa, joten luku on raportin laatijoiden arvio.
4)
Kahdenkymmenen vuoden maksuaika, vuosikorko 5%
2)
3)
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9 Jatkotoimenpiteet
Mikäli jätevedenpuhdistus aiotaan toteuttaa haihdutuksella tai kalvosuodatuksella on
seuraava askel laboratorio- ja pilot-kokeet todellisella liuoksella. Monilla laite- ja
teknologiatoimittajilla on mahdollisuus tarjota tällaisia koepalveluja, mutta myös esim.
VTT:llä on sopivaa kalustoa ja osaamista.
Kokeissa on pyrittävä varmistamaan käsitellyn veden saantoprosentti ja laatu sekä
määritettävä tarkemmin etenkin kalvotekniikoille välttämättömät esikäsittelyt ja
lisäainesyötöt. Käytettäviä lisäaineita testattaessa on myös huomioitava niiden mahdolliset
vaikutukset muuhun prosessiin (esim. biokasaliuotukseen ja metallien talteenottoon) ja
tarvittaessa kokein varmistettava etteivät ne mahdollisesti kiertoihin rikastuessaan aiheuta
muulle prosessille ongelmia. Koeajoilla selvitetään myös mahdolliset likaantumis- ja
saostumistaipumukset ja etsitään niihin sopivat ratkaisut. Samalla saadaan tietoa laitteiden
lopullista mitoitusta varten sekä tarkennetaan ratkaisun energiankulutusta ja kriittisten
osien - kuten kalvojen tai lämmönsiirtokasettien – odotettavissa olevaa elinikää.
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1.

JOHDANTO
Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksella Sotkamossa tapahtui marraskuussa 2012 vuoto kipsisakkaaltaassa, jonka yhteydessä hapanta ja metallipitoista kipsisakka-altaan liuosta valui altaan ulkopuolelle. Suurin osa vuodosta saatiin pidätettyä kaivospiirin alueelle pohjoiselle jälkikäsittelyyksikölle sekä Kortelammen turvapadon taakse. Osa vuotaneesta liuoksesta pääsi kuitenkin puroihin ja lähivesistöihin. Pääosa ympäristöön päässeestä vuodosta (noin 200 000 m3) suuntautui
etelään reittiä: eteläinen jälkikäsittely-yksikkö
Mourunpuro
Ylä-Lumijärvi
Lumijoki
Kivijärvi. Pienempi vuoto (noin 20 000 m3) suuntautui pohjoiseen reittiä: Viitapuro
Salminen
Salmisenpuro
Kalliojärvi
Kalliojoki.
Vuotaneita liuoksia neutraloitiin ja liuoksessa olleita metalleja saostettiin vuodon aikana jälkikäsittely-yksiköihin. Ympäristöhaittojen rajoittamiseksi liuoksia neutraloitiin ja metalleja saostettiin myös vuotoreittien alueelle jälkikäsittely-yksiköiden alapuolisille alueille. Neutraloinnissa/saostuksessa käytettiin poltettua kalkkia (CaO), kalkkimaitoa (Ca(OH)2), liitua (CaCO3) sekä
tehdasalueella ja eteläisellä jälkikäsittelyalueella ja Kortelammella myös lipeää (NaOH). Kalkin levityksessä käytettiin kuorma-autoja, metsäkoneita sekä myöhemmässä vaiheessa myös helikopteria.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa edellä mainitut, jälkikäsittely-yksiköiden alapuoliset kalkitusalueet sekä selvittää onko alueilla pilaantuneita ja puhdistusta edellyttäviä maa- ja/tai
vesialueita. Tutkimuksen tilasi Talvivaara Sotkamo Oy, jossa yhteyshenkilönä toimi ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla. Ramboll Finland Oy vastasi kalkituspaikkojen kartoituksesta, näytteenotoista, näytteiden analysoinnista sekä tulosten raportoinnista. Ramboll Finland Oy:ssä työstä vastasi projektipäällikkö Jyri Aho.

2.

KOHDE

2.1

Sijainti
Talvivaaran malmiesiintymät ja tehdasalue ovat kokonaisuudessaan Sotkamon kunnan alueella,
mutta kaivospiiri ulottuu osittain myös Kajaanin kaupungin alueelle. Tutkimuksessa kartoitetut
kalkitusalueet sijoittuvat osin kaivospiirin alueelle ja osin sen ulkopuolelle. Kalkitusalueet voidaan
jakaa seuraavasti:
Eteläinen reitti:
Lumijoki
Kivijärvi
Kortelammen padon ja Ylä-Lumijärven välinen jokiosuus (Mourunpuro tai Lumijoen yläosa) on
puhdistettu vuoden 2013 aikana, joten kyseinen alue on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle.
Pohjoinen reitti:
Viitapuro
Salminen
Kalliojoki
Kalkitusalueiden sijainnit on esitetty kartalla piirustuksissa 1-6.

2

2.2

Maankäyttö
Kalkitusalueet ovat metsävaltaisia, osin soistuneita alueita. Kalkitusalueiden läheisyydessä ei ole
asuin- tai loma-asuinrakennuksia eikä alueella kulje yleisiä ulkoilureittejä. Alueella on voimassa
Kainuun maakuntakaava, jossa ei ole esitetty varauksia tutkimuskohteena olleille alueille. Alueilla
ei ole yleis- tai asemakaavaa.

2.3

Luonnonolosuhteet

2.3.1 Maaperä
Maaperä kalkitusalueilla koostuu Suomen olosuhteisiin tyypillisestä metsämaasta. Yleisesti alueen
korkeammilla maastonkohdilla maaperä on moreenia ja alavilla suoalueilla turvetta. Alavilla alueilla turpeen paksuus vaihtelee alle metristä viiteen metriin asti. Turpeen alla on yleensä moreenia ja sen alla kallio.
2.3.2 Pohjavesi
Kalkitusalueiden läheisyydessä ei ole ympäristöhallinnon luokittelemia pohjavesialueita. Lähin
luokiteltu pohjavesialue sijaitsee yli 20 kilometrin etäisyydellä kalkitusalueista.
2.3.3 Pintavedet
Kalkitusalueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia pintavesiä ovat pohjoisessa Viitapuro, Salminen, Salmisenpuro, Kalliojärvi ja Kalliojoki sekä etelässä Lumijoki, Ylä-Lumijärvi, Lumijärvi ja Kivijärvi.

Viitapuro ja Salmisenpuro ovat pienehköjä metsäojia. Salminen ja Kalliojärvi ovat pienehköjä ja
tummavetisiä Oulujoen vesistöalueen latvajärviä. Salmisen pinta-ala on noin 7 hehtaaria ja Kalliojärven noin 27 hehtaaria. Salminen ja Kalliojärvi ovat Oulujoen vesistöalueella ensimmäisiä vesistöjä, joihin kaivoksen puhdistetut prosessin ylijäämävedet johdetaan. Järvien vedenlaatuun on
siten kohdistunut vaikutuksia jo ennen kipsisakka-altaan vuotoa. Kalliojoki on Kalliojärvestä lähtevä ja Kolmisoppeen laskeva pieni joki. Kalliojokeen liittyy kaivoksen länsipuolella kulkeva Korentojoki sekä louhosalueelta alkunsa saava Kuusijoki, joiden vaikutukset ovat olleet nähtävissä
joen vedenlaadussa.
Eteläiseltä jälki-käsittely-yksiköltä alkunsa saava Lumijoki virtaa Ylä-Lumijärvestä Kivijärveen
ohittaen matkallaan Lumijärven, josta purkautuvat vedet päätyvät niin ikään Lumijokeen. Lumijoki on osa kaivoksen ylijäämävesien normaalia purkureittiä, mikä on ollut nähtävissä joen veden
laadussa. Ylä-Lumijärvi on ensimmäinen ylijäämävesien eteläisen jälkikäsittely-yksikön alapuolella oleva järvi. Ylä-Lumijärvi on hyvin pieni ja matala, joten kaivokselta purettavien vesien vaikutus on ollut selvästi nähtävissä järven veden laadussa. Lumijärvi on Lumijoen varressa sijaitseva
pieni järvi, jonka kaivoksen ylijäämävedet ovat normaalisti ohittaneet Lumijoen uomaa pitkin
kulkiessaan. Kivijärvi on noin kolme kilometriä pitkä, matala ja runsashumuksinen järvi. Järven
keskisyvyys on noin 3 metriä. Kaivoksen ylijäämävesien vaikutukset ovat olleet nähtävissä myös
Kivijärven vedenlaadun muutoksina.
Edellä mainitut pintavedet sijaitsevat alueella, jolla sedimenteissä on ollut jo ennen kaivostoimintaa kohonneita metallipitoisuuksia maa- ja kallioperän luontaisista olosuhteista johtuen. Lisäksi
kaivokselta johdettujen ylijäämävesien vaikutuksesta purojen, jokien ja järvien sedimentteihin on
kertynyt metalleja.
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3.

KARTOITUS, NÄYTTEENOTTO JA ANALYYSIT

3.1

Kartoitus
Kalkituspaikkojen kartoitus tehtiin mittaamalla kalkkikerroksen paksuus tutkittaviin kohteisiin
tehtävistä näytepisteistä ja aistinvaraisin arvioin.
Kartoitustyössä merkittiin kartalle kalkin likaama puusto ja arvioitiin aistinvaraisesti kalkin levinneisyys pintamaassa ja vesistön pohjassa. Kalkkikerroksen paksuus mitattiin alueelle sijoitetuista
näytepisteistä. Kartoituksen yhteydessä arvioitiin aistinvaraisesti myös mahdollisen sakan (kipsisakka/metallihydroksidisakka) esiintyminen tutkituilla alueilla.
Kartoituksen yhteydessä tehdyt maastohavainnot on kerätty liitteen 1 yhteenvetotaulukkoon ja
kartoitustiedot piirustuksiin 1-6.

3.2

Näytteenotto
Alueilta, joilla esiintyi kalkkia ja/tai sakkaa, otettiin näytteet laboratorioanalyyseihin. Näytteet
otettiin maan ja sedimentin pintakerroksesta. Näytteenotossa käytettiin maa-alueilla lapiota ja
vesialueilla limnos-näytteenotinta. Näytteenotoista vastasi Ramboll Finland Oy:n ympäristöasiantuntija.

3.3

Laboratorioanalyysit
Näytteistä analysoitiin Ramboll Analyticsin akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa Lahdessa pH,
antimoni (Sb), arseeni (As), elohopea (Hg), kadmium (Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari
(Cu), lyijy (Pb), nikkeli (Ni), sinkki (Zn), vanadiini (V) sekä uraani (U).

4.

TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN VIITEARVOVERTAILU
Maa- ja sedimenttinäytteiden laboratorioanalyysituloksia verrattiin Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvotasoihin. Kynnysarvon ylittyessä kohteen pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida.
Alempia ohjearvoja sovelletaan vertailutasoina asuin-, virkistyskäyttö- sekä muilla vastaavilla
alueilla. Ylemmät ohjearvot toimivat vertailutasoina epäherkän maankäytön alueilla, kuten teollisuus-, varasto-, ja liikennealueilla. Asetusta 214/2007 ei normaalisti sovelleta sedimenttien pilaantuneisuuden arviointiin. Tässä tapauksessa mahdollisen pilaantuneen sedimentin kunnostuksen yhteydessä massojen läjitys tulisi tapahtumaan maalle, jolloin kynnys- ja ohjearvovertailulla
voidaan arvioida massojen läjityskelpoisuutta.
Sedimentin pilaantuneisuuden ja mereen läjityskelpoisuuden arvioimiseksi on olemassa Ympäristöministeriön laatima ruoppaus- ja läjitysopas (Ympäristöopas 117/2004). Oppaassa esitettyjä pitoisuustasoja on sovellettu myös sisävesillä sedimenttien pilaantuneisuuden arvioinnissa. Sedimentistä analysoidut metallipitoisuudet eivät sellaisenaan ole suoraan vertailukelpoisia oppaan
viitearvojen (Taso 1 ja Taso 2) kanssa, vaan pitoisuudet tulee ensin normalisoida sedimentin orgaanisen aineen määrän ja savipitoisuuden suhteen. Talvivaaran kipsisakka-altaan vuototapauksessa sedimentin mahdollinen pilaantuminen on aiheutunut metallipitoisen sakan kertymisestä
pohjaan. Sakan pitoisuuksia ei voida normalisoida ruoppaus- ja läjitysohjeen mukaisesti, jolloin
myöskään vertailu oppaan viitearvotasoihin ei olisi luotettava.
Yhteenveto laboratorioanalyysituloksista sekä vertailu asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Laboratorion tutkimustodistukset ovat liitteessä 2.
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Taulukko 1. Sedimenttinäytteiden laboratorioanalyysitulokset ja vertailu Vna 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin.

pH

Kuivaaine
(m-%)

Kivijärvi/Lumijoki np1

11,9

70

<0,50 <1,0 <0,10

Kivijärvi/Lumijoki np3

8,5

43

<0,50

1,4

Kivijärvi np4

6,2

28

<0,50

Kivijärvi np5

5,8

13

<0,50

Kivijärvi np6

5,8

19

<0,50

Kivijärvi np8

6,1

11

<0,50 <1,0 <0,10

Kivijärvi np7

6,1

15

<0,50

1,2

Salminen np1

8,3

16

<0,50

Salminen np7

6,4

10

Salminen np3

6,7

Salminen np5

5,8

Näyte

Metallit (mg/kg ka)
Sb

As

Hg

Cd

Co

Cr

Cu

<0,20

1,8

1,9

<0,10

0,21

11

17

12

3,8

<0,10

0,42

85

32

2,2

<0,10

0,56

48

25

1,0

<0,10

0,32

15

<0,20

<0,10

2,6

<0,50

10

<0,50

11

<0,50 <1,0 <0,10

Pb

Ni

Zn

V

U

6,9

10

2,6

<1,0

3,2

70

76

22

4,6

17

2,8

30

260

61

3,5

13

3,2

26

190

42

3,2

19

<10

3,8

12

70

25

1,3

1,6

4,6

15

1,2

3,5

23

12

<1,0

0,39

39

19

<10

5,7

11

65

30

1,3

<0,10

0,20

2,2

8,6

<10

3,7

19

34

15

3,4

1,0

<0,10

<0,20

2,0

6,5

16

1,7

5,6

42

11

<1,0

1,0

<0,10

0,31

3,3

11

23

1,6

7,3

60

16

1,4

<10 <1,0

<0,20

3,3

8,7

10

9,4

11

25

28

1,0

2

5

0,5

1

20

100

100

60

50

200

100

-

Alempi ohjearvo

10

50

2

10

100

200

150

200

100

250

150

-

Ylempi ohjearvo

50

100

5

20

250

300

200

750

150

400

250

-

Kynnysarvo

Sedimenttinäytteissä kohonneita, yli ylemmän ohjearvotason olevia pitoisuuksia ei havaittu. Sinkin pitoisuus sivusi alempaa ohjearvotasoa näytepisteessä Kivijärvi np6. Muissa analysoiduissa
sedimenttinäytteissä metallien pitoisuudet olivat alhaisempia.
Taulukko 2. Maanäytteiden laboratorioanalyysitulokset ja vertailu Vna 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin.

KuivaNäyte

pH

aine (m%)

Metallit (mg/kg ka)
Sb

As

Hg

Cd

Co

Cr

Cu

Pb

Ni

Zn

V

U

Viitapuro kp2

9,5

38

<0,5

1,4

<0,1

0,23

6,1

13

<10

4,7

250

70

23

38

Viitapuro kp14

6,6

14

<0,5

1,8

<0,1

0,52

2,8

48

14

8,6

82

47

150

130

Kalliojoki kp 18

12,7

33

<0,5

<1

<0,1

<0,2

<1

5,3

<10

3,8

5,1

14

11

1,9

Kalliojoki kp22

12,7

40

<0,5

<1

<0,1

<0,2

1,0

4,3

<10

3,1

2,9

12

10

1,5

Lumijoki np8

7,6

5,9

<0,5

2,1

<0,1

4,2

9,2

14

39

10

250

610

22

57

Lumijoki np10

12,7

14

<0,5

1,5

<0,1

0,47

17

20

13

4,7

60

100

32

6,3

Lumijoki np22

12,6

49

<0,5

<1

<0,1

<0,2

1,1

4,7

<10

7,1

7,1

17

9,6

1,3

2

5

0,5

1

20

100

100

60

50

200

100

-

Kynnysarvo
Alempi ohjearvo

10

50

2

10

100

200

150

200

100

250

150

-

Ylempi ohjearvo

50

100

5

20

250

300

200

750

150

400

250

-

Maanäytteissä kohonneita, yli ylemmän ohjearvotason olevia nikkeli- ja sinkkipitoisuuksia oli todettavissa Viitapuro kp2 ja Lumijoki np8 Näytepisteillä. Viitapuro kp14 alueella vanadiinin ja
uraanin pitoisuudet olivat hieman koholla. Muissa analysoiduissa maanäytteissä metallien pitoisuudet olivat alhaisempia.

5

5.

KALKITUSALUEIDEN PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI ALUEITTAIN

5.1

Eteläinen vesistöreitti

5.1.1 Lumijoen alue

Lumijoen pohjasedimentissä ja osin rannalla havaittiin sakkaa aistinvaraisesti näytepisteen Lumijoki Np8 kohdalla sivuojan haarassa. Sakkaa havaittiin sivuojan pohjalla ja rannalla maan pinnalla laikuttain noin kahden aarin kokoisella alueella. Sakan kerrospaksuus oli 0,5-2 cm. Sakan
massamääräarvio on 2 m3. Sakassa sinkin ja nikkelin pitoisuudet ylittävät Vna 214/2007 mukaiset ylemmät ohjearvot.
Muualla Lumijoen pohjasedimentissä tai rannan tuntumassa ei havaittu sakkaa eikä yli Vna
214/2007 alemman ohjearvon kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Lumijoen alueella todettiin yli ylemmän ohjearvotason pilaantunutta sakkaa hyvin alhainen määrä noin 2 m3. Vaikka sinkin ja nikkelin pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvotason ei alueella ole
maaperän kunnostustarvetta, koska haitta-aineiden määrä on hyvin alhainen.
5.1.2 Kivijärven alue
Kivijärven pohjasedimentissä havaittiin sakkaa ohuina kerroksina näytepisteissä kivijärvi np1, kivijärvi np3 ja kivijärvi np6. Sakkakerroksen paksuus vaihteli välillä 4…10 cm. Näistä pisteistä
saatiin näyte ainoastaan pisteestä kivijärvi np6, jossa ei todettu kohonneita haittaainepitoisuuksia.

Kivijärven pohjasedimentistä otettiin yhteensä viisi näytettä. Näytepisteessä np4 sinkin pitoisuus
sivusi Vna 214/2007 mukaista ylempää ohjearvotasoa (mittausepävarmuus huomioiden). Muilta
osin sedimentissä ei todettu alemman ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Kivijärven alueella ei todettu pilaantuneisuutta tai puhdistustarvetta sedimentin suhteen.
5.2

Pohjoinen vesistöreitti

5.2.1 Viitapuron alue

Viitapuron alueella havaittiin aistinvaraisesti sakkaa ohuina kerroksina näytepisteissä Viitapuro
Kp2, Viitapuro Kp6 ja Viitapuro Kp14. Sakan nikkelipitoisuus ylitti Vna 214/2007 mukaisen
ylemmän ohjearvon pisteessä kp 2. Näissä pisteissä havaittiin yli ylemmän ohjearvotason pilaantunutta sakkaa laikuttain yhteensä noin 2…4 aarin alueella. Sakan kerrospaksuus oli 0,5-2 cm.
Sakan massamääräarvio on 2…4 m3.
Muualla Viitapuron pohjasedimentissä tai rannan tuntumassa ei havaittu sakkaa eikä yli Vna
214/2007 alemman ohjearvon kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.
Viitapuron alueella todettiin yli ylemmän ohjearvotason pilaantunutta sakkaa hyvin alhainen määrä noin 2…4 m3. Vaikka nikkelin pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvotason ei alueella ole maaperän kunnostustarvetta, koska haitta-aineiden määrä on hyvin alhainen.
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5.2.2 Salmisen alue
Salmisen pohjasedimentissä havaittiin sakkaa ohuina kerroksina näytepisteissä Salminen np1,
Salminen np2 ja Salminen np4. Sakkakerroksen paksuus vaihteli välillä 1…5 cm. Näistä pisteistä
saatiin näyte ainoastaan pisteestä Salminen np1, jossa ei todettu kohonneita haittaainepitoisuuksia.

Salmisen pohjasedimentistä otettiin yhteensä neljä näytettä. Sedimentissä ei todettu Vna
214/2007 mukaisen alemman ohjearvotason ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.
Salmisen alueella ei todettu pilaantuneisuutta tai puhdistustarvetta sedimentin suhteen.
5.2.3 Kalliojoen alue

Kalliojoen alueella ei todettu sakkaa tai kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Alueella ei todettu pilaantuneisuutta tai puhdistustarvetta maaperän tai sedimentin suhteen.

6.

KALKIN VAIKUTUS METSÄLUONTOON
Tätä selvitystä varten kartoitettiin myös kalkin likaamaa puustoa ja arvioitiin aistinvaraisesti kalkin levinneisyyttä pintamaassa. Seuraavaksi tarkastellaan kartoitustyön tuloksia, jonka mukaan
arvioidaan kalkitsemisen mahdolliset haittavaikutukset puustolle ja metsän eliöstölle sekä alueiden mahdolliselle virkistyskäytölle (metsässä liikkuminen, marjastus). Valokuvat on esitetty alueittain liitteessä 3.

6.1

Kalkkiesiintymien levinneisyys

6.1.1 Lumijoki
Lumijoen alkupäässä ei havaittu kartoituksessa laajoja kalkkikertymiä rannoilla tai maastossa.
Esiintymät olivat yksittäisiä pieniä laikkuja rannoilla (NP2, NP3, NP8, NP9, NP13, NP20, NP21).
Pisteessä NP9 kalkkikerrostuma oli metsässä noin 30 m päässä joesta. Kerrospaksuus oli noin
0,5… 1 cm ja sen laajuus noin 50… 100 m2.

Lumijoen loppupäässä pisteissä NP22-25 havaittiin suurempia kalkkikertymiä. Pisteessä NP22 havaittiin alueen laajin kalkkikertymä. Näytepisteen kohdalla rannoilla oli paljon kalkkia noin 2… 4
cm kerroksena, joka jatkui metsää kohden noin 5… 10 m päähän. Rantaviivan myötäisesti kalkkikerrostuma oli arviolta 50 m laajuinen. Lisäksi kalkkia havaittiin noin 30 puunrungolla. Näytepisteissä NP23-25 oli rannoilla kalkkikertymiä ja pisteessä NP24 kertymä ulottui rannan myötäisesti
noin 30 m matkalle. Kalkkia havaittiin myös noin 20 puunrungolla. Pisteessä NP25 rannoilla oli
melko paljon kalkkia, joka oli tuotu paikalle metsäkoneella.
6.1.2 Kivijärvi/Lumijoki
Kivijärven näytepisteistä kolme (SNP1- 3) oli Lumijoen loppupäästä ja loput kuusi näytepistettä
(SNP4-9) olivat Kivijärveltä. Maastohavaintoja on siten vain pisteiltä SNP1-3, joiden mukaan rannoilla oli kalkkia vain laikuittain. Alueella ei ollut havaintoja kalkista puun rungoilla.
6.1.3 Viitapuro
Viitapuron alkupäässä ei kartoituksessa havaittu kalkkikertymiä puron rannoilla eikä puiden rungoilla. Puron loppupään näytepisteissä NP28-33 kalkkikerrostumaa oli sekä maassa että puustossa. Näytepisteen NP28 kohdalla purossa oli kokonaisia kalkkisäkkejä 6… 10 kpl, joista osa oli kokonaan veden alla ja osa osittain rannoilla (kuvat liitteessä 3). Näytepisteissä NP29-32 kalkkia oli
maassa sekä pisteessä NP30 myös puissa. Pisteessä NP32 kalkkia rannoilla puron molemmin
puolin noin 5… 10 m alueella noin 0,5… 1 cm kerroksena mutta puissa ei havaittu kalkkia. Näytepisteessä NP33 oli havaittavissa selvä tulvan aikainen raja puissa, kivissä ja maassa mutta kalkkikerrostumat olivat kokonaan liuenneet tulvan mukana eikä kalkkia ollut kartoitushetkellä havaittavissa.
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6.1.4 Salminen
Salmisen näytepisteistä kalkkia oli havaittavissa kahdessa näytepisteessä (SNP1 ja SNP6) kahdeksasta. Muutoin rannat ja niiden läheinen maasto olivat puhtaat. Pisteessä SNP1 oli rannalla
selkeä iso noin 50 m2 kokoinen kalkkilaikku ja kalkkia oli havaittavissa myös puissa. Piste SNP6
oli lähellä edellä kuvattua Viitapuron näytepistettä NP28, joissa molemmissa havaittiin kokonaisia
kalkkisäkkejä.
6.1.5 Kalliojoki
Kalliojoen näytepisteet olivat suurimmalta osin puhtaita. Paikoin oli havaittavissa hyvin pieniä
määriä kalkkia rannalla mutta puustossa ei ollut havaintoja kalkista. Näytepisteissä NP5, NP18,
NP19, NP21 ja NP22 oli havaittavissa kalkkilaikut, jotka vaihtelivat laajuudeltaan 1… 10 m2. Kalkki kerroksen paksuus vaihteli välillä 0,5…3 cm.

6.2

Kalkkikerrostumien vaikutukset metsäkasvillisuudelle
Kartoitetuilla alueilla kalkkikerrostumat olivat pääosin laikuittaisia ja kerrospaksuus alhainen.
Suurimmat yksittäiset kerrostuma-alueet sijaitsivat Lumijoen loppupäässä sekä Viitapuron loppupäässä ja Salmisen luoteisosassa.
Kartoitetuille alueille levitettiin kipsisakka-altaanvuodon jälkeen pääasiassa poltettua kalkkia
(CaO). Kalkki eli kalsiumoksidi (CaO), josta käytetään myös nimiä poltettu kalkki tai sammuttamaton kalkki, on valkoinen emäksinen kiteinen yhdiste. Se reagoi herkästi veden kanssa, jolloin
syntyy kalsiumhydroksidia, jota sanotaan myös sammutetuksi kalkiksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rekisteröityjen aineiden tietokannassa poltetulle kalkille eli kalsiumhydroksidille on
annettu pitoisuudet, joiden ei ole havaittu aiheuttavan haitallisia vaikutuksia (NOEC). Poltetun
kalkin NOEC arvot on koottu taulukkoon 3.
Taulukko 3. Kalkin NOEC arvot

Eliö
Maaperä
Kastemato

Kasvit

Maaperäeliöt

Vaste
PNEC
NOEC (lisääntyminen)
NOEC (kuolleisuus)
NOEC (kasvu)
NOEC (siementen
itäminen)
NOEC (typen transformaatio)
suora toksisuus

Pitoisuus
817,4
2000

Yksikkö
mg/kg
mg/kg

5000
1-2
2-10

mg/kg
g/kg
g/kg

8-12

g/kg

>12

g/kg

Kalkin haitallisuuteen eliöille vaikuttaa paljolti sen vaikutus ympäristön pH:n. Kalkkia käytetään
yleisesti maa- ja metsätaloudessa, jolloin kalkitsemisen tarkoituksena on säätää maaperän happamuutta kasvien kasvun kannalta optimaaliselle tasolle. Happamassa maassa kasviravinteet
ovat vähemmän liukoisessa muodossa ja useat metallit puolestaan liukoisemmassa muodossa.
Kalkitsemisella on siten mahdollista vaikuttaa suotuisasti ravinteiden saatavuuteen sekä toisaalta
vähentämään haitta-aineiden saatavuutta.
Eri kasvilajeille sekä maaperäeliöille on olemassa kasvun kannalta optimaalinen pH vaihteluväli.
Puiden kannalta sopiva kasvualustan pH on 4,5… 5,5. Maaperäeliöille, kuten kastemadoille ja
mikrobeille, optimaalinen pH on lähellä neutraalia. Näin ollen paitsi liiallinen happamuus, myös
emäksisyys on eliöille haitallista. Mikäli maaperän pH nousee yli 9, alkaa sillä olla haitallisia vaikutuksia kasvien kasvulle. Mikäli pH on yli 11, on sillä jo suoria toksisia vaikutuksia. Kalkin ja pHmuutosten maaperän prosesseille aiheuttamien vaikutusten on havaittu tosin olevan palautuvia.
Maaperän typen transformaatioaktiivisuuden on havaittu palautuvan 100 päivän kuluessa maaperän optimi pH:n palauduttua (ECHA, rekisteröityjen aineiden tietokanta; CaO).
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Kartoitetuilta alueilta kerättyjen maanäytteiden pH vaihteli välillä 6,6… 12,7 (taulukko 2). Näytteet koostuivat osin kerrostuneesta kalkista, joka osaltaan vaikuttaa korkeisiin pH arvoihin. Itse
maaperän pintakerroksen pH ei välttämättä ole korkeimpien pH tulosten luokkaa, mutta tulokset
osoittavat sakkakerrostumien vaikutuspotentiaalin.
6.3

Vaikutuksen kesto ajallisesti ja alueellisesti
Ajallisesti kalkituksen vaikutus pienenee sateiden vaikutuksesta. Sateiden vaikutuksesta kalkkia
liukenee maaperään ja vesistöön. Poltettu kalkki (CaO) myös reagoi veden kanssa, jolloin syntyy
kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) eli sammutettua kalkkia.
Kalkituksella on pitkällä aikavälillä myös positiivinen vaikutus muutoin happaman maaperän alueella. Tällä hetkellä kalkin vaikutus haitallisesti rajoittuu pieniin alueisiin, joita ovat lähinnä Salmisen alueella kaksi kohtaa näytepisteiden np1 ja np30 alueella, Viitapuron alueella kohta np1
alueella ja Lumijoen varrella näytepisteiden np22-np25 välinen alue.

7.

EHDOTUS TOIMENPITEIKSI
Alueet, joilla puusto on kalkin likaamaa tai maan pintakerroksessa on selkeä kalkkikerros (Salmisen alueella kaksi kohtaa näytepisteiden np1 ja np30 alueella, Viitapuron alueella kohta np1 alueella ja Lumijoen varrella näytepisteiden np22-np25 välinen alue), suositellaan seuraavia jatkotoimia:
Alueet rajataan/aidataan ja merkitään poltetusta kalkista kertovin varoituskyltein
Alueet käydään tarkastamassa vuosittain kunnes kalkki on huuhtoutunut sateiden ja talven
sulamisvesien vaikutuksesta. Tarkastuskäynti dokumentoidaan siten, että alueet valokuvataan ja mitataan kalkkikerroksen paksuus alueelle sijoitettavista tutkimuspisteistä.
Viitapuron alueella näytepisteen np28 kohdalla havaittiin suuria kalkkisäkkejä, jotka olivat osin
Viitapurossa ja osin rannalla. Kalkkisäkkejä oli myös läheisellä Salmisen alueella näytepisteen
snp6 lähellä. Nämä tulee poistaa alueelta.

LIITE 1

Asiakas: Talvivaara Sotkamo Oy
Kohde: Talvivaaran kalkkikartoitus
Projektinumero: 1510006710
Liite 1
Pistetunnus

Näytepisteiden ja maanäytteiden havainnot

LUMIJOKI
NP1

Ylä-Lumijärven eteläpäädyn 1. ponttiseinän luota, puhtaat rannat, pohjasta ei näytettä, kartoitettu rannalta käsin

NP2

kalkkilaikku vastarannalla, ei näytettä

NP3

2. ponttiseinä, kalkkia rannoilla, joen leveys n. 4 m, syvyys n. 0,15 m

NP4

Ylä-Lumijärven ohitusojan suu, puhdas hiekka pohja, reunat puhtaat, joen leveys 2 m, syvyys 0,2 m, ohitusojassa ja joessa virtaava vesi

NP5

puhdas, pehmeä hiekka pohja, joen leveys n. 5 m, syvyys 0,3 m

NP6

joki puhdas ja kivikkoinen, voimakas virtaus, leveys 5 m, syvyys 0,3 m

NP7

majavan pesän luota, puhtaat rannat ja pohja, leveys 5 - 8 m, syvyys 0,4 m

NP8

vanha majavan pesä, vähän kalkkia rannalla ja sivuojassa, näyte: rannalta / sivuojasta otettua sakkaa / kalkkia / turvetta

NP9

pieni määrä kalkkia rannalla metsän puolella

NP10

Rytölammen reunalta suoalueella, lampi umpeen kasvamassa, joki on lähes kadonnut soistumisen takia, näyte: umpeen kasvavan lammen reunasta, turvetta, mädäntyvä haju

NP11

suvantoalue ennen kosken alkua, puhtaat rannat ja pohja

NP12

suvantoalue kosken päätyttyä, suvantoalue puhdas kauttaaltaan, myös virtaava koski puhdas

NP13

vähän kalkkia joen reunoilla olevissa syvänteissä/suvannoissa, muuten joki virtaava ja kivikkoinen, joen leveys 5 - 7 m, syvyys 0,2 m

NP14

puhdas, ei virtausta, leveys 5 - 10 m, syvyys 0,5 - 1,0 m

NP15

tuvan luota, puhdas joen ranta ja pohja

NP16

joen leveä kohta, puhdas

NP17

ennen tietä/siltaa n. 100 m, puhdas

NP18

Lumijoen silta, virtaava vesi, puhdas kauttaaltaan

NP19

Jyrkkäkosken suu, suvantoalue, hyvä paikka kalkin kertymiselle, mutta silti puhdas

NP20

rantaviivassa vähän kalkkia, todennäköisesti kalkki kertynyt tulvimisen myötä, joen leveys 10 - 15 m

NP21

vastarannalla kalkkia

NP22

paljon kalkkia joen rannalla, kalkin paksuus n. 2 - 4 cm leviten metsää kohden n. 5 - 10 matkalle, rannan myöten maassa kalkkia n. 30 - 50 metriä, n. 30 puun runkoa kalkin pilaamia, Lumijo

NP23

kalkkia rannoilla, vähemmän kuin edelllisessä, joen leveys 4 m, syvyys 0,3 m, virtaava vesi, kivikkoinen joki

NP24

kalkkia rannoillla / pohjassa / puissa, n. 20 runkoa, kalkkia levinnyt noin 20 - 30 metriä rantaa myöten

NP25

kalkkia rannoilla, virtaavaa vesi, kalkki tuotu kuormittain

VIITAPURO
NP1

Radan luona alkupäässä kalkkia 0,2 m, purossa lievä virtaus

NP2

uoman pohjassa sakkaa / kalkkia, purossa lievä virtaus, näyte: pohjasta, sakkaa / kalkkia

NP3

puhdas pohja, rannoilla kalkkia, lievä virtaus

NP4

puron mutka, kalkkia kerääntynyt mutkan ulkokurveihin, ei virtausta, vesi sameaa

NP5

kalkkia reunoilla, kalkin paksuus n. 0,1 m, lievä virtaus, puron leveys 1,8 m

NP6

vähän sakkaa / kalkkia puron reunoilla, puron syvyys n. 0,4 m, puron leveys n. 3 m, lievä virtaus

NP7

kalkkia pohjassa, ei havaintoa sakasta, puron leveys n. 3 m, syvyys 0,5 m

NP8

kalkkia reunoilla, puron leveys n. 3 m, syvyys n. 0,5 m

NP9
NP10

kivikko jatkuu, kalkkia vähemmän kuin aiemmin, kalkkia on vähän reunoilla, syvyys n. 0,3 m, leveys 3 - 4 m

NP11

ei havaintoa kalkista / sakasta, kivikkoista, syvyys 0,1 - 0,2 m

NP12

vähän kalkkia laikuttain puron reunoilla, lievä virtaus, aika kivikkoista, puron syvyys 0,2 - 0,3 m, leveys 2 - 3 m

NP13

kalkkia satunnaisesti laikuttain reunoilla, ei sakkaa, puron leveys 1,5 m, syvyys 0,3 - 0,5 m

NP14

puron "pohjukka", sakkaa kertynyt hyvin pieni määrä jään sulamisen mukana rannalle, muuten rannat puhtaat, syvyys0,5 - 1 m, kalkkia pohjassa, näyte: sakkaa / kalkkia

NP15

kalkkia pohjassa, kalkkikerroksen paksuus n. 0,2 m, purossa lievä virtaus, kalkki liukenee ajan myötä itsestään

NP16

puhdas kivikkoinen, voimakas virtaus

NP17

puhdas hiekka- / kivikkopohja, puron syvyys 0,5 m, leveys 2 m

NP18

sillan luota, puhtaat reunat / pohja, leveys 5 m, syvyys 0,5 - 1 m, satunnaisia pieniä kalkkiesiintymiä rannoilla NP16 - NP18 välillä

NP19

puron pohjassa hieman kalkkia, muuten puhdas

NP20

ojitussuo alkaa, puro katoaa suolle ojituksen seurauksena, pieniä kalkkiesiintymiä pohjassa ja osittain rannoilla, ei sakkaa

NP21

etelän puoleinen oja, kuivunut oja, puhdas

NP22

pohjoispuolen oja, lähes kuivunut, puhdas

NP23

ojien risteyskohta, oja lähes kuivunut, puhdas

NP24

suota / oja, puhdas

NP25

suo päättyy, muuttuu puroksi

NP26

kuivunutta puroa, vesilammikoita, puhdas

NP27

muutuu voimakkaasti virtaavaksi puroksi, puhdas, ei havaintoa kalkista / sakasta

NP28

purossa kokonaisia isoja kalkkisäkkejä 6 - 10 kpl, osa säkeistä purossa veden alla, osa osittain rannoilla, säkkien luona voimakas "märänneen" kalan haju

NP29

säkeistä n. 100 m eteenpäin kohti Salmista, rannoilla olevista säkeistä kalkki ei ole juurikaan liuennut, kalkkisäkkien muovit ovat osittain revenneet

NP30

Viitapuron suu, Salmisen pohjoisosa, puissa ja maassa kalkkia

NP31

kalkkia vähän maassa, ei sakkaa, puut puhtaita

NP32

puro puhdas, rannoilla"ripotellen" levinnyttä kalkkia, tulva kuljettanut?, kalkkia rannoilla molemmin puolin n. 5 - 10 m leveästi, kalkin paksuus n. 0,5 - 1 cm, puut puhtaista

NP33

selvä kevään aikainen tulvan raja puissa, kivissä ja maissa, kalkki liuennut tulvan mukana

SALMINEN
SNP1

rannalla selkeä iso n. 50 m2 kokoinen kalkkilaikku, kalkkia myös puissa (puut n. 2 - 4 m korkeita), syvyys 1 m, järven vesi ruskehtavaa / sameaa, mutapohja
sedimenttinäyte: näytteen pituus 0,4 m, pohjan pinnassa sakkaa / kalkkia n. 1 - 2 cm, loppunäyte puhdasta pohjamutaa

SNP2

puhtaat rannat, veden syvyys 2,0 m, vesi ruskehtavaa / sameaa, mutapohja
sedimenttinnäyte: pituus 0,3 m, pohjan pinnassa sakkaa / kalkkia 5 - 7 cm

SNP3

ranta puhdas, veden syvyys 4,0 m, mutapohja
sedimenttinäyte: näytteen pituus 0,25 - 0,3 m, näyte kokonaan pohjamutaa, puhdas

SNP4

puhdas ranta, veden syvyys 3,7 m, mutapohja
sedimenttinnäyte: näytteen pituus 0,3 m, pohjan pinnassa sakkaa, näytteessä ei kalkkia

SNP5

järven ranta puhdas, Viitapuron suussa kalkkia, veden syvyys 2,5 m, mutapohja
sedimenttinäyte: näytteen pituus 0,3 m, pohjan pinnassa sakkaa ja kalkkia kerroksittain n. 5 - 8 cm, loput näytteestä pohjamutaa

SNP6

Viitapuron kalkkisäkit, pohjassa ja rannoilla kalkkisäkkejä, katso kuvat, märänneen kalan haju
ei saatu otettua sedimenttinäytettä, kova pohja

SNP7

rannat ja pohja puhtaat, ei kalkkia / sakkaa, veden syvyys 3,4 m, äkkisyvä ranta
sedimenttinäyte: pituus 0,4 m, pohjan pinnassa 5 cm turvetta, loput pohjamutaa

SNP8

rannat ja pohja puhtaat, ei kalkkia / sakkaa, veden syvyys 4 m, mutapohja
ei otettu näytettä, koska pohja selvästi puhdasta mutaa

KIVIJÄRVI / LUMIJOKI
SNP1

rannoilla kalkkia laikuittain, joen leveys 0,15 m, syvyys 2 m, vesi ruskea / samea, hiekkapohja
sedimenttinäyte: pituus 0,3 m, pohjan pinnassa sakkakerros n. 10 cm, näytteessä myös kalkkia, näyte sinertävän vihreää sakkaa / kalkkia / hiekkaa

SNP2

Lumijoen pitkäkosken päästä, veden syvyys 0,6 m, vesi ruskea / samea, pohjassa kalkkia n. 0,2 m, kivikkoinen pohja
ei saatu näytettä kivikkopohjan takia

SNP3

rannoilla kalkkia laikuittain, vesi ruskea / samea
sedimenttinäyte: pituus 0,3 m, sinertävää sakkaa ja hiekkaa, ei kalkkia, selvä sakan haju

SNP4

Kivijärven rantaan matkaa n. 20 - 30 metriä, vesi normaalin ruskea järvivesi, veden syvyys 1,3 metriä
sedimenttinäyte: pituus 0,2 m, väriltää puhdasta mutaa, mutta ehkä sakan / kalkin haju

SNP5

matkaa rantaan n. 15 - 20 m, veden syvyys n. 1,5 m, ruskean normivesi, pehmeä mutapohja, syvyys 1,5 m
sedimenttinäyte: paksuus 0,15 m, puhdas mutanäyte

SNP6

gps-mittavirhe 1,8 m, ruskea vesi
sedimenttinäyte: pituus 0,3 m, pohjan pinnassa 2 - 4 cm sinistä sakkaa, muuten näyte puhdasta pohjamutaa, syvyys 1,8 m

SNP7

saaren edestä, matkaa rantaan n. 50 - 70 m
sedimenttinäyte: näyte puhdas, ei havaintoa sakasta tai kalkista

SNP8

ruskea normivesi, veden syvyys 2 m
sedimenttinäyte: näytteen paksuus 0,3 m, näytteessä ei havaintoa sakasta / kalkista, puhdas

SNP9

ruskea normivesi, syvyys 2,5 m, pohja puhtaus tarkistettiin sedimenttinäytteen ottimella, pohja puhdas
ei otettu näytettä, aistinvaraisesti puhdasta pohjamutaa

KALLIOJOKI
NP1

Kalliojoen Kolmisopen puoleinen pää, n. 150 metriä järveen, puhdas tulviva vesi, lievä virtaus

NP2

puhdas, virtaava vesi, joen leveys n. 5 - 7 m, syvyys 0,5 m, kivikkoinen joki

NP3

puhtaat rannat ja pohja, hiekka / kivikko pohja, virtaava vesi, joen leveys 5 m, syvyys 0,4 m

NP4

sillan luota, sillassa ilmeisesti virtausmittari, puhdas, virtaava vesi, leveys 4 - 5 m, syvyys 0,4 m

NP5

hyvin pieni määrä kalkkia joen rannalla, kalkkia alueen ala n. 2 m2, maassa olevan kannon nokassa kalkin näköisiä valkoisia lahosieniä

NP6

selvä havainto kalkista maassa kivien päällä, ei tosin kaipaa puhdistusta, joen leveys 5 - 7 m, syvyys 0,5 - 1 m

NP7

kalkkia laikuittain joen rannalla / reunalla, joen leveys 5 - 7 m, syvyys 0,3 m

NP8

joen leveä mutka kohta, puhdas alue, hyvä kalkin kertymisalue

NP9

puhdas pohjamuta, jyrkät joen reunat, puhdas alue kauttaaltaan

NP10

puhdas pohjamuta, jyrkät reunat, leveys n. 10 m, syvyys 1,0 m

NP11

Kuusijoen risteys, puhdas alue kauttaaltaan, mutapohja

NP12

puhdas mutapohja ja rannat

NP13

puhdas mutapohja ja rannat, joen leveys 5 - 7 m, syvyys n. 1,0 m, lievä virtaus

NP14

puhdas mutapohja, joki kapenee 4,5 metriin edellisestä, syvyys 0,5 - 1,0 m

NP15

joen silmukan pää, puhdas mutapohja, veden pinnassa virtauksista kertynyttä vaahtoa, näkyy valokuvissa valkoisena

NP16

hyvin pieni virtaus, puhdas alue, joen leveys 7 m, syvyys 1,0 m

NP17

ei virtausta, puhdas, leveys 5 - 7 m, syvyys

NP18

rannalla kalkkilaikku, paksuus n. 1 - 2 cm, ala noin 2 m2, muuten puhdas alue, otettu näyte KP18

NP19

pieni kalkkilaikku rannalla, paksuus 0,5 - 1 cm, ala 1 m2, vuotava majavan pato, karkea kivikkopohja, muuten puhdas,

NP20

kivikkoinen, kalkkia hieman kivien välissä, voimakas virtaus

NP21

rannalla n. 5 metrin päässä joesta kalkkilaikku, ala 5 m2, paksuus 1 - 2 cm,

NP22

edellisestä n. 5 - 10 eteen päin,kalkkia kivillä, kalkkisen alueen ala noin 10 m2, paksuus 1 - 3 cm, kalkkia pääosin kivien välissä ja päällä, pohja puhdas, virtaava vesi

NP23
NP24

voimakas virtaus, joen reunoilla kivien väliin kertynyt kalkkia, kulkeutunee kevät tulvan mukana pois, vesi tulvinut puiden ja rantojen perusteella aiemmin n. 0,2 m,
joen leveys 7 m, syvyys 0,1 - 0,2 m, rannoilla pieniä kalkkinokareita 5 - 10 matkalla metsään päin
ei havaintoa kalkista, puhdas kauttaaltaan, joen leveys >50 m, syvyyttä ei mitattu
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Tutkimuksen nimi:

Talvivaara, Marraskuun allasvuodon kalkituspaikkojen kartoitus
Näytteenottopvm:

Näytteenottaja:

JP Tervo, M Kemppainen

Näyte saapui:

20.6.2013

Analysointi aloitettu:

20.6.2013

Tutkimustulokset
Näytteenottopisteet

Viitapuro kp 2

Näytenumero

Yksikkö

Menetelmä

m-%

RA4016
RA2036

Kalliojoki kp
18
13SS
01450

Kalliojoki kp
22
13SS
01451

Lumijoki
np10

13SS
01448

Viitapuro kp
14
13SS
01449

Kuiva-aine
pH maa/kiinteä

38
9,5

14
6,6

33
12,7

40
12,7

5,9
7,6

Esikäsittely, mikroaaltohajotus,
kuningasvesi
Metallit (PIMA), maa

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Antimoni (Sb)
Arseeni (As)

<0,50
1,4

<0,50
1,8

<0,50
<1,0

<0,50
<1,0

<0,50
2,1

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Elohopea (Hg), PIMA
Kadmium (Cd)
Koboltti (Co)

<0,10
0,23
6,1

<0,10
0,52
2,8

<0,10
<0,20
<1,0

<0,10
<0,20
1,0

<0,10
4,2
9,2

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Kromi (Cr)
Kupari (Cu)

13
<10

48
14

5,3
<10

4,3
<10

14
39

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Lyijy (Pb)
Nikkeli (Ni)
Sinkki (Zn)

4,7
250
70

8,6
82
47

3,8
5,1
14

3,1
2,9
12

10
250
610

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Uraani (U)
Vanadiini (V)

38
23

130
150

1,9
11

1,5
10

57
22

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000
RA3000*

Yksikkö

Menetelmä

Lumijoki
np8
13SS
01453

Lumijoki
np22
13SS
01454

14
12,7

49
12,6

m-%

RA4016
RA2036

ok

ok

ok
<0,50
1,5

ok
<0,50
<1,0

13SS
01452

MÄÄRITYKSET

RA3007

Tutkimustulokset
Näytteenottopisteet
Näytenumero
MÄÄRITYKSET
Kuiva-aine
pH maa/kiinteä
Esikäsittely, mikroaaltohajotus,
kuningasvesi
Metallit (PIMA), maa
Antimoni (Sb)
Arseeni (As)

RA3007

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa

Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911

www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics

Pvm: 27.6.2013
2/2

Tutkimustodistus
Projekti: 1510006710/1
13SS
01453

13SS
01454

Yksikkö

Menetelmä

Elohopea (Hg), PIMA

<0,10

<0,10

mg/kg ka

RA3000*

Kadmium (Cd)
Koboltti (Co)

0,47
17

<0,20
1,1

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Kromi (Cr)
Kupari (Cu)
Lyijy (Pb)

20
13
4,7

4,7
<10
7,1

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Nikkeli (Ni)
Sinkki (Zn)

60
100

7,1
17

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Uraani (U)
Vanadiini (V)

6,3
32

1,3
9,6

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000
RA3000*
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Näytteenottaja:

Talvivaara, Marraskuun allasvuodon kalkituspaikkojen kartoitus
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Näytteenottopvm:

19.6.2013

Näyte saapui:

20.6.2013

Analysointi aloitettu:

20.6.2013

Sedimenttinäytteet
Näytteenottopisteet

Yksikkö

Menetelmä

m-%

RA4016
RA2036

Kivijärvi/Lumijoki np1
(Lumijoest
a)
13MS
00317

Kivijärvi/Lumijoki np3
(Lumijoest
a)
13MS
00318

Kivijärvi
np4

Kivijärvi
np5

Kivijärvi
np6

13MS
00319

13MS
00320

13MS
00321

Kuiva-aine
pH maa/kiinteä

70
11,9

43
8,5

28
6,2

13
5,8

19
5,8

Esikäsittely, mikroaaltohajotus,
kuningasvesi
Metallit (PIMA), maa

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Antimoni (Sb)
Arseeni (As)

<0,50
<1,0

<0,50
1,4

<0,50
3,8

<0,50
2,2

<0,50
1,0

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Elohopea (Hg), PIMA
Kadmium (Cd)
Koboltti (Co)

<0,10
<0,20
1,8

<0,10
0,21
11

<0,10
0,42
85

<0,10
0,56
48

<0,10
0,32
15

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Kromi (Cr)
Kupari (Cu)

1,9
<10

17
12

32
17

25
13

19
<10

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Lyijy (Pb)
Nikkeli (Ni)
Sinkki (Zn)

<1,0
6,9
10

3,2
70
76

2,8
30
260

3,2
26
190

3,8
12
70

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Uraani (U)
Vanadiini (V)

<1,0
2,6

4,6
22

3,5
61

3,2
42

1,3
25

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000
RA3000*

Yksikkö

Menetelmä

m-%

RA4016
RA2036

Näytenumero
MÄÄRITYKSET

RA3007

Sedimenttinäytteet
Näytteenottopisteet

Näytenumero
MÄÄRITYKSET
Kuiva-aine
pH maa/kiinteä

Kivijärvi
np8
(pussissa
Salminen)
13MS
00322

Kivijärvi
np7

Salminen np1

Salminen np7

Salminen np3

13MS
00323

13MS
00324

13MS
00325

13MS
00326

11
6,1

15
6,1

16
8,3

10
6,4

10
6,7
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13MS
00322

13MS
00323

13MS
00324

13MS
00325

13MS
00326

Esikäsittely, mikroaaltohajotus,
kuningasvesi
Metallit (PIMA), maa
Antimoni (Sb)

ok

ok

ok

ok

ok

ok
<0,50

ok
<0,50

ok
<0,50

ok
<0,50

ok
<0,50

mg/kg ka

RA3000*

Arseeni (As)
Elohopea (Hg), PIMA

<1,0
<0,10

1,2
<0,10

2,6
<0,10

1,0
<0,10

1,0
<0,10

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Kadmium (Cd)
Koboltti (Co)
Kromi (Cr)

<0,20
1,6
4,6

0,39
39
19

0,20
2,2
8,6

<0,20
2,0
6,5

0,31
3,3
11

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Kupari (Cu)
Lyijy (Pb)

15
1,2

<10
5,7

<10
3,7

16
1,7

23
1,6

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Nikkeli (Ni)
Sinkki (Zn)

3,5
23

11
65

19
34

5,6
42

7,3
60

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Uraani (U)
Vanadiini (V)

<1,0
12

1,3
30

3,4
15

<1,0
11

1,4
16

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000
RA3000*

Yksikkö

Menetelmä

m-%

RA4016
RA2036

Yksikkö

Menetelmä
RA3007

Sedimenttinäytteet
Näytteenottopisteet
Näytenumero

Salminen np5
13MS
00327

MÄÄRITYKSET

Kuiva-aine
pH maa/kiinteä

11
5,8

Esikäsittely, mikroaaltohajotus,
kuningasvesi
Metallit (PIMA), maa

ok

Antimoni (Sb)
Arseeni (As)
Elohopea (Hg), PIMA

<0,50
<1,0
<0,10

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Kadmium (Cd)
Koboltti (Co)

<0,20
3,3

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Kromi (Cr)
Kupari (Cu)

8,7
10

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*

Lyijy (Pb)
Nikkeli (Ni)
Sinkki (Zn)

9,4
11
25

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000*
RA3000*
RA3000*

Uraani (U)
Vanadiini (V)

1,0
28

mg/kg ka
mg/kg ka

RA3000
RA3000*

RA3007

ok

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa

Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911

www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo

Ramboll Analytics

Tutkimustodistus

Pvm: 28.6.2013
3/3

Projekti: 1510006710/2
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Ramboll Analytics

Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.

Ilpo Lahdelma
FL, kemisti, +358 20 755 7851

Jakelu

jyri.aho@ramboll.fi; janne.kekkonen@ramboll.fi

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa

Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911

www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo

PIIRUSTUKSET

LIITE 3

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 1. Ylä-Lumijärven eteläpäädystä alkavan Lumijoen alkupäässä oleva ponttipadon alue on puhdas. (NP1).

Kuva 2. Lumijoen ensimmäiset kalkkihavainnot ovat näytepisteen 2 lähettyvillä. Kalkkia esiintyy muutaman neliön
alueella noin 1 – 2 cm kerroksena.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 3. Kuvassa Lumijoen toinen patoava ponttiseinä (NP3). Ponttiseinän luona on kalkkia laikuittain rannoilla.
Seuraavissa kuvissa (kuva 4 ja 5) näkyy paremmin alueen ympäristöä.

Kuva 4. Ponttiseinä sijaitsee kuvan oikeassa alanurkassa (NP3). Joen reunoilla on selvästi havaittavissa kalkkia.
Kalkkikerroksen paksuus on rannoilla noin 1 - 5 cm. Joen pohjan keskialueelta ei saatu näytettä (kartoitus tehtiin
rannoilta käsin). Joen pohjassa syvänne kohdissa voi esiintyä kalkkia.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 5. Ponttiseinä sijaitsee kuvassa vasemmassa alanurkassa (NP3). Kalkkiesiintymät jatkuvat kohti Ylä-Lumijärven
kiertävän ohitusojan suuta. Kalkkia esiintyy rannoilla laikuittain 2 – 5 cm kerroksina.

Kuva 6. Ylä-Lumijärven ohitusoja yhtyy Lumijokeen kuvan taka-alalla näkyvänä sivuvirtauksena (NP4). Joessa on
voimakas ohitusojan aiheuttama virtaus. Joessa on puhdas hiekkapohja, myös rannat ovat puhtaat.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 7. Kuvassa on Lumijoen pohjoisin majavan pesä (NP7). Näytepisteiden NP4 – NP7 välisten alueiden rannat ja
pohja olivat puhtaita.

Kuva 8. Vanhan majavan pesän ja padon luona oli kalkkia rannoilla ja vähän myös joen pohjassa (NP8 – NP9).
Kalkkimassat rannoilla olivat tulvan kuljettamia ja melko vähäisiä. Kerrospaksuudet vaihtelivat noin 0,5 – 2 cm.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 9. Näytepisteen 9 luona metsään oli kulkeutunut kalkkia. Kalkkia esiintyi ”nokareina” siellä täällä.
Kerrospaksuus oli noin 0,5 – 1 cm.

Kuva 10. Rötylammen rannasta otettiin näyte (NP10). Alueella oli voimakas ummehtunut haju, mikä johtunee lammen
umpeen kasvamisesta. Alueen rannat ja pohja olivat puhtaat.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 11. Joen koskialue ja sen suvantokohdat (NP11 – NP12) olivat puhtaita kauttaaltaan. Joessa oli voimakas virtaus
ja kivikkoiset rannat ja pohja.

Kuva 12. Kosken jälkeinen suvantoalue (NP12). Pohjasta ei saatu näytettä (kuljettiin rannalta käsin). Rannat alueella
olivat puhtaat..

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 13. Lumijoen varrella on vanha savottakämppä (NP15). Rakennus näkyy myös peruskarttapohjalla. Joki virtaa
kämpän edessä noin 30 metrin päässä. Joen ranta ja pohja ovat puhtaita.

Kuva 14. Joen suvantokohta oli puhdas kauttaaltaan (NP16).

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 15. Lumijoen sillan alueella joessa on voimakas virtaus (NP18). Alue on puhdas.

Kuva 16. Lumijoessa sillan jälkeen alkavassa Jyrkkäkoskessa oli voimakas virtaus, mikä päättyy kuvan mukaiseen
suvantoalueeseen. Alue vaikutti rannoiltaan puhtaalta. Pohjasta ei saatu näytettä (kartoitettu rannalta käsin).

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 17. Lumijoen kalkkisin alue (NP22). Alueella on kalkkia maassa, kivillä, joessa ja puissa. Puissa kalkkia on noin
30 puun rungossa. Joessa on kohtalaisen voimakas virtaus, kalkkia on kivien väleissä ja syvänteissä. Kalkkimassat
ulottuvat noin 5 – 10 metriä metsää kohden ja rannan suuntaisesti noin 50 metrin matkalle. Kalkkikerroksen paksuus on
pääosin noin 2 – 4 cm.

Kuva 18. Toinen kuva NP22 alueelta. Kuva on otettu vastarannalta, joki virtaa kuvassa vasemmalle päin. Kalkkia on
rannan molemmin puolin, mutta kuvan puoleinen ranta on huomattavasti likaisempi.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 19. NP23 - NP25 välillä kalkkia esiintyy satunnaisesti joen reunoilla, kivien välissä.

Kuva 20. Kalkkia rannoilla ja puissa (NP24). Kalkkia on alueella noin 20 puun rungossa. Alueen laajuus on noin 20
metriä rantaa myöten ja metsää kohden noin 5 metriä. Kalkkikerroksen paksuus on noin 2 – 4 cm.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 21. Lähikuva samasta paikasta (NP24). Joki virtaa kuvassa eteenpäin.

Kuva 22. NP25 alueella kalkkia on paljon rannoilla. Kalkkia on tuotu alueelle kuormittain metsäkoneilla.

Liite 3. Valokuvat, Lumijoki

Kuva 23. Kalkkia on kertynyt joen reunakohtiin NP24 – NP25 välillä.

Kuva 24. Kuvassa näkyy metsäkoneen ajourat ja kalkkia (NP25). Alue on melko vetistä, mutta kalkit esiintyvät pääosin
kekoina. Mahdollista kunnostusta ajatellen, maaperän vetisyys pitää ottaa huomioon.

Liite 3. Valokuvat, sedimenttinäytteenotto, Lumijoki / KIvijärvi

Kuva 1. Kuva on otettu Lumijoen viimeisen kosken loppupäästä (SNP2). Rannoilla ja pohjassa oli havaittavissa
kalkkia. Kohdasta otettiin sedimenttinäyte. Näytteessä näkyi, että joen pohjassa on noin 5 – 7 cm kalkkia / sakkaa
sekoittuneena.

Kuva 2. Rannalla on tulvan keräämiä kalkkiesiintymiä laikuittain (SNP1 – SNP3).

Liite 3. Valokuvat, sedimenttinäytteenotto, Lumijoki / KIvijärvi

Kuva 3. Kuvassa näytepisteen SNP3 sedimenttinäyte. Näytepisteen kohdalla joen pohjassa on sinertävää sakkaa noin 5
cm. Sakka vaikuttaa ”leijuvan” nestemäisenä pohjan pinnassa.

Kuva 4. Kivijärven rannat olivat kauttaaltaan puhtaat kalkista. Kuvassa Lumijoen suu sijaitsee kuvan oikealla puolella.

Liite 3. Valokuvat, sedimenttinäytteenotto, Lumijoki / KIvijärvi

Kuva 5. SN6 sedimenttinäyte. Järven pohjassa oli havaittavissa selvä 2 – 4 cm sakkakerros. Näytteenottopaikalla veden
syvyys oli noin 1,8 metriä.

Kuva 6. Suurin osa näytteistä oli aistinvaraisesti puhtaita. Kuvassa on SNP9. Näytettä ei tutkittu laboratoriossa.

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 1. Viitapuron junaradan puoleisessa päädyssä on runsaasti kalkkia (NP1).

Kuva 2. Kalkkia on sekä purossa, että maassa. Kalkkia kerroksen syvyys on noin 10 - 20 cm (NP1).

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 3. Puron pohjassa ja rannoilla kalkkia ja vähän myös sakkaa. Kuvassa on puron pohjasta lapioitua sakkaa.
Kalkki-/sakkakerroksen syvyys oli noin 10 – 20 cm. Näyte analysoitiin laboratoriossa (NP2) .

Kuva 4. Näytepisteiden NP5 - NP9 välillä kalkkia esiintyi kuvan osoittamalla tavalla puron mutkien ulkokurveihin.
NP6 luona oli havaittavissa myös hieman sakkaa. Ylempänä ranta-alueet olivat puhtaita.

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 5. NP10 - NP13 välillä puron reunoilla esiintyi satunnaisesti kalkkia. Ylempänä ranta-alueet olivat puhtaita.

Kuva 6. Rannalle oli jäiden mukana kulkeutunut pieni määrä sakkaa jäiden sulamisen mukana (NP14). Sakka näkyy
kuvassa muistiinpanovälineiden vasemmalla puolella. Sakkanäyte analysoitiin laboratoriossa.

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 7. NP16 – NP17 puro oli kuvan mukaisesti pääosin puhdas. Satunnaisia kalkkiesiintymiä oli havaittavissa puron
mutkakohtien ulkokurveissa, mihin kalkki oli päässyt laskeutumaan virtauksen mukana.

Kuva 8. Sillan luona ei ollut havaittavissa kalkkia / sakkaa (NP18).

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 9. Eteenpäin mentäessä puro alkoi soistumaan. Näytepisteen 19 luona oli vielä hieman kalkkia puron pohjassa,
sakkaa ei havaittu.

Kuva 10. Puro muuttui kapeaksi soistuvaksi ojaksi ja myöhemmin koko puro / oja oli umpeutunut ja muuttui suoksi. Ei
havaintoa kalkista / sakasta. Kuva on NP22 lähettyviltä.

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 11. NP25 - NP26 välillä suo alkoi taas muuttua puromaiseksi.

Kuva 12. NP27 luona puro oli jo voimakkaasti virtaava ja kivikkoinen. Alueella ei ollut havaittavissa kalkkia / sakkaa.

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 13. Näytepisteen 28 luona purossa oli 6 - 10 kpl lähes kokonaisia kalkkisäkkejä. Säkkien muovit olivat
repeytyneet rikki, mutta kalkki ei ollut liuennut käytännössä ollenkaan. Kalkkisäkkejä oli sekä rannoilla, että purossa.
Säkkien luona puron pohja oli kovaa maata, eikä siitä saatu otettua sedimenttinäytettä.

Kuva 14. Lähikuva rannalla olleesta kalkkisäkistä.

Liite 3. Valokuvat, Viitapuro

Kuva 15. Säkkialueen jälkeen puro oli taas puhdas (kuva NP29 lähettyviltä).

Kuva 16. Viitapuron loppuosassa näytepisteestä 29 kohti Salmista rannoilla oli kuvan mukaisesti kalkkia. Kalkkia
rannoilla oli noin 1 – 3 cm paksusti.

Liite 3. Valokuvat, Salminen

Kuva 1. Kuva on Salmisesta näytepisteen SNP1 lännen puoleiselta rannalta. Kalkkia on sekä maassa, että puissa.
Kalkkisen alueen ala oli noin 50 m2. Näytepisteestä otettiin myös sedimenttinäyte. Järven pohjassa oli sakkaa/kalkkia
sekoittuneena noin 1 2 cm.

Kuva 2. SNP2 luota otettiin järven pohjasta kuvan mukainen sedimenttinäyte. Järven pohjan pinnassa on
kalkkia/sakkaa noin 5 cm kerros. Näytteenotossa oli havaittavissa, että aivan järven pohjan pinnan yläpuolella sakka
”leijuu” vesimäisenä, eikä ole laskeutunut tiiviisti pohjaan. Salmisen etelän puoleiset rannat olivat puhtaita.

Liite 3. Valokuvat, Salminen

Kuva 3. Näytepisteen SNP3 pohja oli puhdas.

Kuva 4. Näytepisteen SNP4 pohjasedimentissä oli havaittavissa sakkaa noin 2 cm. Kalkkia ei näytteessä ollut
havaittavissa. Alueen rannat olivat puhtaita.

Liite 3. Valokuvat, Salminen

Kuva 5. Viitapuron suun näytteessä SNP5 oli kalkkia ja sakkaa kerroksittain noin 5 – 8 cm. Puron suun ranta-alue oli
puhdas, mutta puroa edemmäs mentäessä puron reunoilla oli kalkkia (SNP5 – NP29 välillä).

Kuva 6. Salmisen takaosasta otettiin kaksi sedimenttinäytettä, mitkä osoittautuivat selvästi puhtaaksi. Alueen rannat
olivat myös puhtaita. Karttapohjasta (Liite?) näkee, kuinka takaosa on erillään kapean salmen takana. Kapea salmi on
estänyt sakan/kalkin leviämisen takaosaan.

Liite 3. Valokuvat, Salminen

Kuva 7. Salmisen pohjoisosasta otetussa kuvassa vasemmalla takana olevissa puissa on runsaasti kalkkia (NP30).
Kalkki ei tosin näy kovin selvästi kuvassa, mutta luonnossa kalkki oli selvästi havaittavissa (samalla tavalla kuin tämän
liitteen kuvassa 1). Kalkkisia puita oli arviolta noin 30 – 50 kpl.

Kuva 8. Tulvan mukana rannoille on levinnyt kalkkia "nokareittain" noin 0,5 - 1 cm paksusti. Leviämisen laajuus on
noin 5 - 10 metriä metsää kohden molemmin puolin rantoja (NP31 – NP33). Puut alueella ovat puhtaita.

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 1. Kalliojoen Kolmisopen järven puoleinen alue oli kauttaaltaan puhdas (NP1).

Kuva 2. Sillan alue oli puhdas. Siltaan on ilmeisesti kiinnitetty joen virtausmittari (NP4).

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 3. NP5 luona oli ensimmäiset havainnot kalkista. Kalkkia oli rannalla nokareina hyvin pieni määrä.

Kuva 4. Näytepisteen NP6 luona oli vastarannalla kalkkia kiven päällä.

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 5. Näytepisteen NP7 luona oli kalkkia rannalla noin 5 leveällä kaistalla. Kalkin kerrospaksuus noin 1 – 3 cm.

Kuva 6. NP8 – NP15 väli oli puhdasta kauttaaltaan. Alueilla ei ollut havaintoa kalkista rannoilla eikä pohjassa. Joki
kartoitettiin rannalta käsin, joten joen pohjaa tutkittiin vain rannalta käsin. Kuva on Kuusijoen risteyksestä (NP11)

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 7. Kuva on NP15 luota. Kuvassa näkyy karttapohjallakin hyvin erottuva joen silmukkakohta. Kuvassa näkyvät
valkoiset kohdat ovat virtauksen aiheuttamaa vaahtoa, ei kalkkia.

Kuva 8. Kalliojoki kartoitettiin kahdessa osassa, joten NP15 ja NP16 sijoittuvat eri osiin. Kuvassa on NP18 luona
olevaa kalkkia rannalla.

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 9. NP20 luona kalkkia oli kasaantunut joen kivien väliin pieniä määriä.

Kuva 10. Tulva oli nostanut kalkkia maalle metsää kohden 5 metrin päähän. Kalkkia tosin oli vain nokareittain noin 5
neliön alalla (NP21).

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 11. NP luona oli selvät havainnot kalkista. Kalkkia esiintyi kivien päällä ja joessa kivien välissä. Tämän kuvan
alue oli koko Kalliojoen kalkkisin paikka.

Kuva 12. Kalkkia esiintyi satunnaisesti pieninä laikkuina NP23 ja NP23 välillä.

Liite 3. Valokuvat, Kalliojoki

Kuva 13. Näytepisteen NP24 ja NP25 luona ei ollut havaintoja kalkista.

Kuva 14. Kuvassa taustalla näkyy Kalliojärvi. Ei kalkkihavaintoja.

Päätöksen liite 4

Päätöksen liite 5

Päätöksen liite 6

Päätöksen liite 7

Päätöksen liite 8

Kooste annetuista lausunnoista ja muistutuksista
pilaantumisen korjaamista koskevassa asiassa

vesistön

merkittävän

LAUSUNNOT
Säteilyturvakeskus
Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan seurauksena arvioidaan tapahtuneen vesistön pilaantumista
kaivosalueen läheisissä järvissä Salmisessa, Kalliojärvessä, Kivijärvessä ja Ylä-Lumijärvessä.
Kunnostustarpeen aiheuttaa järvien pysyvä kerrostuneisuus ja syvänteiden alusvesien hapettomuus,
suolapitoisuus ja kohonneet metallipitoisuudet. Erityisesti Salmisessa esiintyy alusvedessä kohonneita
uraanipitoisuuksia (n. 0,5 mg/l). Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kivijärvessä on syvänteissä sedimentin
päällä ohuita kerroksia löyhiä epäorgaanisia sakkoja, joissa esiintyy kohonneita metallipitoisuuksia
mukaan lukien uraani. Pienessä ja matalassa Ylä-Lumijärvessä vesitilavuus on pieni, mutta sakkakerros
on paksumpi.
Järvien kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena on palauttaa Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven
vedenlaatu siihen tilaan, jossa se oli ennen kaivostoiminnan alkamista. Alusvesien
kunnostusmenetelmäksi esitetään alusvesien pumppausta ja puhdistusta käänteisosmoosilla. YläLumijärven sakkojen poistoon esitetään ruoppausta ja sakkojen varastointia Kortelammen altaaseen,
jonka pohjassa on jo ennestään vastaavia sakkoja.
STUK on antanut päätöksen (9/3020/2012, pvm 19.11.2012), että Talvivaaran Sotkamon kaivoksen
vesien hallinta on säteilylain 11 §:n mukaista toimintaa. Ympäristöön juoksutettaville vesille on
väestön säteilyturvallisuuden varmistamiseksi annettu ehto, että veden uraanipitoisuuden on oltava
keskimäärin pienempi kuin 10 mikrogrammaa litrassa (STUK päätös 9/3020/2012, pvm 7.2.2013).
Kunnostustyöt pitää suunnitella ja toteuttaa siten, että alapuoliseen vesistöön ei pääse vettä, jonka
uraanipitoisuus on keskimäärin suurempi kuin 10 mikrogrammaa litrassa. Alapuoliseen vesistöön
virtaavan veden uraanipitoisuutta on seurattava töiden edistyessä, ja tuloksista ilmoitettava
Säteilyturvakeskukselle. Lisäksi Salmisen, jossa veden uraanipitoisuudet ovat suurimmat,
kunnostuksen aikataulusta pitää ilmoittaa etukäteen STUK:lle. Salmisen kunnostustöiden aikana
STUK:n suorittamaa valvontaa tullaan tehostamaan. Kalliojärven ja Kivijärven kunnostustyöt eivät
edellytä vastaavaa ilmoitusta, koska näissä järvissä alusvesien uraanipitoisuus on huomattavasti
pienempi.
Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven alusvesien kunnostuksen teknisessä suunnittelussa ja
toteutuksessa on huolehdittava siitä, etteivät järvien pohjassa olevat metallipitoiset sakat sekoitu
liikaa kunnostustöiden aikana. Sakkojen mahdollinen liikkuminen voi aiheuttaa riskiä alapuolisten
vesistöjen vedenlaadulle. Tulevaisuudessa sakat tulevat peittymään luontaisesti uudella sedimentillä,
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jonka jälkeen niiden liikkuminen on epätodennäköisempää ja riskit vedenlaadun heikkenemiselle
pienenevät. STUK pitää hyvänä suunnitelmaa, jossa kunnostus vaiheistetaan. Kunnostus olisi hyvä
aloittaa kaivosalueella sijaitsevasta Salmisesta, jolloin menetelmää voidaan tarvittaessa parantaa työn
edetessä.
STUK ei ota kantaa esitettyjen vedenkäsittelymenetelmien soveltuvuuteen tai tehokkuuteen uraanin
poistamisessa vedestä.
Toiminnan harjoittajan on esitettävä STUK:lIe hyväksyttäväksi suunnitelma vesien käsittelystä
syntyvien sakkojen käsittelystä ja sijoituksesta (STUK päätös 9/3020/2012, pvm 7.2.2013, 15.3.2013,
11.6.2013 ja 4.12.2013). Tämä koskee myös alusvesien puhdistuksessa mahdollisesti syntyviä sakkoja,
sekä Ylä-Lumijärven pohjasta mahdollisesti ruopattavia tai kaivettavia sakkoja.

Luonnonvarakeskus
Merkittävän pilaantumisen arviointi ja alueellinen rajaus
Käsillä oleva projektisuunnitelma perustuu ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) 84 a §:n säädöksiin
ympäristön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingon korjaamisesta. Säädöksiä voidaan soveltaa
vesistöihin tai vesistönosiin, joissa ympäristövastuuasetuksessa 713/2009 säädettyjen kriteerien
mukaisesti arvioidaan tapahtuneen merkittävää pilaantumista. Arvioinnissa käytettävät kriteerit
koskevat vesistön kemiallista ja ekologista tilaa sekä ekosysteemipalveluja.
Talvivaaran lähivesistä merkittävää pilaantumista on arvioitu tapahtuneen Oulujoen vesistön
suunnalla Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kolmisopessa ja Vuoksen vesistön suunnalla Ylä-Lumijärvessä,
Lumijoessa ja Kivijärvessä. Varsinaiset raskaat kunnostustoimet kohdistuisivat näistä kuitenkin vain
Salmiseen, Kalliojärveen ja Kivijärveen, joiden pilaantuminen on alusvesien voimakkaan
suolaantumisen aiheuttaman luonnollisen täyskierron estymisen vuoksi arvioitu pysyväksi. Muilla
alueilla ekologisen ja kemiallisen perustilan arvioidaan sen sijaan palautuvan ilman aktiivisia
kunnostustoimenpiteitä. Vesistöjen luontainen palautumiskyky kuormituksen loputtua onkin yleensä
hyvä, joten tämä arvio lienee perusteltu. Palautuminen on kuitenkin mahdollista vain, jos alueella
vältytään lisäpäästöiltä. Tosin viimeisimmät havainnot viittaavat myös Kolmisopen pysyvää
kerrostuneisuutta aiheuttavaan suolaantumiseen.
Vahinkojen merkittävyyden arvioinnissa on ekologisen ja kemiallisen tilan lisäksi otettu huomioon
myös ekosysteemipalveluille, mm. kalastukselle ja muulle vesien virkistyskäytölle, aiheutuneet
vahingot. Selkeiden laatunormien ja kattavien taustatietojen puuttuessa ekosysteemipalveluille
aiheutuneiden vahinkojen arviointiin jää kuitenkin niin paljon tulkinnanvaraa, että kokonaisarviointi
helposti painottuu kemiallisessa ja ekologisessa tilassa tapahtuneisiin, helpommin todennettavissa
oleviin muutoksiin. Ekosysteemipalvelujen osalta arviointikäytännöissä ja -menetelmissä onkin
huomattavaa kehittämisen tarvetta.
Erityisesti kalastukselle on aiheutunut huomattavaa vahinkoa myös nyt kunnostettavan alueen
ulkopuolella. Kipsisakka-altaan vuodon jälkeen kadmiumin enimmäispitoisuusraja ihmisravinnoksi
tarkoitetussa kalassa on keskimäärin ylittynyt Jormasjärvessä sekä yksittäisissä kaloissa Kolmisopessa
ja Laakajärvessä. Laakajärvessä on todettu myös suuria elohopeapitoisuuksia, joiden mahdollista
yhteyttä päästöön ei voida kokonaan sulkea pois. Näistä kolmesta järvestä kuitenkin vain
Kolmisopessa luonnonvarapalvelujen huonontumisen on arvioitu olevan merkittävää. Laaka- ja

Jormasjärvessä huonontumista ei ole arvioitu merkittäväksi, vaikka ainakin Jormasjärvessä kalojen
metallipitoisuuksien on todettu olevan riski kalastukselle ja kalan käytölle.
Vaikka Laakajärven ja mahdollisesti Jormasjärvenkin kalat ovat edelleen kalastettavissa, ja niitä voinee
turvallisesti syödäkin, yhdistyy näihin järviin todennäköisesti vielä pitkään vahvasti negatiivinen
mielikuva, joka käytännössä huomattavasti vähentää kyseisten järvien kalataloudellista ja muuta
käyttöarvoa. Kotirantojen ja -vesien nuhjaantuminen on todennäköisesti aiheuttanut mielipahaa ja
mm. kiinteistöjen arvon alenemista huomattavasti laajemmallakin alueella. Luonnonvarakeskuksen
näkemyksen mukaan myös tällaiset vahingot tulisi pyrkiä jotenkin korjaamaan tai korvaamaan.

Korjaavat toimenpiteet ja niiden vaiheistus
Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven kunnostamisen lähtökohtana on luonnonvarojen ja
luonnonvarapalvelujen palauttaminen perustilaan ympäristövastuulain 5 §:n mukaisella nk.
ensisijaisella korjaamisella. Kunnostamisen tavoitteena on palauttaa nämä järvet vedenlaadultaan
siihen tilaan, jossa ne olivat ennen kaivostoiminnan alkamista. Teknisesti parhaaksi menetelmäksi on
viiden eri menetelmiin vertailussa arvioitu suolaantuneen alusveden poisto ja käsittely esimerkiksi
käänteisosmoositekniikalla. Kunnostus on suunniteltu vaiheistettavaksi siten, että ensin kunnostetaan
koeluontoisesti lähimpänä Talvivaaran kaivosta oleva pienialainen ja matala Salminen, ja sieltä
saatujen kokemusten perusteella laaditaan sitten tarkemmat suunnitelmat Kalliojärven ja Kivijärven
mittavampia ja ekologiselta kannalta vaikuttavampia kunnostuksia varten.
Alusveden poistaminen ja käsittely on myös Luonnonvarakeskuksen näkemyksen mukaan paras
vaihtoehto kunnostusmenetelmäksi. Luonnonvarakeskus huomauttaa kuitenkin, että kunnostuksessa
joudutaan käsittelemään alusveden tilavuutta huomattavasti suurempi määrä vettä, koska pelkkää
alusvettä ei pystytä erottamaan. Veden pumppaaminen ja siitä johtuvat virtaukset myös sekoittavat
sedimenttejä, jolloin niistä voi liueta veteen metalleja. Toimenpiteen loppupuolella, kun alusveteen
enenevästi sekoittuu päällysvettä, alusveden happiolot paranevat ja sedimentin kemiallinen tila
muuttuu. Veden happamuudessa voi myös tapahtua muutoksia. Tuloksena voi olla veden
metallipitoisuuksien suureneminen ja myös alapuolisten vesistöjen metallikuormituksen ainakin
hetkellinen kasvu. Kunnostusvaihtoehtojen puntaroinnissa ei kuitenkaan ole esitetty tarkempia
arviointeja haitta-aineiden (metallien) kulkeutumisesta ja mahdollisista pitoisuuksien muutoksista
sedimentissä ja vedessä. Salmisella toteutettavan pilottitutkimuksen aikana tällaisia muutoksia
tulisikin tarkoin seurata ja arvioida.

Myrkkyjen vaikutus kaloihin
Kaivosjätevesissä on etenkin kadmiumia ja kuparia, jotka molemmat ovat sekä akuutisti että
kroonisesti erittäin myrkyllisiä kaloille ja monille muille vesieliöille (pitoisuuksissa alle
mikrogrammasta muutamaan mikrogrammaan litrassa) ja kupari mm. leville (vrt. raportoidut
kasviplanktonmuutokset). Myrkyllisyyttä voidaan arvioida esimerkiksi bakteeritesteillä. Ne eivät
kuitenkaan välttämättä kerro myrkyllisyydestä kaloille. Pienet metallipitoisuudet voivat haitata
kalojen hengitystä ja ionisäätelyä ja siten vaikuttaa haitallisesti moniin muihin elintoimintoihin kuten
kasvuun ja lisääntymiseen. Kalojen sukusolujen kehitys voi myös häiriintyä: munia voi kehittyä
vähemmän, ne voivat olla tavallista pienempiä tai hedelmöitymiskyvyttömiä. Kalojen varhaiset
kehitysvaiheet, hedelmöittyminen, munan turpoaminen, alkionkehitys ja poikasten kuoriutuminen

ovat kaikki hyvin herkkiä kehitysvaiheita metallien myrkyllisyydelle. Usein vastakuoriutuneet poikaset
ovat kaikkein herkin vaihe.
Kroonisen myrkyllisyyden vaikutukset kaloihin ilmenevät vasta viipeellä. Näin on etenkin, jos
havainnoidaan muutoksia kalayhteisöjen ja -populaatioiden rakenteessa tai kalojen kasvussa.
Luonnonoloissa onkin lähes mahdotonta tutkia vaikutuksia kalojen varhaisiin elämänvaiheisiin.
Tarvitaankin pitkäaikaista, useiden vuosien seurantaa kalapopulaatioista ja metallien kertymisestä
kaloihin sekä kokeellisia menetelmiä.
Kirjallisuustiedon perusteella tulisi laatia perusteellinen katsaus mm. kaivostoiminnassa luontoon
vapautuvien metallien erilaisista myrkkyvaikutuksista (ml. yhteisvaikutukset) kaloihin ja muihinkin
eliöihin. Jos kirjallisuusselvityksessä ilmenee oleellisia puutteita tietämyksestä, kuten tiedoissa
yhdysvaikutuksista, tulisi tehdä laboratoriokokeita vesistöjen metallipitoisuuksien vaikutusten
arvioimiseksi. On myös tiedossa, että kalalajien välillä on suuriakin eroja myrkyllisyyden siedossa ja
että meikäläisistä lajeista on hyvin vähän tietoa löydettävissä. Myös metallien yhteisvaikutuksista
kaloihin on huonosti tietoa, mutta jotkut metallit lisäävät toistensa myrkyllisyyttä, summautuvat tai
voivat lieventää toistensa vaikutusta.
Myrkkyjen kertymisestä ja vaikutuksista kaloihin Talvivaaran alapuolisissa vesissä on toistaiseksi aika
vähän tietoja - ja lyhyeltä ajanjaksolta. Kalastuksesta on tehty selvityksiä ja kaloista on mitattu
metallipitoisuuksia niiden syömäkelpoisuuden arvioimiseksi (määritysrajat ovat olleet aika suuria, eli
herkempiä menetelmiä tarvittaisiin arvioitaessa vaikutuksia kaloihin itseensä). Kipsisakka-altaan
vuodon yhteydessä marraskuussa 2012 todettiin kalakuolemia alapuolisessa Oulujoen vesistössä.
Tämän jälkeisissä raskasmetalliseurannoissa todettiin jo edellä mainittuja suurentuneita
kadmiumpitoisuuksia Kolmisopen ja Jormasjärven särkikaloissa. Petokalapopulaatioissa mahdollisia
metallien aiheuttamia vaikutuksia alkanee näkyä vasta vuosien kuluttua. Metallien kertymistä ja
niiden vaikutuksia vahinkoalueen kaloihin tulisikin tarkoin seurata sekä Salmisen pilottiprojektin että
Kalliojärven ja Kivijärven myöhemmän kunnostuksen aikana, ja jatkoseurannan tulisi jatkua useita
vuosia kunnostusten toteuttamisen jälkeen.

Myös korvaavaa korjaamista tarvitaan
Ehdotetuilla menetelmillä ja etenemistavalla Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven perustila
täyskiertoineen saataneen aikanaan palautetuksi, jolloin myös niiden alapuolella olevien vesialueiden
toipuminen pääsee paremmin vauhtiin. Huolta aiheuttaa kuitenkin se, että jo pelkkä Salmisen,
Kalliojärven ja Kivijärven vesien kemiallinen ja ekologinen palautuminen tulee todennäköisesti
viemään vuosia, eikä pitkälti mielikuviin perustuva ekosysteemipalveluiden palautuminen välttämättä
onnistu koskaan.
Nyt vahinkoalueella toteutettavaksi suunnitellun ensisijaisen korjaamisen lisäksi ympäristövastuulain
5 §:ssä kerrotaan korvaavasta korjaamisesta, jolla tarkoitetaan vahingoittuneella alueella tai muualla
tehtäviä toimenpiteitä, joilla korvataan luonnonvaralle tai luonnonvarapalvelulle aiheutuneet
väliaikaiset menetykset siihen saakka, kunnes ensisijainen korjaaminen (tässä tapauksessa lähijärvien
täyskierron palauttaminen) on vaikuttanut täysimääräisesti. Luonnonvarakeskuksen käsityksen
mukaan pitkä odotusaika ja ekosysteemipalvelujen mahdollisesti jopa pysyvä vahingoittuminen
Salmisella, Kalliojärvellä, Kivijärvellä ja laajemmallakin alueella olisi riittävä peruste myös korvaavalle
korjaamiselle.

Ympäristövastuulain tuntemaan korvaavaan korjaamiseen rinnastettava toimenpide oli syksyllä 2013
toteutettu Kolmisopen alapuolisen Tuhkajoen taimenen pelastaminen tilapäiseen laitossäilytykseen
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen eli nykyisen Luonnonvarakeskuksen Paltamon laitokselle.
Kyseinen taimen on todettu geneettisesti istutuskannoista poikkeavaksi alkuperäiseksi
taimenkannaksi. Taimenten kaksivuotiseksi suunniteltu säilytysaika on päättymässä syksyllä 2015.
Luonnonvarakeskuksen näkemyksen mukaan säilytysaikaan tulisi kuitenkin harkita pidennystä
kunnostustoimiin mahdollisesti sisältyvän lisäpäästöjen riskin vuoksi.

Kajaanin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Talvivaara Sotkamo Oy:n on kunnostettava kaivoksen alapuoliset vesistöt. Kunnostuksen
toteuttamiselle on laadittava vesistökohtainen aikataulu toimenpiteiden toteutukseen.
Asiantuntijoiden lausunnoissa on esitetty kunnostusten suunnittelussa huomioitavia riskejä ja
haittoja, jotka tulee arvioida ennen kunnostustoimiin ryhtymistä. Myös lupajaosto pitää tärkeänä, että
kunnostusten suunnittelu tehdään huolellisesti, tehdään tarvittavat lisätutkimukset ja otetaan
huomioon menetelmiin liittyvät riskit ja haittavaikutukset. Tarkentavia tutkimuksia on tehtävä ainakin
sedimenteistä ja alusveden kunnostuksen vaikutuksista sedimenteissä olevien haitta-aineiden
käyttäytymiseen. Myös vesienjohtaminen sekä ruoppausmassojen käsittely ja lopullinen sijoittaminen
tulee selvittää jo suunnitteluvaiheessa.
Kivijärven kunnostustarve koko järven osalta tulee selvittää tarkemmin suunnittelun yhteydessä, eikä
pelkästään pahiten kerrostuneille syvänteille. Samoin tulee selvittää tarkemmin
kunnostustoimenpiteiden tarve Kivijoen uoman alueella nykytilan selvittämiseen tarvittavilla
lisätutkimuksilla sekä uusimmat tutkimustulokset huomioiden. Ylä-Lumijärven ja Lumijoen uoman
pohjasedimenttien kunnostustoimet on suunniteltava ja toteutettava mahdollisimman nopeassa aikataulussa, koska sedimentit voivat kunnostussuunnitelman ja asiantuntijalausuntojen mukaan
kulkeutua virtausolosuhteiden muuttuessa alapuolisiin vesistöihin.

Kajaanin kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus yhtyy ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston lausuntoon, jossa esitetään
Kainuun ELY-keskukselle seuraavaa:
Talvivaara Sotkamo Oy:n on kunnostettava kaivoksen alapuoliset vesistöt. Kunnostuksen
toteuttamiselle on laadittava vesistökohtainen aikataulu toimenpiteiden toteutukseen.
Asiantuntijoiden lausunnoissa on esitetty kunnostusten suunnittelussa huomioitavia riskejä ja
haittoja, jotka tulee arvioida ennen kunnostustoimiin ryhtymistä. Myös lupajaosto pitää tärkeänä, että
kunnostusten suunnittelu tehdään huolellisesti ja suunnittelussa otetaan huomioon menetelmiin
liittyvät riskit ja haittavaikutukset. Tarkentavia tutkimuksia on tehtävä ainakin sedimenteistä ja
alusveden kunnostuksen vaikutuksista sedimenteissä olevien haitta-aineiden käyttäytymiseen. Myös
ruoppausmassojen käsittely ja lopullinen sijoittaminen tulee selvittää jo suunnitteluvaiheessa.
Kivijärven kunnostustarve koko järven osalta tulee selvittää tarkemmin suunnittelun yhteydessä, eikä
pelkästään pahiten kerrostuneille syvänteille. Samoin tulee selvittää tarkemmin
kunnostustoimenpiteiden tarve Kivijoen uoman alueella uusimmat tutkimustulokset huomioiden sekä

nykytilan selvittämiseen tarvittavilla lisätutkimuksilla. Ylä-Lumijärven ja Lumijoen uoman
pohjasedimenttien kunnostustoimet on suunniteltava ja toteutettava mahdollisimman nopeassa aikataulussa, koska sedimentit voivat kunnostussuunnitelman ja asiantuntijalausuntojen mukaan
kulkeutua virtausolosuhteiden muuttuessa alapuolisiin vesistöihin.

Sotkamon kunnan ympäristötekninen lautakunta
Lautakunta pitää tärkeänä, että Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi kunnostetaan tilaan, jossa ne olivat
ennen kaivostoiminnan alkamista. Lautakunta on jo joissakin aiemmin antamissaan lausunnoissa
vaatinutkin pilaantuneiden alueiden puhdistamista. Lautakunnan mielestä kunnostamisella ei
kuitenkaan ole välitön kiire mm. syystä, että yhtiön ympäristö- ja vesitalouslupa-asioita on vireillä tai
valituksen alla. Lisäksi ennen kunnostustoimien aloittamista on tärkeää, että järviin kohdistuva
ulkoinen kuormitus on minimissään. Tämänhetkinen vesitilanne on kaivoksella kriittinen joten
kunnostuksista mahdollisesti syntyvät lisävedet huonontaisivat entisestään tilannetta. Tärkeää on
kuitenkin pitää huoli, että kunnostuksen lykkääminen ei aiheuta lisähaittoja, vaarana voi olla mm.
haitallisten aineiden lähteminen liikkeelle.
Lautakunta pitää hyvänä asiana, että kunnostaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain.
Valittava kunnostusmenetelmä aiotaan ensin testata kaivospiirin sisällä olevassa pienessä ja
matalassa Salmisessa ennen kuin Kivijärveä ja Kalliojärveä aletaan kunnostamaan. Harkittava olisi
myös onko kaikkien kolmen järven kunnostamisessa järkevää käyttää samaa menetelmää, koska
järvet ovat hyvin erityyppisiä.
Järvien kunnostustyö on joka tapauksessa suunniteltava huolella ja kunnostuksen aikaiseen
valvontaan on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Ennen kunnostustöiden aloittamista on oltava
tarkkaan selvillä miten kunnostuksessa syntyvät lietteet ja vedet käsitellään ja mihin ne sijoitetaan.

Lapin ELY-keskus (kalatalouspalvelut)
Kalatalousviranomainen
(ELY-keskus,
kalatalouspalvelut/Pohjois-Suomi)
lausuntopyynnön liiteasiakirjoihin ja lausuu käsityksenään seuraavaa:

on

perehtynyt

Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi ovat ilmeisesti jo ennen kuormituksen alkamista olleet kalastoltaan
niukkoja. Ne ovat pieniä, eikä niiden rannoilla ole juurikaan asutusta. Järvien kalastuskäyttö on em.
syistä ollut verraten vähäistä. Tietoisuus kaivoksen jätevesien johtamisesta ja viimeistään vesien tilan
oleellinen heikkeneminen ovat vähentäneet kalastusta entisestään. Onnistuneetkaan
kunnostustoimenpiteet eivät välttämättä lisäisi kalastusaktiivisuutta oleellisesti. Kalataloudellisesti
merkittävämpiä alueita purkureitillä on Vuoksen vesistön suunnassa Laakajärvestä ja Oulujoen
vesistön suunnassa Jormasjärvestä alkaen.
Vaikka kerrostuneiden järvien syvännealueet ovat elinkelvottomia, ei ainakaan Kalliojärven ja
Kivijärven ylempien vesikerrosten laatu koekalastusten perusteella estä kaloja oleskelemasta alueella.
Kivijärven alusveden tila näyttäisi myös kehittyvän parempaan suuntaan ilman kunnostustoimiakin.
Järvien kunnostamisen riskeiksi on arvioitu mm. haitta-aineiden mobilisoituminen alusvedestä ja
sedimentistä ja kulkeutuminen kunnostuskohteiden alapuolisiin vesiin, sekä voimakkaat
happamoitumisreaktiot sedimentin sulfidien hapettuessa. Sedimentin poisto imuruoppauksella
puolestaan aiheuttaa laajaa samentumista.

Kalatalousviranomainen katsoo, että kerrostuneiden järvien ja sedimentin aktiiviselle kunnostamiselle
ei ole akuuttia tarvetta. Lienee mahdollista, että ainakin osassa järvistä alusveden tila paranee ajan
myötä ilman toimenpiteitä. Yleisen kalatalousedun näkökulmasta kunnostuksen aiheuttama riski
kunnostuskohteiden alapuolisissa vesissä on suuri verrattuna kunnostettavissa järvissä
saavutettavaan hyötyyn.
Mikäli kunnostustoimenpiteisiin kuitenkin päätetään ryhtyä, pitää kalatalousviranomainen esitetyistä
menetelmävaihtoehdoista parhaana alusveden käsittelemistä käänteisosmoosilla ja palauttamista
järviin. Sedimentin osalta vähiten haitallinen vaihtoehto lienee antaa pilaantuneen sedimentin peittyä
puhtaalla kerroksella ennen alusveden kunnostuksen aloittamista. Mitään kunnostustoimia ei
kuitenkaan tule aloittaa ennen varmuutta siitä, että järviin tuleva kuormitus on pysyvästi sellaisella
tasolla, ettei se aiheuta uutta kerrostumista.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoiminnan jätevesien vaikutus on ollut huomattava alapuolisissa
vesistöissä. Jätevesien johtaminen sekä kipsisakka-allasvuodot ovat aiheuttaneet merkittävää
lähivesien pilaantumista. Terveydensuojeluviranomainen on kipsisakka-allasvuodon jälkeen antanut
suosituksen puhdistettaviksi esitettyjen vesistöjen osalta niin, ettei kyseisten järvien vettä käytetä
virkistyskäyttöön eikä löylyvetenä ja rajoittanut kalojen käyttöä. Terveyden suojeluviranomainen
katsoo, että Talvivaara Sotkamo Oy:n on kunnostettava kaivoksen alapuoliset vesistöt.
Terveydensuojeluviranomainen on tuonut useaan otteeseen esille kielteisen suhtautumisensa
jätevesien johtamisen lisäämiseen vesistöihin, mikäli yhtiö ei pysty osoittamaan, että vastaanottavien
vesistöjen tila ei huonone entisestään. Ennen kunnostustoimien aloittamista tulee varmistua siitä,
että mahdollisesti edelleen johdettavien jätevesien kuormitus ei aiheuta uudelleen pysyvää
kerrostumista vastaanottaviin vesistöihin, mikä tekisi kunnostuksen hyödyttömäksi.
Haitta-aineita sisältävien alusvesien puhdistamisessa tulee käyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan
mukaista jäteveden puhdistuslaitosta, esimerkiksi käänteisosmoosilaitosta mikä on suunnitelmassa
myös mainittu yhtenä vaihtoehtona.
Haitta-ainepitoisten
ruoppausmassojen
sijoittamiseen
Kortelammen
patoaltaaseen
terveydensuojeluviranomainen suhtautuu kielteisesti, koska siihen sisältyy runsaasti riskitekijöitä.
Kyseessä on maapohjainen alue, ei mikään tiiviiksi rakennettu allas, joka olisi helposti tyhjennettävissä
tarvittaessa. Lisäksi Kortelammen patoallasta käytetään ylijäämävesien varastointiin.
Terveydensuojeluviranomainen yhtyy asiantuntijaviranomaisten lausuntoihin, joissa todetaan, että
erilaisten kunnostustoimien haittavaikutusten riskit on arvioitava, joihin kuuluu myös terveysriskit.
Lisäksi niiden perusteella on huomioitava asiantuntijaviranomaisten esittämät kannanotot
riskienhallintatoimenpiteistä.

MUISTUTUKSET:
Kajaanin seurakunta
Ensisijaisesti Kajaanin seurakunta vaatii, että Talvivaara Sotkamo Oy/konkurssipesä korjaa Kivijärvelle
ja pohjavedelle aiheuttamansa vauriot eli palauttaa luonnon perustilaan poistamalla vahingosta
aiheutuneet muutokset (ensisijainen korjaaminen). Aiheutetut vauriot ovat kuitenkin sen verran
laajat, ettei niitä todennäköisesti saada korjattua ilman erittäin suuria taloudellisia ponnistuksia, ja
muistutuksen tekijä olettaakin vaurioiden jäävän korjaamatta melkoisen pitkäksi ajaksi. Vahinkoja ei
siten saatane korjattua täydentävillä korjauksilla tai korvaavalla korjaamisella.
Jos vaurioiden korjaaminen on mahdotonta kohtuullisen ajan kuluessa tai niiden korjaaminen
osoittautuu taloudellisesti ylivoimaiseksi, niin vaihtoehtoisesti alueen saastuttajan tulisi korvata
aiheuttamansa vahingot. Kajaanin seurakunta tulee esittämään yksilöidyt korvausvaatimukset
Kainuun käräjäoikeudessa vireillä olevassa törkeää ympäristön turmelemista koskevassa rikosasiassa
DN:ro R 14/714.
Kajaanin seurakunnan omistamalla Aatami-nimisellä tilalla sijaitsee leirikeskus, jossa seurakunta on
järjestänyt syrjäytyneille nuorille leirejä. Kivijärven saastumisen myötä uiminen Kivijärvessä on
kielletty eikä järven vettä saa myöskään käyttää löyly- tai pesuvetenä. Myöskään tilan kaivon vettä ei
saa enää käyttää juomavetenä. Niinpä leirikeskuksen käyttö on tällä hetkellä mahdotonta ja
seurakunta on joutunut vuokraamaan tiloja ongelmanuorten leireille ja tästä aiheutuu vuosittain
huomattavat lisäkulut.

Metsähallitus
Metsähallituksen hallinnassa on merkittävä osuus kaivosalueen vaikutusalueen alapuolisista vesi- ja
maa-alueista Vuoksen vesistöalueella. Metsähallituksen hallinnassa olevia vesiä on kaivosalueelta
edettäessä Lumijärvessä, Lumijoessa, Kivijärvessä, Kivijoessa, Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä,
tarkemmin seuraavasti:
- Kivijärvi 165 ha (sisältyy kiinteistöön Kajaanin valtionmaa 205-893-10-1)
- Laakajärvi 1820 ha (sisältyy kiinteistöihin Kajaanin valtionmaa 205-893-10-1, Sotkamon
valtionmaa 765-893-10-1 ja Sonkajärven valtionmaa 762-893-1-33)
- Kiltuanjärvi 560 ha (sisältyy kiinteistöön Sonkajärven valtionmaa 762-893-1-33)
Metsähallituksen hallinnassa oleva Kivijoki ja pääosin Metsähallituksen hallinnassa oleva Lumijoki
sisältyvät em. järvien pinta-aloihin.
Kunnostussuunnitelman sisällöstä ja laajuudesta
Lähijärvien kunnostuksen projektisuunnitelmassa (3.9.2014, laatija Ramboll) esitetään vertailut eri
kunnostusvaihtoehdoista, niiden hyödyistä, haitoista ja mahdollisista riskeistä. Kunnostustarpeen
Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kivijärvessä aiheuttaa veden pysyvä kerrostuneisuus suolapitoiseen,
hapettomaan alusveteen ja vähemmän suolapitoiseen päällysveteen. Lisäksi järvien sedimenteissä
esiintyy kohonneita metallipitoisuuksia. Projektisuunnitelmassa todetaan, että on todennäköistä, että
järvien tulokuormituksen pienennyttyä ja vedenlaadun parannuttua sedimentin sisältämät haittaaineet muodostuvat määrääväksi tekijäksi järvien ekologisen tilan kehityksen kannalta, jolloin voi

ilmetä myös tarve sedimenttien kunnostamiselle. Tähän todetaan olevan kaksi vaihtoehtoa,
ruoppaaminen ja peittäminen/peittyminen.
Kunnostusmenetelmiin sisältyvän epävarmuuden vähentämiseksi suunnitelmassa on esitetty
kunnostuksen aloittamista Salmijärvestä siten, että valintakriteerit läpäissyttä kunnostusmenetelmää
testattaisiin ensin tässä järvessä. Valituksi kunnostusmenetelmäksi projektisuunnitelmassa on esitetty
alusveden poistoa ja käsittelyä esim. käänteisosmoositekniikalla. Käytännön kokemuksia valitun
menetelmän toimivuudesta ja kustannuksista järvikunnostuksessa ei projektisuunnitelman mukaan
ole.
Muiden järvien kunnostusmenetelmän valinta tehtäisiin aloitusvaiheen tulosten perusteella, minkä
jälkeen laadittaisiin järvikohtaiset kunnostussuunnitelmat. Kivijärven osalta on suunniteltu
kunnostettavaksi ensisijaisesti ainoastaan voimakkaimmin suolaantuneet syvänteet, minkä todetaan
pienentävän käsiteltävää vesimäärää huomattavasti koko järven vesimäärään verrattuna.
Projektisuunnitelman mukaan kunnostaminen voidaan aloittaa, kun järviin tuleva kuormitus ei
häiritse kunnostusta tai haittaa järvien luontaista hydrodynamiikkaa.
Metsähallitus toteaa, että kunnostussuunnitelmassa on käsitelty ainoastaan kaivoksen lähijärvien
(Salminen, Kalliojärvi, Kivijärvi) tilaa ja kunnostustarvetta. Kunnostussuunnitelmassakin siteeratussa
Talvivaaran ympäristölupapäätöksen (Nro 52/2013/1) lupamääräyksessä F todetaan, että "Luvan
saajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin Salmisessa, Kalliojärvessä ja Kalliojoessa sekä YläLumijärvessä, Lumijoessa, Lumijärvessä ja Kivijärvessä jätevesipäästöjen aiheuttamien
pilaantumishaittojen vähentämiseksi vesistöjä kunnostamalla." Metsähallitus huomauttaa, että nyt
kuultavana olevassa kunnostussuunnitelmassa ja siihen liittyvässä materiaalissa ei ole tarkasteltu em.
jokiosuuksien eikä Lumijärven kunnostamista, vaikka jo ympäristöluvan lupamääräys velvoittaa siihen.
Metsähallitus katsoo, että tulevien vesistökunnostusten suunnittelussa on huomioitava vähintään
lupamääräyksen mukaiset vesistöt, ja tältä osin kunnostussuunnitelmaa on päivitettävä ja
tosiasiallisten pilaantumisvaikutusten mukaisesti mahdollisesti laajennettava.
Kunnostusmenetelmistä
Lähijärvien kunnostuksen projektisuunnitelmassa esitetään vesistökunnostusten vaihtoehdoiksi A)
alusveden poistaminen pumppaamalla, B) alusveden hapettaminen, C) kemikalointi (kalkitus), D)
sedimentin poistaminen ja alusveden poispumppaus + em. käsittely (A tai B) sekä E) sedimentin
peittäminen ja alusveden poispumppaus + em. käsittely (A tai B). Suunnitelmassa on valittu
ensimmäisenä kunnostettavan järven eli Salmisen kunnostusmenetelmäksi alusveden poisto ja
käsittely esimerkiksi käänteisosmoositekniikalla. Muita mahdollisuuksia poispumpattavan alusveden
käsittelyyn ovat suunnitelman mukaan veden puhdistaminen kalkkisaostuksella ja johtaminen
suurempaan purkuvesistöön (mikä vaatii purkuputken luvituksen).
Sedimentin kunnostamiseen ei suunnitelmassa oteta kantaa. Suomen ympäristökeskuksen
lausunnossa (30.10.2014) todetaan, että päästöjen seurauksena Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven
pohjasedimenttien metallipitoisuudet ovat vuoden 2013 tutkimusten perusteella nousseet aiempiin
tutkimuksiin (1993 ja 2008) verrattuna. Edelleen lausunnossa todetaan, että kunnostustarpeen ja
mahdollisten toimenpiteiden arviointi edellyttää tarkempia sedimenttitutkimuksia ja riskinarviointia,
ja todetaan, että vesifaasin kunnostustoimenpiteet saattavat vaikuttaa sedimentissä olevien haittaaineiden kohtaloon. Suolaantuneen alusveden poistuessa sedimentin pintakerroksen sulfidit voivat
hapettua, jolloin niihin sitoutuneet metallit voivat vapautua. Toisaalta hapellinen pintakerros on
sedimentissä ohut, jolloin sedimenttiin kerrostuneet haitta-aineet pääsääntöisesti pysynevät
paikallaan. Myös GTK on katsonut lausunnossaan (30.10.2014), että menetelmävalintana sedimentin

imuruoppaus + alusveden pumppaus on todennäköisesti suositeltavin. Kriittisiksi tekijöiksi my8s GTK
arvioi syntyvien vesien ja lietteiden käsittelyn.
Metsähallitus katsoo, että mikään esitetyistä vesifaasin kunnostusmenetelmistä ei, huomioiden
kunnostettavien järvien koon, ole ympäristön kannalta riskitön. Alusveden poistaminen
pumppaamalla (A) saattaa olla toteuttamiskelpoinen menetelmä, mikäli veden puhdistukseen on
käytettävissä riittävä laitoskapasiteetti (käytännössä käänteisosmoosilaitos). Tällaisen
laitoskapasiteetin hankkiminen edellyttänee mittavia uusia investointeja. Lisäksi tulisi ratkaista
suolapitoisen rejektin käsittely ja loppusijoittaminen, mikä käytännössä lienee sisämaan vesistöissä
vaikeaa, ja johtaa osittain kuormituksen kohdistumiseen uuteen paikkaan. Muodostuvan rejektin
määrä on puhdistettavan veden suuresta määrästä johtuen myös suuri (projektisuunnitelman
taulukossa 800 000 m3, mikä oletettavasti koskee vain Salmista). Projektisuunnitelman liitteessä
todetaan, että puhdistettu vesi palautetaan järveen (vettä kierrätetään riittävän monta kertaa).
Metsähallitus huomauttaa, että huomioiden muodostuvan rejektin suuri määrä, myös tämä
vaihtoehto voinee johtaa kunnostettavan järven pinnankorkeuden laskemiseen, mitä ei ole
riskitarkastelussa mainittu.
Toinen vaihtoehto, eli poispumpatun alusveden käsittely kalkitsemalla ja johtaminen edelleen
vesistöön ei Metsähallituksen näkemyksen mukaan ratkaise suolaantumisongelmaa, koska kalkitus ei
poista vedestä sulfaattia. Tällöin kuormitus kohdentuisi uuteen paikkaan. Tämä vaihtoehto edellyttäisi
projektisuunnitelman mukaan purkuputken luvitusta (ympäristö- ja mahdollisesti vesitalouslupaa).
Riskeinä kummassakin vaihtoehdossa on, että kerrostuneisuuden purkautuessa haitta-aineet lähtevät
liikkeelle alempiin vesistöihin, haitta-aineiden mahdollinen vapautuminen vesifaasiin sekä alusveden
hapettumisen seurauksena aiheutuva happamoitunen.
Alusveden hapettaminen (B) ei vähennä haitta-aineita, eikä välttämättä pura järvien
kerrostuneisuutta. Toisaalta projektisuunnitelmassa esitetään hieman ristiriitaisesti, että menetelmän
suurin riski on, että kerrostuneisuus purkautuu haluttua nopeammin. Hapetusta pitäisi jatkaa pitkiä
aikoja, jopa jatkuvasti. Metsähallitus toteaa, että vaihtoehtona alusveden hapettaminen on edullinen
ja verraten yksinkertaisesti toteutettavissa, mutta tavoitteeseen pääsy, eli järvien vedenlaadun
palautuminen siihen tilaan, jossa ne olivat ennen kaivostoiminnan aloittamista, on epävarmaa.
Metsähallituksen arvion mukaan tämä voisi tapahtua lähinnä kerrostuneisuuden vähitellen
purkautuessa ja suolapitoisen veden laimentuessa sen kulkeutuessa edelleen vesireitillä alapuolisiin
vesiin. Myös pohjaan sedimentoituneet metallit saattaisivat kulkeutua edelleen alempiin vesistöihin.
Tämäkin vaihtoehto merkitsee siis kuormituksen kohdistumista uuteen paikkaan.
Veden kemikalointi 1. käytännössä kalkitus (C) ei vaikuttaisi veden suolapitoisuuteen.
Kerrostuneisuuden purkautuessa suolapitoinen vesi kulkeutuisi alempiin vesistöihin. Vaihtoehto
edellyttäisi mittavaa kemikaalimäärää, josta muodostuisi kalkkisakkaa vesistöjen pohjaan. Haittaaineet jäisivät oletettavasti sedimenttiin. Kalkituksella on myös muita vesikemiallisia vaikutuksia
(esim. pH:n nousu). Metsähallitus ei, huomioiden kunnostettavien järvien suuren koon ja menetelmän
haittavaikutukset, pidä tätä menetelmän toteuttamiskelpoisena.
Aikataulusta
Metsähallitus yhtyy lähijärvien kunnostuksen projektisuunnitelmassa esitettyyn näkemykseen, että
kunnostamisen aloittamisen edellytyksenä on tilanne, jossa järviin tuleva kuormitus ei häiritse
kunnostusta tai haittaa järvien luontaista hydrodynamiikkaa. Huomioiden Talvivaaran kaivoksen
nykytilanteen, etenkin kaivosalueelle tällä hetkellä varastoitujen ja edelleen kertyvien vesien määrän
ja laadun, sekä kaivostoiminnan jatkumiseen tai alas ajamiseen liittyvät epävarmuudet, Metsähallitus

ei toistaiseksi pidä vesistökunnostusten käynnistämistä. mielekkäänä. Vaikka kaivostoiminta
päätettäisiin lähiaikoina, kaivosalueelle varastoidut ja sinne edelleen kertyvät vedet kuormittavat
kuitenkin edelleen kaivoksen alapuolisia vesistöjä, sillä kaivosalueella ei ole riittäviä valmiuksia mm.
suolakerrostuneisuutta aiheuttaneiden sulfaattipitoisten vesien käsittelyyn. Mikäli kaivostoimintaa
päätetään jatkaa, vesistökuormitus oletettavasti jatkuu edelleen. Kuormituksen vaikutus
todennäköisesti tekisi tyhjäksi alapuolisten vesistöjen kunnostusyritykset. Metsähallitus pitää
tärkeänä, että kaivostoiminnan harjoittamisesta aiheutuneet ympäristövahingot korjataan, ja yhtyy
näkemykseen, ettei ulkoisen kuormituksen pienentäminen riitä, vaan järviin on tarpeen kohdistaa
aktiivisia kunnostustoimenpiteitä. Kunnostukseen ryhtyminen on Metsähallituksen näkemyksen
mukaan mahdollista vasta, kun järviin tuleva kuormitus on saatu hallintaan.

Jari Natunen
Vesistön merkittävän pilaantumisen korjaaminen Talvivaaran saastuneiden lähijärvien ja vesistöjen
puhdistuksesta
Puhdistus on kovasti ja kohtuuttomasti myöhässä marraskuun 2012 kipsisakka-altaan vuodon jäljiltä.
Raskaita suolavesiä sisältävän jätteen juoksutusten sekä kevät- ja syyskiertojen vaikutuksesta
jäteaineita on levinnyt kohtuuttomasti vesistössä. Järvien lisäksi purouomia ja rantoja pitää puhdistaa
mm. Lumijoella ja Lumijoen suistossa. Lumijärven ja Ylä-Lumijärven puhdistuksen kanssa ei saa
vitkutella. On väärin, etteivät ne ole samassa suunnitelmassa, kuten ei saastuneita rantoja ja muita
vesistöjä.
Edelleen pohjasedimenttejä ja rantamaat tulee puhdistaa kaikilla mainituilla järvillä sekä Tuhkajoella
ja Jormasjärvellä sekä Kivijoella ja Laakajärvellä ja edelleen selvittää puhdistustarve Jormasjoella,
Nuasjärvellä ja saastumishavaintoja on myös Laakajärven alapuolisilla vesistöillä ml. Jyrkän voimalan
kanaali, Laakajoki ja Kiltua. Talvivaaran purkuputkihakemuksessa kerrotaan Nuasjärven sedimenttien
saastuneen
PIMA
tasolle
100
mg/kg
kaivostoiminnan
seurauksena.
Kansalaisjärjestöillä on näyttöä rantojen pilaantumisesta vesirajasta raskasmetalleilla ja
radioaktiivisilla aineilla. Osa pilaantumisesta on voinut tapahtua pölypäästöistä, joita viranomaiset
ovat mitanneet maastosta ja mm. järvien jäiltä.
Vesi pitää puhdistaa kunnolla esim. käänteisosmoosilla tai vastaavalla menetelmällä, sedimentit pitää
myös puhdistaa. Puhdistettavat alueet pitää kunnollisesti suojata kiintoaineen ja haitta-aineiden
leviämisen estämiseksi. Toimenpiteitä voidaan tehdä talvella virtauksien ollessa pieniä, jolloin järviä
voidaan jopa padota kuukausiksi. Toimenpiteillä tulee olla jatkuva tarkkailu ja kiintoaineen tai
liukenevien aineiden pitoisuuksien kohotessa laskuvedessä toimenpiteet tulee keskeyttää
menettelyjen korjaamiseksi. Toimenpiteillä tulee olla riittävä vakuus, ainakin noin 10 miljoonaa euroa,
mahdollisten haittojen korvaamiseksi. Edelleen tulee asettaa kuukausittainen miljoonan euron
uhkasakko sekä korvaukset vesialueiden ja rantojen omistajille korvaukset sattuneista ja mahdollisista
lisäviivästymisistä. Viranomaiselta pyydetään tietoja, miksi kunnostus on myöhästynyt ja kuka tai
ketkä vastaavat tästä.
Erityisen haitallista ja vaarallista Nuasjärvelle, ja Oulujoen vesistölle on luvaton ja lupahakemuksissa
esiintymätön hankkeen kytkentä Talvivaaran purkuputkeen, jolla ei ole lupaa, ja jonka
lupahakemuksissa ei luviteta ko. vesiä ja eikä käsitellä järvissä kemiallisissa prosesseissa muuntunutta
lukuisten eri kausien haitta-ainevesien seosta.

Sinikka Peronius
Muistutuksen tekijä on Kajaanin Lahnaskylän Kivijärven, Ryttymä-nimisen kiinteistön omistaja. Hän
lausuu asiassa seuraavaa:
Vaadin Vuoksen puolelta kaikkien kaivoksen pilaamien vesistöjen korjaamista siihen hyvään,
paikoitellen jopa erinomaiseen kuntoon, missä alueen vedet olivat ennen kaivoksen tuloa. Kaikki
latvavedet; Ylä-Lumijärvi, Lumijoki, Lumijärvi, Kivijärvi ja Kivijoki on kunnostettava. Kivijärvi on
kunnostettava kokonaisuudessaan eikä vaan sen kahta syvännettä. Myös Laakajärvestä ainakin sen
pohjoisosa, Kivilahti, on jonkin asteista kunnostusta vaativa alue.
Perustelut
Talvivaara on koko kaivoksen toiminta-ajan ja jo rakennusvaiheessa (patomurtuma kesällä 2007)
aiheuttanut alapuoliseen Vuoksen vesistöön, vesistön kokoon nähden huomattavan suuria luvattomia
päästöjä ja ylimääräisiä vuotoja, jotka yhdessä kaivoksen ympäristöluvan ja elyn antamien tilapäisten
poikkeuslupien sallimien päästöjen kanssa ovat aiheuttaneet latvavesien merkittävän pilaantumisen,
joka mielestäni ulottuu vähintään Laakajärven pohjoisosaan saakka. Kipsisakka-allasvuodot, ainakin
2008, 2010, 2012 ja 2013, ovat tehneet lahnaskyläläisille ja muille kajaanilaisille, kuin myös perheelleni
tärkeän Kivijärven käytön täysin mahdottomaksi. Kivijärvi on lähijärvistä suurimpana (yli 3,3 km pitkä)
ja syvimpänä järvenä ottanut uumeniinsa suurimman osan kaivokselta lasketuista metalli- ja
sulfaattisaasteista.
Vaikka nyt on jo kyseessä pilaantuneiksi todettujen vesien korjaantumissuunnitelmien tekemisestä,
on aiheellista ottaa esille myös muitakin kummallisia vuotoja kuin vain iso kipsisakka-altaan vuoto
2012. Kaikki vuodot ovat kerryttäneet Vuoksen vesistön saastemäärää. Esim. eräänä aamuna heinäelokuun vaihteessa 2009 oli mökin ikkunasta näkyvä järvenlahti täysin valkoharmaan aineen peitossa.
Talvivaaran ympäristöpäällikön tultua paikalle, soudimme jätevesien poistokohdan matalikolle. Järven
keskiosa ja koko näkyvä osa Lumijoelle päin, poistoreitti Kivijoen suuhun, kuin myös Ahosaaren ja
mökkirantamme välinen alue järven eteläpäähän saakka oli oudon valkoharmaan aineen peitossa.
Ympäristöpäällikön mukaan aine tuntui kädessä ”liukkaalta”. Hän otti aineesta näytteen ja aikoi
tutkituttaa sen omassa laboratoriossa. Elokuun 10 pv sain tekstiviestin, jossa hän kertoi, että
”laborantin mukaan se kellertävä aines vaikutti suopursuruosteen itiöpesäkkeiltä.” Huojentuneena,
mutta epäileväisenä, ihmettelin vastaviestissäni asiaa, koska ainetta oli vain järven toisessa puolessa
ja aine vetäytyi iltaan mennessä kokonaan etelärannalle ja seuraavana päivänä siitä oli enää kapeat
vaahtorannut nähtävissä eteläosan hiekkarannalla. Otimme siihen aikaan pesuvettä järvestä eikä
meitä mitenkään varoitettu vettä käyttämästä. Kuinka paljon tällaisia ”puoli järveä peittäviä
suopursuruosteita” on kaivoksen käynnissä ollessa mahtanut ollakaan, kun emme ole näkemässä.
Nyt Talvivaara ehdottaa, että puhdistustoimia tehtäisiin Kivijärvellä vain kahdessa syvänteessä.
Tuohan olisi muodollinen raapaisu koko törkeästi pilatun järven kohdalla. Järvi on ennen kokeiluja
tutkittava kunnolla, koska järvestä ei tehty kunnollista tutkimusta alkuperäisessä yvassakaan. Järvihän
oli kaivoksen mielestä niin kaukana kaivosalueelta, että mitään vaikutuksia ei edes mökkielämäämme
tulisi. Järven sedimenttiä on tutkittu vasta 2008. Se ei ole kuitenkaan mikään järven tilan lähtöarvo,
kun kipsisakka-allaskin on jo ehtinyt vuotaa 2008.
Kaikkein ensimmäiseksi huolehdittava asia kuitenkin on, että kaikenlainen haitta-aineiden
päästäminen järveen on lopetettava. Se tarkoittaa, että kaivoksen on oikeasti puhdistettava vetensä
eikä vaan läträttävä niitä kalkilla, mikäli mielii laskea vettä Vuoksen puolelle. Järvi on palautettava
kalastus- ym. virkistyskäyttöön, sen kalasto ja muu eliöstö ja kasvisto on pelastettava. Järven

erämaisuudesta huolimatta järvelle on hyvät pääsymahdollisuudet usealta suunnalta. Patikkapolku
kiertää länsirannalla ja järvelle on useita metsäautoteitä. On törkeää, että veronmaksajain rahoilla
ylläpidetyn toiminnan vastapainoksi ehdotetaan puhdistuksesta selvittävän mahdollisimman vähillä
toimilla ja kustannuksilla.
Myös muut Vuoksen puolen vesistöt ovat Kivijärven ohella korjausta odottavassa tilassa. Ylä-Lumijärvi
on eristetty kipsisakka-altaan vuodon -12 jälkeen huonosti vesireitiltä, sen padot vuotavat tulvaaikoina alapuolisiin vesistöihin, Lumijokea pitkin Lumijärveen ja Kivijärveen. Ei ole mitään laillista syytä
jättää Ylä-Lumijärveä kunnostamatta mahdollisimman pian. Sehän on riski koko Vuokselle. Myöskään
Lumijokea ei ole puhdistettu marraskuun 2012 kipsisakka-altaan vuodon jälkeen kunnolla, vaikka niin
Rambollin 4.7.13 tekemässä kunnostusvaihtoehtojen vertailussa erheellisesti todetaan kohdassa
”Työalueet”. Siitä voisi päätellä, että sakkaa olisi kalkituksen jäljiltä ollut Lumijoessa vain alajuoksulla
olevaan patoon saakka. Mutta ainakin Kivijärvestä päin ensimmäiselle koskelle asti joki oli vielä
loppukesällä 2014 siivottomassa kunnossa. Kosken suvantoon upotetut kalkkisäkit laskivat edelleen
sisältöään veteen, suvanto ja joen rannat sekä kuolleet puut olivat valkokeltaharmaassa kalkissa.
Koski, joka on matala ja kapea, oli kuvauksen aikaan kuivahtanut. Miksihän alun alkaen kukaan ei
kyseenalaistanut näin matalan ja kapean reitin sopivuutta Talvivaaran vesille?
Ylä-Lumijärvi, Lumijoki, Lumijärvi, Kivijärvi, Kivijoki ovat kaikki merkittävästi pilaantuneita ja ne on
kaikki puhdistettava pikaisesti. Luonnollisen palautumisen mahdollisuutta ei näillä vesillä ole, joten
kaikkien vesistöjen perustila on palautettava ympäristövastuulain 5 §:ssä mainituin korjaavin
toimenpitein. Suomen ympäristökeskus (Syke) on arvioinut Talvivaaran kaivostoiminnan ja siihen
liittyvien onnettomuuksien vaikutukset vesistöjen ekologisen ja kemiallisen tilan
luonnonvarapalveluluiden kannalta hyvin merkittäväksi, vesilaissa tarkoitetuiksi merkittäviksi
vahingoiksi. Myös Laakajärven pohjoisosan matalikko, Kivilahti, on kunnostettava, ellei uudemmissa
selvityksissä todeta, että kalat ovat pystyneet palaamaan kutemaan lahteen ja että lahti varmasti
puhdistuu luonnollisesti. Lahdessa on ollut ikiaikainen pyydyskalastuskielto 1.5.-31.5 , sillä se on yksi
Laakajärven tärkeimmistä kutupaikoista.
Talvivaaran ehdotus vain kolmen järven (yksi niistä vain osittain!) kunnostamiseksi on yhtiön
tyypillinen tapa kiemurtaa vastuusta. Talvivaara on määrättävä puhdistamaan kaikki Vuoksen puolen
vesistöt, joille se on aiheuttanut vahinkoja, jokaista karikkoa myöten. Haluamme takaisin
erämaatyypin järvemme. On täysin käsittämätöntä, että pörssiyhtiön tuotantoyhtiö siirtää
tuotantoketjuunsa kuuluvista kustannuksista (jätevesien käsittely) huolehtimisen yhteiskunnalle ja
pilaa ranta-asukkaiden, mökkiläisten ja muiden seudulla virkistäytyjien mahdollisuudet veden ja
rannan käyttöön.
Pöyryn projektisuunnitelmassa lähijärvien kunnostamiseksi (3.9.2014) on kunnostuksen kohteeksi
todellakin otettu vain Oulun puolen Salminen, Kalliojärvi ja Vuoksen puolen Kivijärvi (syvänteet).
Salmisesta ja Kalliojärvestä on olemassa Lapin Vesitutkimuksen tekemät syvyysvyöhykekuvat, mutta
ei Kivijärvestä eikä Kivijärven keskiosan matalikkoa ole tutkittu. Tulee pakosta mieleen, että Kivijärvi
on ilmeisesti suunniteltu jo alun alkaenkin kaivoksen likakaivoksi, koska sitä ei riittävästi tutkittu yvavaiheessakaan. Lisäksi se on vielä kaiken huipuksi viimeisimmässä ympäristöluvassa päätetty laittaa
nikkelin osalta sekoittumisvyöhykkeeksi, vaikka järvi ei ole edes mustaliuskealuetta, jossa nikkeliä olisi
paljon luontaisesti.
Kivijärvi todetaan Pöyryn projektisuunnitelmassa ”matalaksi humuspitoiseksi järveksi”.
Ominaisuuksien yhteenvetotaulukossa Kivijärven keskisyvyydeksi todetaan kuitenkin 6 metriä.
Kivijärvestä löytyy myös 9-11 m syviä kohtia. Kivijärvi on 3,3 km pitkä järvi, jonka vesi oli 2000-luvun
alussa erinomaisessa kunnossa, kesäisin käytössä oleva lähde pohjoisrannalla. Järvi ei alun alkaenkaan

olisi sopinut rakenteeltaan poistojärveksi, koska Talvivaaran vesien poistoreitti kulkee järven
suurimman matalikon poikki Lumijoesta Kivijokeen. Matalikko on karikkoinen, saarinen ja luotoinen.
Kuivina kesinä vettä on matalikolla muutamia kymmeniä senttejä. Oletan, että tämä laaja matalikko
kivisine pohjineen sisältää erittäin huomattavan osan mm kipsisakka-altaan vuodoista ajautuneesta
metallisekoituksesta. Missä ovat tämän osan sedimenttien tutkimustulokset? Matalikoltahan ei oteta
säännöllisesti vesi- eikä sedimenttinäytteitä. Ei niistä ainakaan tiedoteta julkisuuteen. Nyt tämä
keskiosa, niin kuin muukin järvi, aiotaan puhdistussuunnitelmissa jättää oman onnensa nojaan ja
kohdistaa puhdistustoimenpiteitä pelkästään järven kummankin pään syvänteisiin. Mitä hyötyä
moisesta näennäispuhdistuksesta on? Tällaisen suunnitelman yli on vedettävä ruksit heti alkuunsa.
Kyllä laki koskee koko pilatun järven puhdistamista ja elyn on annettava puhdistamismääräys koko
järven osalle. Järven itäpään syvänteestä ruvettiin tekemään vesistötarkkailua vasta v. 2011 ja silloin
todettiin, että itäpää olikin järven pahiten pilaantunut osa. Tai ainakin pilaantunein osa tarkkailluista
kohdista. Nyt järveä ei voi jakaa enää eri tavoin pilaantuneisiin vyöhykkeisiin, koska koko järvi on
pahoin pilaantuneessa tilassa ja huutaa puhdistusta.
Järven biologinen ja ekologinen tila on luonnonvarapalveluiden kannalta erittäin huono myös Syken
mukaan. Järveä kesäisin tarkkailevana voin yhtyä Rambollin raportin s. 10/20 kuvaukseen esim.
Kivijärven kalastosta. Kesäaikaan tapahtuvan muutaman koeonginnan tuloksena on tietyiltä matalilta
(alle ½ m) rannoilta saanut pieniä lituskaisia ahvenia ongella niin paljon kuin haluaisi vetää. Koukussa
ei välttämättä tarvitse olla matoakaan, sillä kalat taistelevat elämästään ja koekalastus tuntuukin siksi
täysin sairaalta.
Kivijärvestä on ennen kaivoksen tuloa saanut seuraavia kalalajeja: ahventa, haukea, siikaa, muikkua,
särkeä, madetta, kiiskeä. Kivijärvi on paikallisten kalastajien lisäksi ollut myös muualta tulevien
turistien suosiossa. Järven matalikolla on karikoiden isoilla kivillä pesinyt ”normaalisti” kymmenittäin
lokkeja ja tiiroja ja järvellä on ollut myös muita vesilintuja (telkkä, nokikana, sorsa, kuikka, joutsen,
saarten rannoilla myös kurki), joinain kesinä myös metsähanhia. Siis tämä kaikki ennen kaivoksen
aloittamaa tuhoamistyötä. Esim. suuri korppikanta Ahosaaresta on pari vuotta sitten kadonnut.
Kaikki em. kalasto ja linnusto on järven pilaajan palautettava.
Kenelläkään ei ole tarkkaa kuvaa, paljonko Talvivaarasta on haitta-ainepitoisia vesiä kaivoksen
toiminta-aikana ja jo ennen sitä (esim. rakennusaikana) vuotanut Vuoksen vesistöön. On vain erilaisilla
laskukaavoilla tehtyjä päätelmiä kaivoksen vesistövaikutuksista. Kuten esim. Pöyryn 28.2.2012
tekemässä asiakirjassa ARVIO TALVIVAARAN KAIVOKSEN VESISTÖVAIKUTUKSISTA. Siinäkin tehdyt
laskelmat pitoisuuksista romutetaan laskelman lopuksi, todeten: ”Mallilaskenta sisältää
epävarmuustekijöitä mm. lähtö- ja syöttötietojen osalta. Esimerkiksi kaivosalueen jälkikäsittelystä
vesistöön purkautuvia vesimääriä ei ole mitattu ja pitoisuuksia laajemmin vasta kesästä 2011 alkaen.
Mallilaskennassa käytetty kuormitus perustuu siten arvioon jälkikäsittelykentille johdettavien
prosessivesien jakautumisesta ja pitoisuuksista. Myöskään vesienkäsittelyn tehokkuutta
jälkikäsittelykentillä ei voida luotettavasti arvioida.”
Mitenkä voidaan tässä tulevassa vesienpuhdistushankkeessa luottaa mihinkään tällä hetkellä olevaan
tietoon, joka pitäisi ottaa suunnittelun pohjaksi, kun toiminta kaivoksella on ollut epämääräistä, hälläväliä-tyyppistä, mutkat oikovaa toimintaa? Ennen kuin mitään puhdistustoimenpiteitä voi aloittaa, on
esim. Kivijärvi tutkittava ja mitattava koko järvi syvyyksiltään ja haitta-aineet määritettävä ja
yhteisvaikutukset selvitettävä.

Aineistossa esitetään Salmisen ottamista järven pienuuden takia ensimmäisenä
puhdistustoimenpiteitten kohteeksi. Kokemuksia hyödynnettäisiin Kallio- ja Kivijärveen. Ennen kuin
puhdistus saadaan Salmisessa käyntiin, tuloksista puhumattakaan, kuluu useita vuosia. Salminen ja
Kivijärvi ovat toisistaan poikkeavia järviä. Kivijärvessä on isot syvänteet ja laajat karikkoiset matalikot.
Kivijärven osalta puhdistuminen tulee kestämään vuosikymmeniä. Ainakin sen ajan aikaisemmin
vilkkaassa virkistyskäytössä ollut Kivijärvi pysyisi kuolleena ja poissa olevana järvenä. Ketä kiinnostaisi
kiertää sen patikkapolkuja tai viivähtää reitin taukopaikoilla, kun järvestä tuoksahtelee rikkivedyn
haju. Esitän, että Kivijärvi, joka on pohjan muodoltaan ja syvyydeltään suuresti vaihteleva järvi ja
muutoinkin ennen kaivosta vilkkaasti käytetty järvi, otetaan ensimmäiseksi puhdistuskohteeksi. Tai
tehdään rinnakkain Salmisen kanssa. Kivijärvi monimuotoisuutensa takia ei ole helpoimmin
puhdistettava, joten selvittelytyö on käynnistettävä sen osalta viivyttelemättä.
Puhdistamisen ja puhdistumisen onnistumisessa on tärkeää, että kaivoksen likavesien laskeminen
Vuoksen reitille lopetetaan ja Talvivaara velvoitetaan hankkimaan sellainen vesien puhdistamo, että
se oikeasti puhdistaa laskettavat vedet haitattomalle tasolle. Nimetäänpä sitä sitten suljetuksi
kierroksi tai puhdistamoksi, mutta kalkkipuhdistus ei puhdista vesiä riittävästi.
Sellainen vaihtoehto, että Kivijärven vettä yritettäisiin puhdistaa kalkilla, on ehdottomasti pois
laskuista. Lumijoki on hyvä esimerkki siitä, mitä niillä toimenpiteillä saa aikaiseksi.
GTK pitää pilattujen järvien puhdistusta poikkeuksellisena maassamme. Tämä kuulostaa yllättävältä.
Eikö cleantech-osaaminen olekaan Suomen valttikortti, entä ”kestävä kehitys”? Miksi osaamista ei
hyödynnetä Suomessa ja Talvivaarassa? Nythän on – niin kuin GTK lausunnossaan toteaa - erityinen
tilaisuus saada kokemusta tämänkaltaisten vesien kunnostuksesta. ( - Jos jotain hyvää tässä asiassa on
pakko nähdä).
Pidän Vuoksen latvavesien puhdistussuunnitelmissa erittäin huonona GTK:n esittämää, että YläLumijärven ruoppauksessa irrotettava aines kerättäisiin Kortelammen patoaltaaseen, joka on
maanvarainen allas. Nykytilannehan alueella osittain johtuu juuri maanvaraisista ja muutoin
kelvottomasti rakennetuista altaista. Myös Ramboll Finland Oy ehdottaa Kortelammen patoallasta
säilytyspaikaksi. Mielestäni tällaiseen ei ikinä pidä antaa lupaa. Aines on vietävä pois alueelta
käsiteltäväksi vaikka ongelmajätelaitokselle, ellei muuta puhdistuskeinoa pelkän maanvaraisen
säilytyksen vaihtoehdolle ole.
GTK:n ehdotus, että ruoppauksen yhteydessä kasvatettaisiin Ylä-Lumijärven tilavuutta, jotta
mahdollinen uusi kaivosalueelta tuleva kiintoaineksen akkumulaatio tehostuisi, kuulostaa kovin
arveluttavalta eikä mielestäni ole sopusoinnussa järvien kunnostamisteeman kanssa. Se, että kaivos
jatkossa – mikäli tulisi vielä toimimaan – työntäisi Vuoksen puolelle uutta kuonaa (akkumulaatio =
kasautuminen) samaan tahtiin kuin nykyään, on täysin pois laskuista. Yhtiön vesien puhdistus on
saatava oikeasti eikä vaan puheissa kuntoon niin, että kaivosalueelta ei päästetä puhdistamattomia
vesiä luontoon. Sillä rahalla, mikä valtion toimesta on jo nyt lapettu tähän yhtiöön (n. 300 milj eri
muodoissaan?), olisi saatu toimiva suljettu kierto aikaiseksi jo ajat sitten.
Kivijärven tilanteeseen on puututtava heti ja tehtävä työtä joko yksin tai rinnakkain Salmisen kanssa.
Eihän mikään estä useamman erilaisen menetelmän kokeilua samanaikaisesti. Puhdistettavat kohteet
eivät edes ole identtisiä ja koetoimintaa voisi tehdä kaikissa pilaantuneissa vesissä. Sitten vertaillaan
tulokset ja valitaan paras (eikä aina halvinta) menetelmä.
Kunnostussuunnitelmista ja töiden aikatauluista tiedottaminen on tärkeää.

Kunnostuksen aikana on järven ranta-asukkaat/mökkiläiset/virkistäytyjät otettava huomioon ja
tiedotettava hyvissä ajoin kunnostusmenetelmän valinnasta ja kunnostuksen aikataulusta. Sekä siitä,
mitä rantojen asukkaiden/käyttäjien on esim. mökkielämässä otettava huomioon kunnostuksen
kestäessä. Kun ruoppauksessa käytetään virtaa antamaan ilmeisesti aggregaatteja, minkälainen
melutaso alueella vallitsee ja mitenkä se vaikuttaa mökkiasumiseen jne. Vaikka mökillä olo on
vähentynyt ja tulee entisestään vähentymään vesiongelman takia, niin esim. marja-aikaan voi veneellä
joutua siirtymään rannalta toiselle ja silloin voi olla paikallaan tietää, onko alueella
ruoppausvälineitä/aiheutuuko työstä ilmaan saasteita ja onko kenties hyvä välttää kaikenlaista
liikkumista järvellä.

Sotkamon Luonto ry
Vaurioituneiden vesistöjen kunnostustoimiin ei yleensä kannata ryhtyä, ennen kuin vesistöjen
valuma-alueiden vesistöä rasittavat päästöt on saatu ratkaisevalla tavalla pienennettyä. Talvivaaran
tapauksessa tätä yleisperiaatetta soveltaen on kuitenkin ryhdyttävä välittömiin toimiin laajemman
saastutuksen ehkäisemiseksi.
Talvivaaran toiminnan seurauksena Vuoksen vesistö on saastunut Kivijokeen asti ja Oulujoen vesistö
Kolmisoppi-järveen ja Tuhkajokeen asti. Laakajärvi ja Jormasjärvi ovat kuormittumassa haitta-ainesta.
Etenkin järvien myös suurten syvänteet viimeisimpien tutkimustulosten mukaan kuormittuvat
Talvivaaran raskaista vesistä. Tätä kuormittumista on kaikin keinoin pyrittävä hillitsemään ja
ehkäisemään.
Nopeasti aloitettavat toimet
Vuoksen suunta
On tutkittava mahdollisuuksia pohjapadon ja/ tai pintavalutuskenttien rakentamiseksi Kivijärven
vesille ennen niiden joutumista Laakajärveen. Kivijokea pitkin voi olla turvallista juoksuttaa pintavesiä.
Lumijokeen on mahdollista rakentaa yksinkertaisin toimin viipymäalueita (esimerkiksi Rötysuo)
metalleista ja sulfaatista kuormittuneille vesille.
Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Lumijärven sekä Lumijoen ranta-alueiden kunto on tutkittava välittömästi
tulevan kevään ja kesän aikana.
Mourunpuron suistoalueen maansiirtotöiden jälkeen kunnostustarve alkaa Ylä-Lumijärvestä käsittäen
Lumijoen rauhallisen virtaaman alueet aina Kivijärveen asti mahdollisesti käsittäen Lumijoen ja
Lumijärven yhdistävän joen ja Lumijärven. Myös Lumijärven kunto tulee selvittää. Siellä on mitattu
erittäin korkeita metallipitoisuuksia, kansalaismittauksissa myös korkeita määriä toriumia. Voi olla
perusteltua, että näiden alueiden pohjasakat tulee käsitellä vasta sen jälkeen, kuin kaivospiiristä
tuleva saastekuormitus on saatu ehkäistyä.
Oulujoen suunta
Oulujoen reitillä tulee tutkia samantapaisia toimia, kuin etelässä Vuoksen reitillä päästöjen
minimoimiseksi Jormasjärveen. Tehokkain toimi lienee kunnollisen pohjapadon tai pienpuhdistamon
rakentaminen Tuhkajoen suuhun Kolmisoppi-järvelle. Nykyistä patorakennelmaa voidaan käyttää
uuden pohjapadon pohjarakennelmana. Pääasia on rajoittaa saasteiden kulkeutumista alavirtaan
Tuhkajokeen. Kolmisoppijärveä voidaan käyttää tilapäisesti puskurina.

Kunnostustoimet
Varsinaiset kunnostustoimet tulee aloittaa kaivosalueelta käsin.
1. Alueelle varastoitujen vesien puhdistaminen tulee tapahtua nykyaikaisia puhdistusmenetelmiä
käyttäen, siten että vesistä saadaan erotettua myös haitalliset sulfaatti-, mangaani- ja
natriumjäämät ja johtaa vedet edelleen nykyisiä purkureittejä pitkin Vuoksen ja Oulujoen
vesistöihin. Alueella tarvitaan uutta vedenpuhdistustekniikkaa.
2. Vesien puhdistamisen yhteydessä ja jälkeen saastuneet maa-alueet on paikallistettava, kuorittava
saastuneet kerrokset ja säilöttävä alueelle turvallisesti perustettavaan kaatopaikkaan.
Saastuneita maa-alueita on ainakin Kortelammen turva-altaan pohjakerroksissa, Myllylammen,
Kärsälammen ja Haukilammen pohjasedimenteissä ja Tammalammen maa-alueella sisältäen
geotuubien turvallisen käsittelyn. Poistettavia sakkoja on noin miljoona kuutiota.
3. Sen jälkeen kunnostustoimien tulee edetä kohti kaivosalueen rajoja ja sen ulkopuolisia alueita.
Etelässä Ylä-Lumijärvi, mahdollisesti ranta-alueineen ja kaikki Lumijoen suvantopaikat, joihin
metallihydroksidisakkaa on kertynyt, on ennallistettava. Tämä edellyttää raskaasti saastuneiden
sakkojen poistamista Ylä-Lumijärvestä ja Lumijoesta.
Saastuneen Lumijärven kunto on selvitettävä.
Sen jälkeen on selvitettävä Kivijärvessä tehtävät välttämättömät kunnostustoimet.
4. Pohjoisen suunnalla on edettävä samalla tavalla reittiä Salminen – Salmisenpuro – Kalliojärvi –
Kalliojoki aina Kolmisoppeen asti. Myös muiden purkureittien (mm. Torrakkopuro ja Härkäpuron
reitti) kunnostustarve on selvitettävä.
Kunnostusmenetelmät
Vastustamme jyrkästi hakijan esitystä johtaa Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven raskaat alusvedet
mahdollisesti kalkkisaostuksen jälkeen purkuputkea pitkin Nuasjärveen. Kalkkisaostusmenetelmä ei
pysty poistamaan näistä vesistä sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuutta ja esitetty menetelmä on
sekä Nuasjärven vesiekologian että matkailulle kertyvän imagohaitan kautta mahdoton hyväksyä.
Pidämme epärealistisena myös esitystä saastuneiden järvien alusvesien käsittelyä käänteisosmoosiin
perustuvalla menetelmällä. Vesien käsittelyssä tulee ongelmaksi syntyvän rejektin (800 000 kuutiota)
turvallinen säilöminen kaivosalueelle.
Ainoa realistinen ja ympäristön kannalta kestävä tapa kunnostaa ennallistettavat vesistöalueet on
rakentaa Talvivaaraan riittävän kapasiteetin omaava vesienkäsittelylaitos, jonka avulla pystytään
poistamaan saastuneiden järvien vedestä metallien ohella myös sulfaatti-, mangaani- ja
natriumjäämät.
Näihin toimiin olisi pitänyt ryhtyä jo vuosia sitten. Tätä ei ole toiminnanharjoittajalta vaadittu. Tässä
on suurin syy vesistöjen saastumiseen ja välttämättömään vesistöjen kunnostustarpeeseen.
Kalliojärveä, Salmista ja Kivijärveä koskevasta kunnostussuunnitelmasta puuttuu Ylä-Lumijärven,
Lumijoen, mahdollisesti Lumijärven ja Salmisenpuron saastuneiden vesialueiden ja pohjasakkojen
kunnostustoimet. Ne tulee huomioida suunnitelmassa.
Ylä-Lumijärven metallihydroksidisakat tulee poistaa. Tekemiemme mittauksien mukaan (kevättalvella
2013) sakoissa on mm. alumiinia 17 % ja uraania lähes viisinkertaisesti yli Säteilyturvakeskuksen
valvontarajan.
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Toivomme, että nyt olisi opittu yksinkertainen periaate: ympäristövahinkojen ehkäisy vaatii paljon
taloudellisia panostuksia, mutta syntyneiden vahinkojen korjaaminen tulee vielä kalliimmaksi.

Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys ry (ILYY)
Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi sekä myös Lumijärvi ja Ylä-Lumijärvi ovat pahasti saastuneet
Talvivaaran kaivoksen jätevesistä. Jotta ne toipuisivat, kaikkein tärkeintä olisi lopettaa niiden
kuormitus. Vasta sen jälkeen niiden kunnostuksessa on järkeä.
Talvivaara Sotkamo Oy tai sen konkurssipesä suunnittelevat Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven
kunnostusta. Kai kissa näissä alusveden ominaispaino on sulfaatin tähden niin suuri, että luontainen
täyskierto on estynyt. Järvien alusvedessä ei ole ollenkaan happea, j oten kalat eivät näissä kerroksissa
liiku, mikä selittää konsulttina toimivan Rambollin tekemän ”Lähijärvien kunnostus
Projektisuunnitelman ” sivun 10 kohdan 2.5. pohdinnat kalakannasta. Kalat eivät varmaan myöskään
lisäänny näissä järvissä vaan koekalastukset saalit ovat peräisin muista näihin järviin laskevista
lammista ja puroista.
Järvien pohjasedimentteihin on saostunut suuri määrä raskasmetalleja, jotka voivat lähteä liikkeelle
ja joista metallit voivat liueta, jos olosuhteen sen sallivat. Nämä metallit haittaavat pohjaeliöitä, mikä
selittänee suolaisuuden lisäksi eliöiden yksipuolisuuden.
Veden ja sedimentin mahdollinen kunnostus
Veden kunnostamiseksi esitetään kolmea eri vaihtoehtoa ja sedimentin kunnostamiseksi kahta eri
vaihtoehtoa.
Veden kunnostussuunnitelmasta puuttuu varsinainen tavoite. Onko tavoite puhdistaa vedet niin
puhtaaksi, että luontainen täysikierto palautuu ja kalat voivat jatkossakin siellä lisääntyä? Sivun 15
maininta 500 mg/l on vielä aika suuri eikä se varmasti palauta täyskiertoa. Miten pitkään tämän
tavoitteen halutaan säilyvän?
V E 1. Vain alusveden käsittely
Menetelmän haittapuoli on se, että siinä kokonaissulfaatti pitoisuus ei itse asiassa vähene, jos käsittely
tehdään käänteisosmoosi laitteessa, jossa sulfaatti ja metallit jakaantuvat rejektiin ja puhdistettuun
veteen. Kuvauksesta puuttuu tieto, minne rejekti sijoitetaan. Onko tarkoitus ottaa rejektistä talteen
metalleja?
Jos tarkoitus on johtaa rejekti purkuputkea pitkin Nuasjärveen (liite 1, toinen sarake, toinen rivi),
Talvivaaran suunnittelema menetelmä sisältää elementin, jossa levitetään likaa laajemmalle alueelle.
Tässä siis yritettäisiin heti laajentaa parhaillaan luvitusvaiheessa olevaa purkuputki asiaa tavalla, jota
ei ole mainittu purkuputkihakemuksessa.
Rejektin pumppaaminen Nuasjärveen lisäisi riskiä, että sen syvänteet voisivat menettää täyskierron ja
sen syvänteissä voisi tapahtua sulfaatin pelkistymistä rikkivedyksi. Kyseessä olisi myös lähiasukkaiden
elinympäristön lisäkuormitus. Lisäsulfaatti Nuasjärvessä lisää riskiä metyylielohopean joutumisesta
kaloihin, sillä noin puolet sulfaatin pelkistäjäbakteereista metyloi epäorgaanista elohopeaa
metyylielohopeaksi.

V E 2. Alusveden hapettaminen
Ilman tai hapen pumppaaminen veteen voi johtaa suunnitelman liitteen 1 sivun 1 kuvattujen
haittoihin. Salmisen sedimentin pinnan positiivinen redox-potentiaali (sivu 17, toinen kappale) johtuu
siitä, että sulfaatti on erittäin voimakas hapetin, mikä tieto ilmenee kaikista fysikaalisen kemian
oppikirjoista. Lisäksi hapen (ja muiden kaasujen) liukoisuus suolapitoiseen veteen on pienempi kuin
kaasujen liukoisuus puhtaaseen veteen, joten kaasun pumppaamista jouduttaisiin tekemään todella
pitkään.
V E 3 Veden kemikalisointi kalkilla
Osa veden sulfaatista saostuisi kipsiksi (CaSO4) j a osa metalleista saostuisi hydroksideina. Kalkki pitäisi
lisätä hyvin hienona jauheena j a hyvin hitaasti. Kalkitusta voidaan tehdä myös talvella levittämällä
kalkkia jään päälle, josta kalkki painuu syvälle, kun jää sulaa. Jos kalkitus tehdään hitaasti, pH:n nousua
voidaan seurata pH-mittarin avulla. Kalkitus kannattaisi tehdä osissa käsittelemällä ensin pieni osa ja
jatkamalla sitten muissa osissa, mikäli tulokset tukisivat jatkamista.
V E 4 Sedimentin poistaminen
Ruoppaus voisi johtaa sedimentin haitta-aineiden osittaiseen liukenemiseen. Ei ole mitenkään
kuvattu, minne ruoppausmassat sijoitetaan. Se voisi johtaa myös pohjaeliöiden tuhoutumiseen.
V E 5 Sedimentin peittäminen puhtaalla maa-aineksella.
Peittäminen kannattaisi tehdä osissa peittää ensin pieni osa. Jos peittäminen onnistuisi, peitettävää
alaa voisi sen jälkeen lisätä.
Lähijärvien kunnostus projektisuunnitelmassa ei ole huomioitu ollenkaan Lumijärveä. Kalkitusalueiden
kartoitus 2013 raportissa todetaan: ”Lumijärvi on Lumijoen varressa sijaitseva pieni järvi, jonka
kaivoksen ylijäämävedet ovat normaalisti ohittaneet Lumijoen uomaa pitkin kulkiessaan. ”
(https://www.avi.fi/documents/1 01 91 /297690/Liite+2/8872487f-d48b-42ef-910d1a1eaf8fd80f).
Kuitenkin meidän havaintojemme mukaan Lumijärvi on pahasti saastunut. Se on saanut oman osansa
Talvivaaran patovuodoista ja kalkituksesta. Järven rantoja kävellessä nenään nousee voimakas rikin
tuoksu. Linkistä pääsee katsomaan Lumijärvestä lähtevän joen tilan (kohta 9.40 mi n =>)
https://www.youtube.com/watch?v=tK60kkkPcyM. Etenkin suoalue Lumijärvi-Rötylampi-Ylä-Lumijärvi
on pahasti saastunut. Ylä-Lumijärven, Lumijoen ja Lumijärven sekä Lumijoen ranta-alueiden kunto on
tutkittava välittömästi tulevan kevään ja kesän aikana.
Suunnitelmasta ei myöskään ole arvioitu mitä vaikutusta kunnostus aiheuttaa alapuolisille järville.
Savolaisia kiinnostaa etenkin Laakajärvi. Tästä olisi syytä tehdä arvio. On myös tutkittava
mahdollisuuksia pohjapadon ja/ tai pintavalutuskenttien rakentamiseksi Kivijärven vesille ennen niiden
joutumista Laakajärveen.

Yhteenveto
Kaikki kuvatut kunnostusmenetelmät voivat tuoda vain tilapäistä vesien puhdistusta, mikäli Talvivaaran
primääri- ja sekundäärikasoja ei peitetä. Tämä johtuu siitä, että kasojen mustaliuskeessa on noin 7-9 %
rikkiä sulfidina. Sulfidi hapettuu mikrobiologisesti ilman hapen vaikutuksesta sulfaatiksi: S2 + 2 O2 
SO42-.

Sade liuottaa syntyneen sulfaatin alapuolisiin vesiin. Ilman hapen ja sateen vaikutuksia on vaikea
eliminoida eikä suunnitelma kuvaa tätä mitenkään. Ilman hapen ja sateen vaikutusta voidaan
vähentää lopettamalla ns. bioliuotus ja peittämällä kasat. Espanjassa Rio Tinton kaivos on otettu
käyttöön pronssikaudella ja kaivamista on tehty myös roomalaiskaudella ja senkin jälkeen ja edelleen
sulfaattipitoista vettä valuu Atlanttiin.
Osa kuvatuista menetelmistä (esim. veden hapetus ja sedimentin ruoppaus) sisältää suuria riskejä. Jos
kalvosuodatuksessa rejekti johdetaan Nuasjärveen, kyse on vain lika-aineen siirtämisestä paikasta
toiseen emmekä voi pitää sellaista hyväksyttävänä ratkaisuna.
Luonnossa järvien sulfaattipitoisuus häviää siten että a) kasvit ottavat sulfaattia
rikkiaineenvaihduntaansa ja b) sulfaatin pelkistäjäbakteerit pelkistävät sulfaatin rikkivedyksi, joka
nousee ilmaan ja hapettuu ilmassa sulfiitiksi ja sulfiitiksi ja tulee maahan sateen mukana. Pelkkää
sulfaatin pelkistämistä sulfidiksi on käytetty myös sulfaatin poistoon, jolloin reaktio tehdään suljetussa
reaktorissa. Syntynyt sulfidi saostaisi myös metallikationit alkalimetalleja lukuun ottamatta. Vain tämä
toisi todellisen ratkaisun sulfaatin poistoon ja mielestämme tätä kannattaisi käyttää, kun
saastuttaminen on lopetettu.
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Kainuun ELY -keskus
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Kalliokatu 4
87101 Kajaani

Viite:

Kainuun ELY -keskuksen 4.12.2014 pyytämä vastaselitys koskien Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän ympäristölautakunnan, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Sinikka
Peroniuksen vastineita

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ”Kainuun ELY -keskus”) on pyytänyt
4.12.2014 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä (myöhemmin ”Talvivaara”) vastaselityksen
koskien Sinikka Peroniuksen (myöhemmin ”Peronius”), Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n (myöhemmin ”SLL”) ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnan (myöhemmin ”Ylä-Savon
SOTE”) (yhdessä ”hakijat”) vireille panemia hallintopakkovaatimuksia.
Peronius on hakemuksessaan 8.5.2012 vaatinut Kainuun ELY -keskusta käyttämään hallintopakkokeinoja Talvivaaran valvonnassa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on 25.4.2012
vireillepanollaan vaatinut Kainuun ELY -keskusta käyttämään YSL 13 luvussa tarkoitettuja hallintopakkokeinoja Talvivaaran valvonnassa. SLL on 8.3.2012 vireillepanollaan vaatinut Kainuun ELY keskusta keskeyttämään Talvivaaran toiminnan siihen asti, kunnes yhtiön aiheuttama ympäristön
pilaantuminen saadaan estetyksi.
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Kainuun ELY -keskus on 14.6.2012 päätöksellään hylännyt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Sinikka
Peroniuksen vaatimukset ja 9.5.2012 päätöksellään hylännyt SLL:n vaatimuksen. Vaasan hallintooikeus on 8.3.2013 päätöksellään kumonnut Kainuun ELY -keskuksen päätökset ja palauttanut asiat Kainuun ELY -keskukselle uudelleen käsiteltäviksi. Korkein hallinto-oikeus on 5.12.2013 päätöksillään pysyttänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätökset.
Lainvoimaisen palautuspäätöksen jälkeen Kainuun ELY -keskus varasi hakijoille tilaisuuden lausua
asiasta. SLL:n vastaus on saapunut Kainuun ELY -keskukselle 24.2.2014 ja Peroniuksen vastaus
12.2.2014. Talvivaara on 17.3.2014 toimittanut vastaselityksensä näihin vastineisiin.
Talvivaara Sotkamo Oy asetettiin konkurssiin Espoon käräjäoikeuden 6.11.2014 K 14/15809 päätöksellä. Peronius ja SLL ovat antaneet konkurssin jälkeen vastineensa Kainuun ELY -keskukselle
14.11.2014. Ylä-Savon SOTE on ilmoittanut Kainuun ELY -keskukselle 28.1.2014, ettei se näe tarvetta antaa uutta vastinetta korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) palautuspäätöksestä. Ylä-Savon
SOTE on ilmoittanut 13.11.2014 Kainuun ELY -keskukselle, ettei konkurssi poista ympäristövastuita
eikä tarvetta vesistöjen kunnostamiseksi, joten perusteita hakemuksen peruuttamiselle ei ole.
Talvivaara viittaa Ylä-Savon SOTE:n 13.11.2014 lausuman osalta asiassa aiemmin esittämäänsä.
SLL on hallintopakkovaatimuksessaan esittänyt, että Talvivaaran toiminta on aiheuttanut laajoja
ympäristöhaittoja eikä se olisi ympäristöluvan mukaista, ja että toiminta tulisi siksi keskeyttää.
26.11.2014 päivätyssä vastineessaan SLL on todennut, että uuden luvan kiristyvät luparajat eivät
mahdollista päästöjen aiheuttamien haittojen poistumista kohtuullisessa ajassa ja että kaivoksen
alueella olevat vedet muodostavat ison riskin uusille päästöille. SLL katsoo, että ympäristön ennalleen palauttamisen taso ja enempien haittojen ehkäisyn tulee perustua asiantuntevien viranomaisten arvioihin ja päätöksiin. SLL olettaa hakemuksessaan, ettei mahdollinen purkuputki isompaan järveen toteudu vuonna 2015 ja että Talvivaaran tulisi veden kertymisen ehkäisemiseksi kasvattaa vedenpuhdistuskapasiteettia mm. käänteisosmoosiin perustuvia puhdistusyksiköitä lisäämällä.
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Sinikka Peronius on hallintopakkovaatimuksessaan vaatinut vesistöjen kunnostamista kaivostoimintaa edeltävälle tasolle. Peronius on myös vaatinut, että Talvivaaran vesipäästöjen on oltava
voimassa olevan ympäristöluvan mukaisia. Peronius on Kainuun ELY -keskukselle 14.11.2014 toimittamassaan vastineessa todennut, että kohdistaa aikaisemmat vaatimuksensa nyt Talvivaara
Sotkamo Oy:n ohella Talvivaara Sotkamo Oy:n sijaan tulleeseen, vesipäästöistä vastaavaan tahoon
ja/tai Talvivaara Sotkamo Oy:n emoyhtiöön Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:een.
Talvivaara esittää ohessa vastaselityksensä SLL:n ja Peroniuksen vastineisiin.
Toiminnan luvanmukaisuus, vesienkäsittely ja päästöt vesiin
Talvivaara toteaa, että sen toiminta on voimassa olevien lupien mukaista ja hallintopakkovaatimukset ovat perusteettomia. Asian käsittelyssä on otettava huomioon, että olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet verrattuna tilanteeseen, jossa hakijat ovat tehneet alkuperäisen vireillepanonsa. Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden kannanotoista riippumatta
edellytykset hallintopakkokeinojen käyttämiselle on arvioitava tämänhetkisessä tilanteessa. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.5.2013 antama lupapäätös 52/2013/1, joka koskee purkuvesien käsittelyä, varastointia ja juoksutusta, on korvannut yhtiön alkuperäisen ympäristöluvan, johon hakijat vaatimuksissaan viittaavat. Talvivaara on noudattanut yksittäisiä luparajaylityksiä lukuun ottamatta purkuvesiä koskevan luvan lupamääräyksiä. Myös KHO on päätöksissään todennut, että toiminnanharjoittaja on omatoimisesti pyrkinyt estämään lisävahinkojen syntymistä ja
tehostanut vesienkäsittelyä.
Talvivaara tiedostaa tulevien vuosien kuormituskiintiöiden rajallisuuden. Yhtiö on hakenut ympäristölupaa ylijäämävesien johtamiselle Nuasjärveen, mitä se pitää lopullisena ja kestävänä ratkaisuna vesienhallintaan. Tavoite on, että putki on käytössä kesän 2015 aikana. Kaivosalueella on n. 3
000 m3/h käsittelykapasiteettia, joka perustuu metallien saostamiseen hydroksideiksi kalkin avulla.
Käänteisosmoosikapasiteetin lisääminen varmistaa sen, että raakavedenottoa voidaan merkittävästi vähentää. Käänteisosmoositekniikka ei kuitenkaan pitkällä tähtäimellä ratkaise kaikkia vesita-
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seen haasteita, sillä se tuottaa aina myös rejektin, jonka määrä vastaa laitoksen puhdistaman tuoteveden määrää. Uuden, hankittavan yksikön jälkeen Talvivaaran käänteisosmoosiin perustuva
puhdistuskapasiteetti on maan suurimpia, eikä sen kasvattaminen ole teknistaloudellisesti perusteltua.
Talvivaaran näkemyksen mukaan ympäristöturvallisuuden riskitaso on pienentynyt oleellisesti.
Alueella varastoidut vedet ovat sijoitettuna ympäristöluvan mukaisiin altaisiin. Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto on 5.12.2014 antamallaan ympäristölupapäätöksellä antanut luvan varastoida
vettä avolouhoksen eteläosaan rakennetussa altaassa. Puhtaan veden varastoaltaat, kuten Latosuon patoallas ja Kuljun patoallas ovat rakennettu voimassa olevan, 31.5.2013 Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen B mukaisesti. Alueella on varauduttu myös erilaisilla pumppausratkaisuilla siihen, että altaille on mahdollista tehdä tilaa sulamis- ja
valumavesille tasaamalla vettä eri varastoaltaiden kesken.
Talvivaaran toistaa 17.3.2014 SLL:lle ja Peroniukselle antamiensa vastineiden näkemyksen, että
yhtiöön ei voida kohdistaa hallintopakkotoimia vesistön vaikutusten osalta siltä osin, kuin yhtiö on
noudattanut tällä hetkellä voimassa olevia lupamääräyksiä. Edellytyksiä etenkään toiminnan keskeyttämiselle ei ole, koska toimintaa harjoitetaan tällä hetkellä voimassa olevien lupamääräysten
mukaisesti.

Ympäristön kunnostustarpeen arviointi
Ympäristön kunnostustarpeen arvioinnin osalta Talvivaara huomauttaa, että järvien kunnostusprosessi on vireillä erillisenä asiana Kainuun ELY -keskuksessa. Salmisen, Kalliojärven ja Kivijärven
kunnostustarvetta on arvioitu ensimmäisen kerran keväällä 2012. Tuolloin asiantuntija-arvio oli,
ettei sulfaatin ja mangaanin vuoksi kerrostuneissa vesistöissä kannata lähteä toteuttamaan kunnostustoimenpiteitä.
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allasonnettomuuden jälkeen 5.7.2013, jolloin asiantuntija-arvio oli, että järvien palauttaminen
normaaliin tilaan edellyttää kunnostustoimenpiteitä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 31.5.2014 lupapäätöksen 52/2013/1 lupamääräyksessä F
määrännyt, että ”luvan saajan on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin Salmisessa, Kalliojärvessä
ja Kalliojoessa sekä Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa, Lumijärvessä ja Kivijärvessä jätevesipäästöjen
aiheuttamien pilaantumishaittojen vähentämiseksi vesistöjä kunnostamalla. - - Eri kohteiden kunnostusvaihtoehtojen tarkastelut, niiden pohjalta laadittavat kunnostussuunnitelmat sekä kunnostusten edellyttämät lupahakemukset on toimitettava aluehallintovirastoon 30.6.2014 mennessä.”
Kainuun ELY -keskus on kirjeessään 4.6.2014 todennut, että merkittävän pilaantumisen korjaamisasiassa (YSL 84 a §) on kyse ympäristölupa-asiasta erillään käsiteltävästä hallintopakkoluonteisesta
asiasta, jossa ELY -keskus on toimivaltainen viranomainen. Kirjeessään Kainuun ELY -keskus totesi,
että Talvivaaran tulee toimittaa ELY -keskukselle suunnitelma vesistön merkittävän pilaantumisen
korjaamiseksi tarvittavista ympäristövastuulain (29.5.2009/383) ja ympäristövastuuasetuksen
(24.9.2009/713) mukaisista toimenpiteistä. ELY -keskus täsmentää, että asiaan liittyvä mahdollinen
luvan hakuvelvollisuus tarkentuu myöhemmin, joten lupamääräyksen F mukaista kunnostusvaihtoehtojen tarkastelua ja kunnostussuunnitelmia lupahakemuksineen ei tarvitse toimittaa aluehallintovirastolle.
Talvivaara on toimittanut 3.9.2014 ulkopuolisen konsultin laatiman lähijärvien kunnostussuunnitelman. Ylä-Lumijärven kunnostamiseen liittyen Talvivaara on toimittanut kunnostusvaihtoehtojen
vertailun 4.7.2013. Lähialueen puro- ja jokivarsialueita koskien Talvivaara on teettänyt asiantuntija-arvion, jonka mukaan alueilla ei ole tarpeen tehdä merkittäviä ja luvituksia vaativia kunnostustoimenpiteitä. Kainuun ELY -keskus on pyytänyt suunnitelmista asiantuntijalausunnot Suomen ympäristökeskukselta (SYKE) ja Geologian tutkimuskeskukselta (GTK). Lumijärven osalta Talvivaara ei
näe tarvetta kunnostustoimille.

Talvivaara Sotkamo Oy:n entinen hallituksen jäsen Olli Salo on toimittanut asiassa selityksenään saman
asiakirjan, kuin Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä.

