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2 TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto (nyk. Pohjois-Suomen aluehallintavirasto) antoi 24.11.2009 

päätöksen koskien Laiva-kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa sekä töiden- ja toiminnanaloitta-

mislupaa. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. 24.11.2010 hallinto-oikeus antoi päätök-

sen (nro 10/0305/1), jossa on kumottu ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 8 toisessa kappa-

leessa tehty päätös Laivakankaan kaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkupaikkaa koskevasta ratkai-

susta, lupamääräyksen 8 jäädessä muilta osin voimaan. Asia on palautettu jätevesien purkupaikan ja 

mahdollisen kalatalousmaksun osalta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueelle 

uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi hallinto-oikeus muutti ympäristölupaviraston myöntämää kaivoksen 

toiminnan aloittamislupaa siten, ettei kaivosalueelta saa johtaa kaivoksen jätevesiä purkuputkessa 

mereen tai muutenkaan ympäristöön ennen kuin jätevesien purkupaikka vesistössä on uudelleen rat-

kaistu joko lain voimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä.  

 

Nordic Mines Oy on jättänyt Laiva-kaivoksen jätevesien purkupaikkaa koskevan ympäristölupaha-

kemuksen ja toiminnan aloittamislupahakemuksen (PSAVI/98/04.08/2011) Pohjois-Suomen aluehal-

lintovirastolle. Vireilletulopäivä oli 13.7.2011 ja hakemuksen tiedoksiantokuulutus on annettu 

15.11.2011. 

 

Ympäristönsuojelulain 86/2000 28 §:n mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaiku-

tuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa. Ympäristönsuoje-

luasetuksen (169/2009) 14§: n mukaan lupahakemuksesta on käytävä ilmi, miten muutos vaikuttaa 

aiempaan toimintaan sekä sen ympäristövaikutuksiin. Hakemuksessa on esitettävä soveltuvin osin 

lupahakemusta koskevat tiedot. 

 

Nordic Mines Oy hakee muutosta Laivakankaan kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan sekä töi-

den- ja toiminnanaloittamislupaan kaivoksen ylijäämävesien johtamiseksi väliaikaisesti Jylkännevan 

pintavalutuskentän kautta Tuoreenmaanojaan. Ehdotettu lupamuutos koskee toiminnan aloittamislu-

van kieltoa johtaa jätevesiä kaivosalueelta ympäristöön ennen jätevesien purkupaikan ratkaisua, ym-

päristöluvan lupamääräystä 8 sekä ympäristöluvan ympäristökuormitusta ja sen rajoittamista kuvai-

levaa lukua, siltä osin kuin se käsittelee jätevesien määrää ja käsittelyä. Laivakankaan kaivoksen 

ympäristölupapäätös on hakemuksen liitteenä 1. 

3 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 

 

Luvan hakija on Nordic Mines Oy. 

 

Hakijan yhteystiedot ovat: Nordic Mines Oy 

 Laivakankaantie 503 

 92230 Mattilanperä 

 Y-tunnus 2296579-4 

 

Hakijan yhteyshenkilöinä toimivat: Krister Söderholm, kaivoksen johtaja 

 sähköposti: krister.soderholm@nordicmines.se 

 puhelin: 050 542 3113 

 

 Juha Koskela, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö 

 sähköposti: juha.koskela@nordicmines.se 

 puhelin: 044 422 9603 

 

  

mailto:krister.soderholm@nordicmines.se
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4 LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT JA SEN SIJAINTI 

 

Laiva- kaivos sijaitsee noin 15 km Raahesta kaakkoon Laivavaaran eteläpuolelle (kuva 1). Laiva-

kaivos sijaitsee kokonaisuudessaan Raahen kaupungin alueella. Yhteystiedot on esitetty kohdassa 2.  

 

Laitoksen Tilastokeskuksen mukainen toimialaluokitus on seuraava: 

 

 B  Kaivostoiminta ja louhinta 

07 Metallimalmien louhinta 

07290    Muiden värimetallimalmien louhinta 

 

 
Kuva 1. Raahen yleiskartta (kartan leveys 40 km). Laivakankaan kaivoshankkeen sijainti on 

merkitty ruskealla renkaalla. 

 

5 VOIMASSA OLEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET 

 

Luvat ja kaivosoikeudet 

Nordic Mines AB on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle kaivospiirihakemuksen (kaivosrekisteri-

numero 7803/1a, diaaritunnus 1/653/2007), joka on tullut vireille 23.3.2007. Työ- ja elinkeinominis-

teriö on 1.9.2008 antanut päätöksen hakemuksesta ja määrännyt Pohjois-Pohjanmaan maanmittaus-

toimiston suorittamaan kaivospiiritoimituksen 27.2.2009 mennessä. Pohjois- Pohjanmaan maanmit-

taustoimiston tekemä kaivospiiritoimitus on päättynyt 15.4.2009.  

 

Työvoima- ja elinkeinoministeriö on 12.10.2009 myöntänyt Nordic Mines AB:lle kaivoskirjan. 
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Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 27.9.2007 antanut Nordic Mines AB:lle koetoimintailmoi-

tuksen johdosta päätöksen, joka koskee koetoimintaa Laivakankaan valtausalueella. Koeluonteisen 

toiminnan tarkoituksena oli louhia näyte-erä malmia valtausalueelta sekä tyhjentää kaksi vanhaa 

koelouhosta vedestä johtamalla noin 20 000 m3 vettä ympäristön ojiin. Vaasan hallinto-oikeus on 

20.3.2008 antamallaan päätöksellä hylännyt ja osittain jättänyt tutkimatta asiassa tehdyn valituksen. 

 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antanut 24.11.2009 Laivakankaan kaivoksen ympäristö- ja 

vesitalouslupaa sekä töiden- ja toiminnanaloittamislupaa koskevan lupapäätöksen (nro 84/09/2). 

Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus antoi 24.11.2010 päätök-

sensä (nro 10/0305/1), jossa asia palautettiin jätevesien purkupaikan ja mahdollisen kalatalousmak-

sun osalta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueelle uudelleen käsiteltäväksi. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole 

antanut vielä päätöstään.  

 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antanut 24.11.2009 Laivakankaan kultakaivoksen purku-

putken rakentamista Hörskönjoen, Haapajoen ja Kuljunlahden kanavan alitse sekä Perämeren ja Kul-

junlahden pohjaan koskevan lupapäätöksen (nro 86/09/2). Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-

oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus on joko jättänyt tutkimatta tai tutkinut valitukset ympäristö- tai 

vesitalousasiaan liittyvinä.  

 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on antanut 24.11.2009 Laivakankaan kultakaivoksen proses-

sivesijohdon rakentamista Pattijoen ja Haapajoen alitse koskevan lupapäätöksen (nro 85/09/2).  

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt 23.3.2010 antamalla 

päätöksellä (POPELY/100/07.00/2010) Laivakankaan kaivoksen rakentamisen vaiheen ympäristön 

tarkkailuohjelman.  

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 29.10.2010 päätöksen (nro 100/10/1) Laivakankaan 

kaivoksen kaivannaisjätteen jätealueiden pohjarakenneratkaisun muuttamisesta. 

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt 9.11.2011 antamalla 

päätöksellä (POPELY/100/07.00/2010) Laiva-kaivoksen tarkkailusuunnitelman.  

   

Sopimukset ja maanhankinta 

Nordic Mines on vapaaehtoisin kaupoin hankkinut omistukseensa osan kaivospiirin kuuluvista kiin-

teistöistä. Kaivospiirin 1700 hehtaarista Nordic Mines omistaa n. 900 ha. 

 

Kaavoitus 

Raahen kultakaivoksen oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tullut voimaan 11.12.2008. Osayleis-

kaava on laadittu noin 5 200 ha:n alueelle. 

 

Osayleiskaavalla on osoitettu kultakaivosalueen maankäyttö. Siinä on osoitettu kaivoksen toiminnan 

kannalta tärkeät alueet: kaivosalue, kaivoksen vaatimat kulkuyhteydet, energiansiirron ja vesihuollon 

linjat, rakentamisalueet ja niiden rakennusoikeus. Osayleiskaavassa koko kaivosalue on 

varattu merkinnällä EK, kaivosalue (alueella saa harjoittaa kaivostoimintaa kaivos- ja ympäristölu-

van mukaisesti). 

 

Alueella on Raahen kaupunginvaltuuston 25.5.2009 hyväksymä asemakaava, jossa on muodostettu 

24,4 ha:n teollisuus- ja varastoalueiden kortteli, jolle saa sijoittaa kaivostoimintaan liittyviä toimisto-

, rikastamo-, konepaja- ja varastorakennuksia sekä kaivostoiminnan vuoksi tarpeellisia muita raken-

nuksia, rakennelmia ja laitteita. Alueelle sijoittuvat kaivoksen vaatimat rakennukset, rakennelmat ja 

laitteet. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 1.7.2009. 
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6 TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ 

Vaarainjärveen ja Jylkännevaan sekä Tuoreenmaanojaan purkupaikan läheisyyteen rajoittuvien kiin-

teistöjen omistajatiedot on esitetty liitteessä 2. 

 

7 TOIMINNAN MUUTOS 

7.1 Toiminnan muutoksen taustaa 

Laiva-kaivoksen vesienhallinta on suunniteltu toteutettavaksi siten, että kaikki kaivoksen toiminta-

alueilla muodostuvat vedet, kuten rikastushiekka-alueen A, sivukivialueiden, B-malmin varastoalu-

een ja rikastamoalueen valuma- ja sadevedet sekä avolouhoksen kuivatusvedet kerätään ja johdetaan 

Iso-Hattulammen vesivarastoaltaaseen.  Suurin osa vesivarastoaltaalle johdettavasta vedestä muodos-

tuu rikastushiekkalietteestä erotettavasta vedestä. Vesivarastoaltaasta vesi kierrätetään takaisin pro-

sessivedeksi ja vesivarastoaltaan ylijäämävesi tullaan johtamaan Vaarainjärven laskeutusaltaan ja 

Vaarainnevan pintavalutuskentän kautta käsiteltynä Perämereen.  

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan rikastamon toiminnan oli tarkoitus käynnistyä elokuussa 2011. 

Rikastamon vedensaannin turvaamiseksi, vesivarastoaltaalle kerättiin ennen toiminnan käynnisty-

mistä alueelle tulleita sade- ja kuivatusvesiä sekä avolouhoksen kuivatusvesiä. Syksy 2011 oli ennus-

tettua sateisempi, ja syksyn aikana vesivarastoaltaaseen kerääntyi huomattava määrä vettä. Lisäksi 

vesivarastoaltaan vesimäärää on luultavasti kasvattanut pasta-alueen turvekerroksesta irtoava vesi 

sekä pumppaamojen ympäristön pohjavedet. Rikastamon tuotanto alkoi vuoden 2011 joulukuussa. 

Prosessiveden käyttö alkoi kuitenkin jo lokakuussa 2011, jolloin suoritettiin prosessikoeajoja sivuki-

vellä. Siihen saakka vesivarastoaltaaseen kertyneille vesille ei ole ollut käyttökohteita. Tämän seura-

uksena vesivarastoaltaan pinta on noussut huomattavasti ennustettua nopeammin.  

 

Rikastamon toiminnan käynnistyttyä rikastamon vedenkäyttö ei ole oleellisesti vähentänyt vesivaras-

ton tilavuutta. Rikastamolla käytetty vesi kulkeutuu rikastushiekan mukana pasta-alueelle ja vain osa 

vedestä sitoutuu pastaan. Suurin osa pasta-alueelle rikastushiekkalinjaa pitkin johdettavasta vedestä 

pumpataan takaisin vesivarastoaltaalle pasta-alueen sakeuttimelta. Alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan pastaan sitoutuvan veden osuus on arviolta n. 14 % rikastamon veden käytöstä. Lisäksi louhin-

nan suorittamiseksi avolouhos on pidettävä kuivana louhokseen kerääntyvästä pohjavedestä ja sa-

dannasta. Rikastamolle johdetaan myös puhdasta raakavettä Raahen veden vesijohtoverkosta. Näin 

ollen kaivoksen vesitase on positiivinen, mikä ilmenee ylimääräisten vesien kertymänä vesivarastoal-

taaseen. Tämä on huomioitu kaivoksen vesienhallinnan suunnittelussa siten, että ylimääräisiä vesiä 

on tarkoitus johtaa käsittelyn jälkeen purkuputken kautta Perämereen. 

 

Koska Laiva-kaivoksen ylijäämävesien purkupaikkaa koskeva ympäristölupaprosessi on kesken, 

mereen johtavan putken rakentamista ei ole toistaiseksi aloitettu. Hakijan tarkoituksena on aloittaa 

purkuputken rakentaminen maa-alueella kevään 2012 aikana, ja tämän hetkisen arvion mukaan ra-

kentamistyö saataisiin päätökseen aikaisintaan syksyllä 2012. 

 

Edellä esitetyt seikat ovat johtaneet tilanteeseen, että vesivarastoaltaan säännöstelyn yläraja saavute-

taan ennen purkuputken valmistumista, joten kaivoksen toiminnassa muodostuvia vesiä joudutaan 

mahdollisesti johtamaan väliaikaisesti muuhun kuin purkupaikkahakemuksessa esitettyyn Perämeren 

purkupaikkaan. Hakija esittää, että louhos- ja aluekuivatusvesiä sekä vesivarastoaltaaseen kerättyjä 

ylimääräisiä vesiä voidaan johtaa väliaikaisesti laskeutuksen ja Jylkännevan pintavalutuksen kautta 

Tuoreenmaanojaan. 
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7.2 Vesivarastoaltaan pinnankorkeuden kehittyminen 

7.2.1 Rakentamisvaihe ja toiminnan alkuvaihe 

 

Sääolosuhteet vuonna 2011 ja tammi-helmikuussa 2012  

Laivakankaan kaivosalueen ilmastollisia olosuhteita voidaan arvioida Siikajoella, Revonlahdella 

sijaitsevan Ilmatieteen laitoksen sääasemalla kerätyn pitkäaikaisen mittausdatan perusteella. Vuonna 

2011 käytössä oli ilmastollinen vertailukausi 1971–2000, joten vuoden 2011 kuukausittaisia keski-

lämpötiloja ja sadantoja on verrattu kauden 1971–2000 pitkäaikaiseen keskiarvoon. Uusi ilmastolli-

nen vertailukausi 1981–2010 on otettu käyttöön tammikuussa 2012. Siikajoen, Revonlahden tilasto-

jen suhteen vertailukausien välillä ei ole suuria eroja. Vuosina 1971–2000 keskilämpötila Revonlah-

della on ollut 2,3 °C ja kaudella 1981–2010 2,6 °C. Keskimääräinen vuosisadanta on uudella vertai-

lukaudella 18 mm suurempi (kauden 1971–2000 keskiarvo 523 mm ja kauden 1981–2010 541 mm). 

Eniten ovat nousseet toukokuun (kasvu 7 mm) ja heinäkuun (kasvu 8 mm) sadannan vertailuarvot. 

 

Vuosi 2011 oli Raahen seudulla pääosin pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpi. Heinäkuusta joulu-

kuuhun asti kuukausittaiset keskilämpötilat olivat korkeammat kuin ilmastollisella vertailukaudella 

1971–2000. Joulukuussa keskilämpötila oli lähellä nollaa (-0,3 °C).  Kuukausittainen sadanta oli elo-

, syys-, loka- ja joulukuussa selvästi suurempi kuin ilmastollisella vertailukaudella. Vuoden 2011 

sekä vertailukauden 1971–2000 kuukausittaiset keskilämpötilat sekä sadannat on esitetty kuvassa 2.  

 

 
Kuva 2. Lämpötila ja sadanta Siikajoella vuonna 2011 ja vertailukaudella 1971–2000. 

 

Alkuvuosi 2012 on ollut keskilämpötilojen suhteen lähellä uutta ilmastollista vertailukautta 1981–

2010. Sadanta oli tammikuussa matalampi ja helmikuussa korkeampi kuin pitkäaikainen keskiarvo. 

Tammi- ja helmikuun 2012 sekä vertailukauden 1981–2010 keskimääräiset kuukausilämpötilat sekä 

kuukausittaiset sadannat on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Lämpötila ja sadanta Siikajoella alkuvuodesta 2012 ja vertailukaudella 1981–2010. 

 

Tällä hetkellä (8.3.2012) Laivakankaan kaivoksen läjitysalueet ovat lumen peitossa ja vesivarastoal-

taan pinta on pääosin jäätynyt. Vesivarastoaltaalla jään paksuus vaihtelee välillä 0-65 cm. Lumensy-

vyys Siikajoella on ollut 45 cm 15.2.2012. 

 

Vesivarastoaltaaseen kerätyt vesijakeet  

Keväästä 2011 lähtien vesivarastoaltaaseen on johdettu vesivarastoaltaan valuma-alueen (n. 110 ha) 

vesiä. Pohjoisen sivukivialueen eteläpuolella sijaitseva läntinen pumppaamo sekä Vaarainnevan ete-

läpuolella sijaitseva pääpumppaamo on käynnistetty 12.9.2011, mistä lähtien louhoksen kuivatusve-

det sekä kaivosalueen aluekuivatusvedet on johdettu vesivarastoaltaaseen. Kaikki kaivosalueelta 

kerätyt aluekuivatus- ja louhoksen kuivatusvedet on johdettu vesivarastoaltaaseen 21.9.2011 lähtien, 

jolloin on käynnistetty myös pasta-alueen pumppaamo.  

 

Kaivosalueen läntiseltä pumppaamolta, pääpumppaamolta sekä pasta-alueen pumppaamolta kerätty-

jen pumppujen käyntitietojen perusteella 21.9.2011 lähtien vesivarastoaltaaseen pumpattu, koko 

kaivosalueen louhos- ja aluekuivatusvesien määrä on ollut keskimäärin n. 4500 m
3
/d eli n. 135 000 

m
3
/kk.  Lisäksi joulukuussa 2011 rikastamon prosessiin on johdettu Raahen vedeltä puhdasta raaka-

vettä yhteensä 15 000 m
3
, tammikuussa 2012 14 000 m

3 
ja helmikuussa 2012 22 000 m

3
. Puhdasta 

vettä käytetään mm. pumppujen tiivistevesikierroissa, reagenssien valmistuksessa, talous- sekä pesu-

vetenä. Myös suurin osa tästä vesimäärästä kulkeutuu rikastamolta rikastushiekan mukana kaivos-

alueen vesikiertoon ja edelleen vesivarastoaltaaseen.  

 

Rikastamo on käynnistetty joulukuussa 2011, jolloin on aloitettu myös vesivarastoaltaan vesien 

pumppaus rikastamon prosessivedeksi. Rikastamolle on pumpattu prosessivesiä seuraavasti: 

- rikastamon keskimääräinen käyttöaika on ollut 62 % rikastamon käynnistämisestä lähtien 

- prosessin ollessa käynnissä rikastushiekkalinjaan on pumpattu rikastushiekkalietettä 320 m
3
/h 

kiintoainepitoisuudessa 30 % 

- rikastamon prosessin ollessa pois käytöstä prosessivettä on pumpattu 200 m
3
/h  

- keskimäärin pasta-alueelle on pumpattu prosessivettä 214 m
3
/h. 

 

Vesivarastoaltaan pinnan nousu 

Vesivarastoaltaan pinnankorkeutta on mitattu 3.5.2011 lähtien 2 kertaa viikossa. Elokuulta ei ole 

saatavilla mittaustietoa. Tällä hetkellä (8.3.2012) vesivarastoaltaan pinnan korkeus on +76,74 m ja 

vesitilavuus vastaavasti n. 940 000 m
3
. Vesivarastoaltaan säännöstelyn yläraja on +78,00 m ja kapa-

siteetti 1 247 542 m
3
, joten kapasiteettia on käyttämättä n. 307 000 m

3
. Vesivarastoaltaan pinta mita-

taan allasta peittävään jääkerrokseen kairattavasta reiästä. 
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Kerätyn mittaustiedon perusteella aikavälillä 21.9.2011–8.3.2012 vesivarastoaltaaseen kerääntyneen 

veden määrä on ollut keskimäärin 3 300 m
3
/d eli 100 000 m

3
/kk. Luku eroaa selvästi aluevesipump-

paamojen käyntitietojen perusteella lasketusta keskimääräisestä tulovirtaamasta 4 500 m
3
/d. Jälkim-

mäinen luku on arvioitu laskennallisesti pumppujen käyttötuntien ja valmistajilta saatujen pumppu-

jen tuottojen avulla, edellinen taas vesivarastoaltaan tilavuuden arviointiin kehitetyn mallin avulla, 

joten molemmissa luvuissa voi olla epätarkkuutta. 

 

Vesivarastoaltaan tulovirtaaman vaihtelu on ollut voimakasta johtuen mm. sääolojen kuukausittaises-

ta vaihtelusta. Voimakkainta vesivarastoaltaan pinnan nousu on ollut lokakuussa 2011, jolloin vesi-

varastoaltaan vesimäärä on kasvanut kuukauden aikana n. 200 000 m
3
. Tammikuun 2012 alun jäl-

keen vesivarastoaltaan pinnan nousu on pysähtynyt todennäköisesti lämpötilojen viilenemisen seura-

uksena. Vesivarastoaltaan vesitilavuuden ja vedenpinnan kehittyminen aikavälillä 3.5.2011–8.3.2012 

on esitetty kuvassa 2.  

 

 
Kuva 4.  Vesivarastoaltaan vesitilavuuden ja veden pinnankorkeuden kehittyminen 3.5.2011-

5.3.2012 

 

7.2.2 Ennuste pinnankorkeuden kehittymisestä ja tarve ylimääräisten vesien johtamiselle 

Kaivoksen vesikiertoa ja vesivarastoaltaan pinnankorkeuden sekä kapasiteetin kehittymistä vuonna 

2012 on arvioitu yksinkertaistetun vesitaseen avulla. Perustana laskennassa on käytetty syksyllä 

2011 kerättyä tietoa kaivoksen louhos- ja aluekuivatusvesien pumppausmääristä sekä vuoden 2012 

arvioita pastaan sitoutuvasta vedestä ja puhtaan veden otosta Raahen vedeltä. Vuoden 2012 osalta on 

oletettu, että rikastamon käyttöaika on 100 % ja rikastamon toiminnan tehostuessa puhtaan veden 

otto kasvaa nykyisestä. Alkuvuoden todellinen käyttöaika on ollut kuitenkin alle 80 %, joten ve-

denottomäärä on todennäköisesti yliarvio. 
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Aluekuivatusvesien pumppausmäärät vaihtelevat voimakkaasti kuukausittain ilmasto-olosuhteiden 

vaihtelun seurauksena. Tämä on huomioitu laskemalla vesivarastoaltaaseen kerättävälle aluekuiva-

tusvesille kuukausittaiset korjauskertoimet. Mallissa on oletettu, että tammi-maaliskuussa sekä jou-

lukuussa aluekuivatusvesien virtaama kaivosalueella on nolla. Lisäksi on oletettu, että joulu-

maaliskuussa lumena ja jäänä maastoon kertynyt vesimäärä virtaa vesivarastoaltaaseen huhti- ja tou-

kokuun välisenä aikana. Korjauskertoimet on laskettu ilmastollisen vertailukauden 1981-2010 läm-

pötila- ja sadantatiedon perusteella sekä Ruukissa vuosina 1991-2005 astiahaihdunnasta tilastoidun 

tiedon perusteella (Suomen ympäristökeskus 2007).  

 

Koska syksy 2011 oli keskimääräistä sateisempi, toteutuneen aluekuivatusvesien pumppauksen pe-

rusteella arvioitu pumppausmäärä vuodelle 2012 on todennäköisesti yliarvio. Lisäksi taseessa ei ole 

otettu huomioon vesimäärän vähentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Yliarvioista johtuen vesien tule-

minen altaaseen on todennäköisesti hitaampaa mitä alla olevassa laskelmassa on esitetty.  

 

Vesitaseessa on huomioitu seuraavat vesijakeet: 

- louhoksen kuivatusvesi sekä muut aluekuivatusvedet, mukaan lukien pumppaus pasta-alueen 

sakeuttimelta keskimäärin n. 135 450 m
3
/kk 

- veden otto Raahen vedeltä n. 36 000 m
3
/kk. 

 

Lisäksi on oletettu, että pasta-alueella pastaan sitoutuu vettä kuukausittain n. 60 800 m
3
.  

 

Tase on laadittu viimeisimmästä vesivarastoaltaan pinnanmittauksen ajankohdasta vuoden 2012 lop-

puun asti kestävälle ajanjaksolle. Taseessa on oletettu, että lumen ja jään sulaminen alkaa huhtikuus-

sa. Arvio tarpeesta ylimääräisten vesien johtamiselle on esitetty taulukossa 1. Vuoden 2012 aikana 

tarve vesien johtamiselle olisi yhteensä arviolta 1,24 Mm
3
. 

 

Taulukko 1. Tarve ylimääräisten vesien johtamiseen pois kaivosalueelta (arvio). 

Ympäristöön johdettavat  
vedet [m

3
] maaliskuu 

huhti- 
toukokuu 

kesä- 
elokuu 

syys- 
marraskuu joulukuu Yhteensä 

Läntinen pumppaamo 0 235 000 40 000 220 000 0 495 000 

Vesivarastoallas 0 220 000 50 000 470 000 0 740 000 

Yhteensä 0 455 000 90 000 690 000 0 1 235 000 

 

Kuvassa 5 on esitetty vesivarastoaltaan vesitilavuuden ja kapasiteetin kehittyminen tilanteessa, jossa 

ympäristöön johdetaan yhteensä taulukon 1 mukainen määrä louhos- ja aluekuivatusvesiä sekä vesi-

varastoaltaaseen kerättyjä vesiä.  
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Kuva 5. Vesivarastoaltaan vesitilavuuden ja kapasiteetin kehittyminen, kun ylimääräiset vedet 

johdetaan ympäristöön. 

 

7.3 Hakemusta koskeva toiminta 

7.3.1 Vesivarastoaltaalle toteutettavat toimenpiteet  

Yhtiö on selvittänyt eri vaihtoehtoja vesivarastoaltaalta johdettavan veden vähentämiseksi. Tarkas-

teltuja vaihtoehtoja ovat olleet niskaojien kaivaminen vesivarastoaltaan alueelle, vesivarastoaltaan 

hätä-HW:n nostamisen sekä vesivarastoaltaan laajentaminen. 

 

Toteuttamiskelpoiseksi toimenpiteeksi selvityksissä osoittautui niskaojien kaivaminen vesivarastoal-

taan alueelle. Niskaojien tarkoituksena on vähentää vesivarastoaltaan valuma-alueelta altaalle tulevi-

en vesien määrää sulkemalle altaalle johtavat ojat kaivumailla ja ohjaamalla vedet vesivarastoaltaan 

ympäristöön. Toteutettava niskaoja on esitetty liitteessä 3. Lisäksi talvenaikana on parannettu ja 

tehostettu pasta-alueen ojituksia tarkoituksena vähentää alueen ulkopuolisten vesien kulkeutumista 

alueelle. 

 

Lisäksi yhtiö on selvittänyt mahdollisuutta vesivarastoaltaan laajentamiseen kaivamalla allasta sy-

vemmäksi altaan lounaislaidalta. Laajennuksen pinta-alaksi suunniteltiin 6,27 ha, jolloin altaan tila-

vuus olisi kasvanut 100 000 m
3
. Yhtiö on kuitenkin luopunut suunnitelmasta. Saavutettavasta lisäti-

lavuudesta huolimatta vesivarastoaltaan vesiä joudutaan johtamaan ympäristöön ja altaan kaivami-

nen todennäköisesti aiheuttaisi kiintoainepitoisuuden lisääntymistä vesivarastoaltaan vedessä, mikä 

huonontaisi vesivarastoaltaalta vesistöön johdettavan veden laatua. Lisäksi altaan kaivamiskustan-

nukset olisivat toimenpiteestä saatavaan hyötyyn nähden suuret.  

 

Myös yhtiön tutkima mahdollisuus vesivarastoaltaan hätä-HW:n nostoon ei ole toteuttamiskelpoinen 

ratkaisu, sillä padon korotus tulisi rakennettavaksi routa-aikaan, jolloin riskit patoturvallisuuden 

kannalta suurenisi padon rakenteellisen vakauden heikkenemisen myötä. 
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7.3.2 Suunniteltu vesien johtaminen 

Hakija suunnittelee aloittavansa louhos- ja aluekuivatusvesien sekä vesivarastoaltaan ylimäärävesien 

johtamisen laskeutuksen ja Jylkännevan pintavalutuskentän kautta Tuoreenmaanojaan. Louhos- ja 

aluekuivatusvedet johdetaan läntisen pumppaamon läheisyydessä sijaitsevalle laskeutusaltaalle ja 

edelleen Jylkännevalle johtavaan ojaan. Vesivarastoaltaalta vedet johdetaan Vaarainjärven laskeu-

tusaltaalle ja edelleen Jylkännevalle johtavaan ojaan, johon myös louhos- ja aluekuivatusvedet joh-

detaan. Ennen Jylkännevan pintavalutuskenttää mahdollinen ojastosta huuhtoutuva kiintoaine laskeu-

tetaan pintavalutuskentän läheisyydessä olevalla laskeutusaltaalla. Vesienjohtamisjärjestelyt on esi-

tetty liitteessä 4.  

 

Yhtiö hakee lupaa Laiva-kaivoksen suunnitellun vesienhallinnan muuttamiseen siten, että ennen kuin 

kaivoksen jätevesien purkaminen Perämereen voidaan aloittaa, louhos- ja aluekuivatusvesiä sekä 

vesivarastoaltaan vesiä johdetaan väliaikaisesti Jylkännevan pintavalutuskentän kautta Tuoreen-

maanojaan. Vesien johtamiseen käytetään rakentamisvaiheen vesienhallintaa varten rakennettua 

ojastoa sekä olemassa olevia laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttää. Louhos- ja aluevesien sekä vesi-

varastoaltaaseen kerättyjen vesien johtamista Tuoreenmaanojaan tehtäisiin huhti-syyskuun 2012 

välisenä aikana. Yhtiön tarkoituksena on aloittaa ensiksi louhosvesien johtaminen.  

 

Louhos- ja aluekuivatusvesien laatua on tarkkailtu vuoden 2011 maaliskuusta lähtien. Tällä hetkellä 

vesivarastoaltaalle varastoidun veden laatu tunnetaan keväällä 2012 tehtyjen näytteenoton ja ana-

lysoinnin perusteella. Ympäristöön johdettavien vesien laatua ja vesienhallinnan muutoksen aiheut-

tamia ympäristövaikutuksia on käsitelty tarkemmin kappaleissa 8 ja 9.  

 

8 ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSEN 8 SEKÄ YMPÄRISTÖLUVAN 

TOIMINTAKUVAUKSEN MUUTTAMISEKSI 

 

Toimintakuvaus, Jätevesien määrä ja käsittely, 4 viimeisintä kappaletta: 

 

Kaivoksen päästöt vesiin muodostuvat vesivarastoaltaaseen koottavista ylimäärävesistä. Nämä vedet 

johdetaan Vaarainjärveen laskeutukseen. Järven pinta-ala on noin 1,4 ha, jolloin saadaan viipymäksi 

1,7 metrin keskimääräisellä syvyydellä 8,5 vrk. Myös pintakuorman arvo on riittävä (alle 0,01 m/h). 

 

Vaarainjärvestä vesi johdetaan Vaarainnevan pintavalutuskentälle. Pintavalutuskenttänä käytetään 

luontaista kosteikkoa, joka soveltuu tarkoitukseen sijaintinsa ja tarpeeksi suuren pinta-alansa vuoksi. 

Vaarainjärven eteläpuoliselle suoalueelle suunniteltu pintavalutuskenttä sijaitsee puolittain keskira-

vinteisella rimpinevarämeellä ja puolittain puustoisella isovarpurämeellä. 

 

Alueelta tehtyjen alustavien tutkimusten perusteella suunnitellun pintavalutuskentän turvepaksuus on 

1,5–4,2 m. Pintavalutuskentän pinta-ala on noin 8,5 ha. Pintavalutuskentän pinta-ala kestää arvioitua 

suuremmankin virtaaman tai pintavalutuskentän supistamisen maksimivirtaamalla alimmillaan noin 

2 hehtaariin. 

 

Pintavalutuskentältä käsitelty vesi johdetaan pumppaamolle poisjohdettavaksi purkuviemärin kautta 

Kuljunlahden edustalle mereen. Kaivokselta tullaan suunnitelman mukaan johtamaan vettä 175 m
3
/h. 

Vuodessa vettä johdetaan arviolta 1,3 M m
3
. 
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Esitetään toimintakuvaukseen lisättäväksi: 

 

Ennen Peränmereen johtavan purkuputken rakentamista ja käyttöönottoa, voidaan louhos- ja alue-

kuivatusvesiä sekä vesivarastoaltaaseen kerättyjä vesiä johtaa väliaikaisesti vaihtoehtoista reittiä 

ympäristöön, Jylkännevan pintavalutuskentän kautta Tuoreenmaanojaan. Tässä tapauksessa vesien 

laatu on varmistettava käsittelemällä vesi laskeutusaltaissa ja tarvittaessa muilla soveltuvilla mene-

telmällä.   

 

Lupamääräys 8, toinen kappale: (kursivoitu ratkaisematta) 

 

Malmin rikastamisessa syntyvät vedet on kierrätettävä mahdollisimman tehokkaasti kaivoksen pro-

sesseissa. Kaivoksen toiminnassa syntyvä ylivuotovesi on johdettava vesivarastoaltaasta Vaarainjär-

ven laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän kautta putkea pitkin Perämereen hakemuksessa esitetyllä 

tavalla. Perämereen vedet on johdettava ainakin 1 000 metrin etäisyydelle rannasta Salmikarvon 

länsipuolelle Selkämatalan ja Porkkapauhan väliselle alueelle, jossa veden syvyys on vähintään viisi 

metriä. Tätä varten luvan saajan on haettava ympäristölupavirastolta lupaa purkuputken rakentami-

seen merialueelle. 

 

Esitys lupamääräyksekseen 8 lisättäväksi: 

 

Ennen Peränmereen johtavan purkuputken rakentamista ja käyttöönottoa, voidaan louhos- ja alue-

kuivatusvesiä sekä vesivarastoaltaaseen kerättyjä vesiä johtaa väliaikaisesti vaihtoehtoista reittiä 

ympäristöön, Jylkännevan pintavalutuskentän kautta Tuoreenmaanojaan. Tässä tapauksessa vesien 

laatu on varmistettava käsittelemällä vesi laskeutusaltaissa ja tarvittaessa muilla soveltuvilla mene-

telmällä.   

 

9 PURKUVESISTÖ JA VEDENLAATU 

Laivakankaan lähiympäristön vesistöt kuuluvat Piehinginjoen vesistöalueeseen (56). Alueen vesistöt 

ovat pääosin virtavesiä, kuten ojia ja jokia. Kaivostoiminnan vaikutusalueen vesialtaat ovat pieniä 

lampia, joiden pinta-ala vaihtelee 0,3 - 3 ha. Tuoreenmaanoja sijaitsee suunnitellulta Laivakankaan 

kaivosalueelta pohjoiseen ja on suuntautunut itä-länsilinjaan. Tuoreenmaanoja saa alkunsa ojitetulta 

suo/metsämaalta ja sen valuma-alue on noin 24 km
2
. Ojan pituus on noin 6 km ja se jatkaa kulkuaan 

Poikajokena noin 3 km ja Hörskönjokena saman verran. Jokiuoma laskee lännessä Haapajokeen ja 

päätyen lopulta mereen. Koko jokiuoman valuma-alue on noin 34 km² ja pituutta kertyy noin 12 km. 

Suuri osa puhtaista, kaivosvesistä erillään olevista eristysojien vesistä virtaa nykytilannetta vastaa-

vasti Piehinginjoen latvoille. Jylkännevan ympäristön vedet valuvat Tuoreenmaanojaan, johon myös 

vesivarastoaltaan vesiä on tarkoitus johtaa. (Kuvat 6 ja 7) 

 



 

12 Nordic Mines Oy 

Laiva- kaivoksen ympäristöluvan 

muutoshakemus 

 
 

 
Kuva 6. Yleiskuva purkuvesistöistä ja purkupaikasta (punainen ympyrä). 

 

 
Kuva 7. Jylkännevalta johdettujen vesien purkupaikka Tuoreenmaanojaan. 

 

9.1 Virtaama 

Vesistöjen virtaamien suuruudella on kaivostoiminnan kannalta merkitystä vesipäästöjen laimenemi-

sen ja leviämisen kannalta. Laivakankaan vaikutusalueen valumia ja virtaamia arvioidaan Pyhäjoen 

vesistöalueen (54) Pirttikosken (54.011) alueella sijaitsevan Tolpankosken virtaamamittauspisteen 

(540041) havaintojen perusteella. Tarkastelu perustuu vuosien 1997 - 2006 aikana mitattuun aineis-

toon. Virtaamatiedot ovat taulukossa 3. 
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Taulukko 2. Tarkasteltavien vesistöjen keskivirtaama-arviot. 

 
 

Vedenlaadun laimennukseen arvioimiseen on käytetty taulukossa 3 esitettyjä kaivosalueen vesipääs-

tön virtaamia ja luonnonvaluma-arvoja. 

 

Taulukko 3. Laivakankaan louhoksen kuivatusvesien virtaama-arviot ja alueen luonnonvalu-

ma. 

 
 

9.2 Vedenlaatu 

Laivakankaan lähialue koostuu voimakkaasti ojitetusta suo/metsämaasta. Tuoreenmaanojan varsilla 

on myös kyliä ja runsaasti maataloutta. Hajakuormitus alueen vesistöihin tulee metsätaloudesta, maa-

taloudesta, pysyvästä asutuksesta sekä loma-asutuksesta ja virkistystoiminnasta.   

 

Vedenlaadun kuvaus perustuu vesistöjen perustilaselvitykseen. Tuoreenmaanoja on fosforipitoisuuk-

sien perusteella rehevä alueelle tyypilliseen tapaan. Rehevyydestä huolimatta klorofylli-a:n pitoisuus 

on Tuoreenmaanojassa alhainen. Ojaveden kiintoainepitoisuus on pysynyt melko alhaisena ja veden 

happitilanne on ollut erinomainen. Rautapitoisuudet ovat yleisesti korkeat ja ojan vesi on humuspi-

toista.  

 

Laivakankaan alueen vesistöjen vesi on pääosin hapanta, mikä johtuu pitkälti valuma-alueiden suo-

valtaisuudesta ja niiden voimakkaasta ojituksesta. Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueet ovat vanhaa 

merenpohjaa, jotka muodostuvat happamista sulfaattimaista eli alunamaista. Suo/metsäojitukset li-

säävät alunamaiden happamuutta ja näiltä alueilta tuleva valuma saattaa olla hyvinkin hapanta. Va-

lumavesien happamuus lisää myös metallien liukoisuutta maaperästä, mikä onkin havaittavissa kor-

keina alumiinipitoisuuksina mm. Tuoreenmaanojassa, Poikajoessa ja Piehinginjoen alaosalla. Tuo-

reenmaanojan vesi onkin hyvin hapanta ja oja on happamoitunut, mikä vaikuttaa metallien liu-

kenevuuteen sedimentistä. Erityisesti Tuoreenmaanojan korkeat alumiinipitoisuudet voivat olla myr-

kyllistä vesieliöille alhaisen pH:n kanssa. Happamuudesta johtuen alueen vesien puskurikyky on 

vain tyydyttävä. 

 

Rakentamisvaiheen tarkkailuraportti 2010 on esitetty liitteessä 5. 

 

  

 F Virtaama

km
2

MQ, l/s

Tuoreenmaanoja purkukohdalla 16 134

Hörskönjoki laskee Haapajokeen 38 321

Haapajoki Hörskönjoen kohdalla 89 743

Valuma-alue

Kevät Kesä Syksy

Virtaama kaivosalueelta, louhosvedet, MQ m
3
/d 3888 432 2376

Virtaama kaivosalueelta, vesivarastoaltaan vedet, MQ m
3
/d 3600 576 5184

Luonnonvaluma, Mq l/s/km
2

22 6 8

Ajankohta
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10 MUUTOKSEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN 

10.1 Arvio vesien laadusta 

10.1.1 Louhos- ja aluekuivatusvedet  

Avolouhoksen kuivana pitämiseksi louhokseen kertyviä pohja- ja sadevesiä pumpataan pois kaivok-

sesta ympäri vuoden. Aluekuivatusvesien määrä on suurin sulamiskaudella keväällä sekä syksyllä ja 

pienempi kesäaikaan. Talviaikaan aluekuivatusvesiä ei juuri muodostu. Kaivoksen kuivatusvesien 

laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat malmista ja sivukivestä liukenevat alkuaineet ja yhdisteet, porauk-

sen ja malminkäsittelyn myötä kuivatusveteen pääsevät kiintoaineet sekä räjähteistä peräisin olevat 

typpiyhdisteet. Lisäksi rikastamoalueen kuivatusvesissä voi olla polttoaine- tai kemikaalijäämiä, 

johtuen poikkeustilanteista, kuten vuodoista. Kaivoksen kuivanapitovesien virtaaman ja laadun vaih-

telu eri vuodenaikoina on vähäistä.  

 

Louhos- ja kuivatusveden laadun arviointi perustuu louhosveden tarkkailutuloksiin ajanjaksolta 

22.3.2011–4.1.2012 (20 näytettä) sekä läntisen pumppaamon vedenlaadun tarkkailutuloksiin ajanjak-

solta 23.11.2011-29.2.2012 (10 näytettä) (liite 6). Näytteet louhosvedestä on otettu ojasta, louhoksel-

ta tulevan putken läheisyydestä. Läntiselle pumppaamolle johdetaan sekä louhosvedet että pohjoisen 

sivukivialueen, B-malmialueen ja rikastamoalueen aluekuivatusvedet. Aluekuivatusvesien vaikutus 

veden laatuun tulee huomioiduksi läntisen pumppaamon tarkkailutuloksista.  

 

Louhos- ja aluekuivatusveden pH:n vaihteluväli on arvioitu saatujen tarkkailutulosten perusteella.    

Tarkkailutulosten perusteella kiintoainepitoisuus vaihteli huomattavasti tarkkailuajanjaksolla ja kiin-

toaineen hehkutusjäännöksen keskimääräinen pitoisuus oli 365 mg/l. Korkeaa kiintoainepitoisuutta 

osaltaan selittää, että näyte otetaan heti louhokselta tulevan putken lähettyviltä, jolloin kiintoaine ei 

ole ehtinyt vielä laskeutua. Louhos- ja aluekuivatusvedet laskeutetaan läntisen pumppaamon lähei-

syydessä sijaitsevalla laskeutusaltaalla, jonka puhdistusteho on otettu huomioon kiintoaineen hehku-

tusjäännöksen pitoisuudessa. Reduktiona on käytetty 90 %. Tarkkailutuloksista oli havaittavissa, että 

kiintoainepitoisuudella ei ollut kuitenkaan suoraa yhteyttä mm. metallipitoisuuksiin, joten muiden 

parametrien osalta vedenlaatu on laskettu suoraan tarkkailutulosten perusteella keskimääräisinä pi-

toisuuksina eikä laskeutuksen puhdistusvaikutusta ole huomioitu. Tästä syystä vedenlaatuarvion 

voidaan olettaa olevan turvallinen yliarvio. 

 

Taulukossa 4 on esitetty tarkkailutuloksista lasketut louhosveden ja aluekuivatusvesien keskimää-

räiset pitoisuudet.   

 

  



 

15 Nordic Mines Oy 

Laiva- kaivoksen ympäristöluvan 

muutoshakemus 

 
 

Taulukko 4. Louhoksen kuivatusveden laatu. 

Määritys Pitoisuus 

pH  

 

6,5-7,5 

Sähkönjohtavuus mS/m  47 

Kiintoaineen hehkutusjäännös  mg/l  37 

CODMn  mgO2/l  16 

Kokonaistyppi mgN/l  3,9 

Nitriittityppi mgN/l  0,07 

Nitraattityppi mgN/l  2,8 

Nitraatti-nitriittityppi mgN/l  2,9 

Ammoniumtyppi mgN/l  0,4 

Kokonaisfosfori mgP/l  0,2 

Fosfaattifosfori mgP/l  0,2 

Arseeni, As mg/l  0,04 

Kupari, Cu mg/l  0,07 

Rauta, Fe mg/l  19 

Mangaani, Mn mg/l  0,3 

Kokonaishiilivetypitoisuus mg/l  <0,05 

Sulfaatti mg/l  38 

Vanadiini, V mg/l  0,02 

 

10.1.2 Vesivarastoaltaan vedet 

Vesivarastoaltaan sisältämä vesi muodostuu rikastushiekasta sakeuttimella ja pasta-alueella erottu-

vasta vedestä. Lisäksi altaalle on johdettu louhos- ja aluekuivatusvesiä. Vesivarastoaltaalle on kerätty 

myös altaan ympäristön valumavesiä sekä sadevesiä altaan käyttöönotosta lähtien.   

 

Vesivarastoaltaan vedenlaadun arviointi perustuu vesivarastoaltaalta ajanjaksolla 17.1.-29.2.2012 

otettujen näytteiden analyysituloksiin (liite 6). Näytteitä on otettu vesivarastoaltaan pintavedestä 

(näytteitä 9 kpl) sekä kahtena näytekertana eri syvyyksistä mahdollisten pitoisuusvaihteluiden selvit-

tämiseksi altaalla. Syvyysnäytteistä on määritetty ainoastaan kiintoaine, kiintoaineen hehkutusjään-

nös ja pH (näytteitä 10 kpl). Vesivarastoaltaan laatuun vaikuttavia kemikaalijäämiä on käsitelty kap-

paleessa 9.1.3. 

 

Vesivarastoaltaan vedenlaatu on arvioitu laskemalla tarkkailutulosten perusteella keskimääräiset 

pitoisuudet. Tarkkailutulosten perusteella vesivarastoaltaan veden pH on välillä 8,5-9 johtuen sakeut-

timelta tulevan veden korkeasta pH:sta. Sulamiskaudella muiden vesien määrä kuitenkin kasvaa, 

jotka voivat vaikuttaa veden happamuuteen. Tästä syystä vedenlaatuarvioon on valittu tarkkailutulos-

ten osoittamaa alhaisempi pH:n vaihteluväli, mikä on ympäristön kannalta haitallisempi taso. Tark-

kailutulosten perusteella laskettuna vesivarastoaltaan keskimääräinen kiintoaineen hehkutusjäännök-

sen pitoisuus on 73 mg/l. Vesivarastoaltaalta vesi johdetaan Vaarainjärveen, mikä toimii laskeutusal-

taana. Laskeutusaltaan puhdistusteho on arvioitu maltilliseksi (reduktio 50 %), koska osa veden si-

sältämästä kiintoaineesta laskeutuu jo vesivarastoaltaalle. Metallien tai syanidin osalta laskeutuksen 

vaikutusta vedenlaatuun ei ole huomioitu.  
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Vesivarastoaltaan vesipäästön laatu on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Vesivarastoaltaan veden laatu 

Määritys Pitoisuus 

pH  

 

6,5-8 

Sähkönjohtavuus mS/m  52 

Kiintoaineen hehkutusjäännös  mg/l  36 

CODMn  mgO2/l  15 

Kokonaistyppi mgN/l  5,8 

Nitriittityppi mgN/l  1,4 

Nitraattityppi mgN/l  0,9 

Nitraatti-nitriittityppi mgN/l  2,3 

Ammoniumtyppi mgN/l  1,3 

Kokonaisfosfori mgP/l  0,08 

Fosfaattifosfori mgP/l  0,03 

Kokonaissyanidi mg/l  0,05 

WAD-syanidi mg/l  <0,01 

Arseeni, As mg/l  0,02 

Kupari, Cu mg/l  0,02 

Rauta, Fe mg/l  1,4 

Mangaani, Mn mg/l  0,14 

Kokonaishiilivetypitoisuus mg/l  <0,05 

Sulfaatti mg/l  151 

Vanadiini, V mg/l  <0,005 

 

10.1.3 Vesivarastoaltaan veden kemikaalijäämät 

Vesivarastoaltaan veden sisältämät mahdolliset kemikaalijäämät ovat peräisin rikastusprosessissa 

käytettävistä kemikaaleista sekä avolouhoksen kuivatusvesien mukana tulleista räjähdeainejäämistä. 

Räjähdeainejäämät ovat havaittavissa vesivarastoaltaan veden analyysituloksista typenyhdisteiden 

kohonneina pitoisuuksina. 

 

Rikastusprosessissa käytetään seuraavia kemikaaleja: 

- poltettu kalkki CaO  

- sammutettu kalkki Ca(OH)2  

- suolahappo HCl  

- lipeä NaOH  

- natriumsyanidi NaCN  

- rikkidioksidi SO2  

- lyijynitraatti Pb(NO3)2  

- kuparisulfaatti CuSO4  

- kaliumamyyli-ksantaatti, PAX  

- Aerophine 3418A (natrium(diisobutyyli)dtiofosfiitti)  

- Dow 250  

- hiili  

- booraksi Na2B4O7x10H2O  

- natriumkarbonaatti Na2CO3 

- piioksidi SiO2 

- Superfloc A120 

- Ceplattyn 
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Vesivarastoaltaalle kulkeutuvia kemikaalijäämiä ajatellen, suurin osa edellä luetelluista kemikaaleis-

ta olisivat havaittavissa vesivarastoaltaan vedestä säännöllisesti tehtävistä analyyseistä. Tähänastisen 

seurannan perusteella vedessä ei ole ollut havaittavissa pitoisuuksia, jotka osoittaisivat veden sisältä-

vän kemikaalijäämiä. PAX, Aerophine, Dow ja Superfloc ovat kemikaaleja, joiden mahdollisia jää-

miä ei nähdä suoraan normaalista analysoinnista. PAX:ia, Aerophine:a ja Dow:ia käytetään HG CIL-

prosessissa, jonka toiminta on käynnistetty helmikuussa 2012. HG-prosessin vedet johdetaan omaan 

rikastushiekka-altaaseen, josta ei ole toistaiseksi johdettu vesiä takaisin prosessiin. Näin ollen tällä 

hetkellä vesivarastoaltaan vedessä ei ole jäämiä edellä mainituista kemikaaleista. Superflocia käyte-

tään pastalaitoksen sakeuttimella, ja sen jäämiä voi kulkeutua vesivarastoaltaan veteen. Lisäksi rikas-

tamolla käytettävistä kemikaaleista nestekaasu, booraksi, natriumkarbonaatti, piidioksidi ja Ceplat-

tyn-avohammaskehärasva eivät prosessiteknisesti ajatellen voi kulkeutua prosessivesiin. 

 

Koska rikastamon toiminta on vielä ylösajovaiheessa, ei kemikaalien todellisista käyttömääristä ja 

käyttäytymisestä prosessissa ole vielä riittävästi tietoa kemikaalijäämien arviointiin prosessin ollessa 

käynnissä täydellä kapasiteetilla. Koska prosessivesiä kierrätetään prosessissa tehokkaasti, riski nii-

den kumuloitumiseen prosessivesiin on olemassa.  

 

 Alustavaan arviointiin voi kuitenkin hyödyntää valtioneuvoston asetuksen 717/2009 liitteessä 2 

esitettyä laskentamenetelmää, jolla voidaan arvioida rikastushiekka-alueelle A sijoitettavan ympäris-

tölle tai terveydelle vaarallisen kemikaalin määrää. Laskelma perustuu käytettävien kemikaalien 

vuosittaiseen kulutukseen ja rikastushiekkalietteen vuosittaiseen määrään, joiden perusteella laske-

taan kemikaalien maksimipitoisuudet vesifaasissa. Koska rikastushiekkalietteen sisältämä vesi erote-

taan sakeuttimella ja johdetaan vesivarastoaltaaseen, voidaan arviota soveltaa myös vesivarastoaltaan 

veden laadun arviointiin.  

 

Luetelluista kemikaaleista Kemikaalilain 11 §:ssä tarkoitetut vaaralliset kemikaalit on esitetty taulu-

kossa 6: 

 

Taulukko 6. Rikastushiekan kemikaalilain 11 §:ssä tarkoitetut vaaralliset kemikaalit 

Kemikaali Vaaraominaisuudet 
vuosittainen 

käyttö [t/a] 

suolahappo HCl terveydelle vaarallinen, syövyttävä, ärsyttävä 255 

lipeä NaOH terveydelle vaarallinen 132 

natriumkarbonaatti Na2CO3 terveydelle vaarallinen 5 

natriumsyanidi NaCN terveydelle ja ympäristölle vaarallinen 1100 

rikkidioksidi SO2 terveydelle vaarallinen 3000 

lyijynitraatti Pb(NO3)2 terveydelle ja ympäristölle vaarallinen 10 

kuparisulfaatti CuSO4 terveydelle ja ympäristölle vaarallinen 300 

Lasketaan kunkin suunnitellun toimintavuoden osalta rikastushiekka-alueella olevan veden määrän 

kasvu (ΔQ) vakaissa olosuhteissa seuraavan kaavan avulla: 

ΔQ = (ΔM/D)*P, missä 

ΔQ = rikastushiekka-alueella olevan veden määrän vuotuinen kasvu (m
3
/vuosi), 

ΔM = alueelle johdettavan rikastushiekan määrä vuodessa (kuivapaino tonnia/vuosi), 

D = sijoitetun kuivan rikastushiekan keskimääräinen ominaispaino (tonnia/m
3
) ja  

P = kerrostuneen rikastushiekan keskimääräinen huokoisuus (m
3
/m

3
) määriteltynä onteloiden määrän 

ja kerrostuneen rikastushiekan kokonaismäärän välisenä suhteena. 
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Kultamalmin rikastuksessa syntyvän rikastushiekan määrä vastaa louhittavan malmin määrää, ja on 

noin 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Koko toiminnan aikana rikastushiekkaa muodostuu noin 16 mil-

joonaa tonnia.  

Tällöin rikastushiekan määrä vuodessa ΔM = 2 ∙ 10
6
 t/a 

Rikastushiekan ominaispaino D = 1,35 g/cm
3
 = 1,35 t/m

3 
ja

 
huokoisuus

 
42,5 % eli 0,425 m

3
/m

3
 (Har-

jumaa 2010). 

 Saadaan rikastushiekka-alueella olevan veden määrän kasvu vuosittain 

 ΔQ = (ΔMi/D)*P = (2 ∙ 10
6
 t/a / 1,35 t/m

3
) *0,425 m

3
/m

3
 = 629 630 m

3
/a    

Arvioidaan kunkin vaarallisen kemikaalin suurin mahdollinen vuotuinen pitoisuus (Cmaks) rikastus-

hiekan vesifaasissa seuraavan kaavan avulla: 

Cmaks = suhteen S/ΔQ suurin arvo, kun 

S = kunkin alueelle johdetun vaarallisen kemikaalin vuotuinen massa. 

- Suolahappo: S = 255 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 255 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,000405 t/ m

3 

- Lipeä: S = 132 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 132 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,000210 t/ m

3
 

- Natriumkarbonaatti: S = 5 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 5 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,000008 t/ m

3
 

- Natriumsyanidi: S = 1100 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 1100 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,001747 t/ m

3
 

- Rikkidioksidi: S = 3000 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 3000 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,004765 t/ m

3
 

- Lyijynitraatti: S = 10 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 10 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,000016 t/ m

3
 

- Kuparisulfaatti: S = 300 t/a  Cmaks = S / ΔQ = 300 t/a / 629 630 m
3
/a  = 0,000476 t/ m

3 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (6/2010) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen 

tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 7 §:ssä luetellaan vä-

himmäispitoisuudet, joiden perusteella terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet on otettava huo-

mioon valmistetta luokitellessa. (Aineet huomioidaan myös, jos ne esiintyvät epäpuhtauksina.) 

 

Asetuksen 6/2010 mukaiset vähimmäispitoisuudet yllä luetelluille vaarallisille kemikaaleille on esi-

tetty taulukossa 7. 

 

Taulukko 7. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (6/2010) mukaiset vähimmäispitoisuudet 

Kemikaali Aineen vaarallisuus 
vähimmäispitoisuus   

[paino/paino-%] 

suolahappo ärsyttävä, syövyttävä ≥ 1 

lipeä syövyttävä ≥ 1 

natriumkarbonaatti ärsyttävä ≥ 1 

natriumsyanidi 
erittäin myrkyllinen,  

ympäristölle vaarallinen 
≥ 0,1 

rikkidioksidi myrkyllinen, syövyttävä ≥ 0,1 

lyijynitraatti 
myrkyllinen,  

ympäristölle vaarallinen 
≥ 0,1 

kuparisulfaatti 
haitallinen, ärsyttävä,  

ympäristölle vaarallinen 
≥ 0,1 
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Lasketaan kemikaalien painoprosentit: 

 

Maksimipitoisuudet vesifaasissa on ilmaistu yksikössä t/m
3
, joten painoprosentit saadaan vesifaasin 

tiheyden avulla. Kemikaalipitoisuudet vesifaasissa ovat erittäin pieniä, joten vesifaasin tiheyden voi-

daan olettaa olevan sama kuin veden tiheys. 

 

veden tiheys ρvesi = 1,000 kg/dm
3
 = 1000 kg/m

3
 = 1 t/m

3
 

paino-%:t saadaan kaavalla paino-% = Cmaks / ρvesi ∙ 100 %: 

- suolahappo: paino-% = 0,000405 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,0405 % ≤ 1% 

- lipeä: paino-% = 0,000210 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,0210 % ≤ 1% 

- natriumkarbonaatti: paino-% = 0,000008 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,0008 % ≤ 1% 

- natriumsyanidi: paino-% = 0,001747 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,1447 % ≥ 0,1 %  

- rikkidioksidi: paino-% = 0,004765 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,4765 % ≥ 0,1 % 

- lyijynitraatti: paino-% = 0,000016 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,0016 % ≤ 1%  

- kuparisulfaatti: paino-% = 0,000476 t/ m
3
 ∙ 1 t/m

3
 ∙ 100 % = 0,0476 % ≤ 1% 

 

Tuloksista nähdään, että maksimaaliset painoprosentit alittavat Sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tuksessa (6/2010) mainitut vähimmäispitoisuudet kaikkien muiden kemikaalien paitsi natriumsyani-

din ja rikkidioksidin osalta.  

 

Rikastuksessa käytettävä natriumsyanidi käsitellään syanidin hajotusprosessissa rikkidioksidia käyt-

täen, jolloin syanidi hajoaa haitattomiksi yhdisteiksi. Samassa prosessissa rikkidioksidi hapettuu 

muodostaen rikkihappoa, joka edelleen reagoi pH:n säätöön käytettävän kalkin kanssa neutraloituen 

ja muodostaen kipsiä.  Täten todelliset natriumsyanidin ja rikkidioksidin pitoisuudet rikastushiekassa 

A ovat huomattavasti alhaisemmat kuin yllä lasketut arvot. 

 

Rikastushiekan analyysitulosten mukaan rikastushiekka A:n vesifaasin rikkipitoisuus on 350 mg/l. 

Laivakankaan kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvassa on määrätty, että rikastushiekka-alueelle A 

johdettavan rikastushiekan WAD-syanidipitoisuus on oltava alle kaivannaisjäteasetuksessa määrätyn 

raja-arvon 10 mg/l. Alueelle johdettavan rikastushiekan laatua valvotaan siten, että varmistetaan raja-

arvon 10 mg/l alittaminen, jolloin raja-arvoa voidaan käyttää WAD-syanidin maksimipitoisuutena. 

Näiden pitoisuuksien perusteella voidaan laskea maksimimäärät natriumsyanidin ja rikkidioksidin 

pitoisuuksille: 

 

Natriumsyanidin maksimipitoisuus rikastushiekan A vesifaasissa: 

 

WAD-syanidin maksimipitoisuus C(CN) = 10 mg/l 

Moolimassat  M(Na) = 22,99 g/mol 

 M(C) = 12,01 g/mol 

 M(N) = 14,01 g/mol 

 Molekyylimassat M(CN) = 26,02 g/mol ja M(NaCN) = 49,01 g/mol 

Natriumsyanidin maksimipitoisuudeksi saadaan 

 (  )

 (    )
 
 (  )

 (    )
 

   (    )  
 (  )   (    )

 (  )
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Natriumsyanidin paino-%:n maksimiksi saadaan: 

maksimaalinen paino-% (NaCN) = 18,8 mg/1 kg H2O ∙ 100 % = 18,8 ∙ 10 
-6

 kg/kg ∙ 100 %  

= 1,88 ∙ 10 
-3

 % 

 Natriumsyanidin maksimi paino-% = 0,00188 %  ≤ 0,1 % 

 

Rikkidioksidin maksimipitoisuus: 

Näytteen rikkipitoisuus C(S) = 350 mg/l 

Moolimassat  M(S) = 32,07 g/mol 

 M(O) = 16 g/mol 

 Rikkidioksidin molekyylimassa M(SO2) = 64,07 g/mol 

Rikkidioksidin maksimipitoisuudeksi saadaan: 

 ( )

 (   )
 
 ( )

 (   )
 

   (   )  
 ( )   (   )

 ( )
 
                    

           
          

 Rikkidioksidin paino-%:n maksimiksi saadaan: 

maksimaalinen paino-% (SO2) = 699 mg/1 kg H2O ∙ 100 % = 699 ∙ 10 
-6

 kg/kg ∙ 100 % = 6,99∙ 10 
-2

 

% 

 Rikkidioksidin maksimi paino-% = 0,0699 %  ≤ 0,1 % 

 

Esitettyjen laskelmien perusteella rikastushiekka-alueelle A ja edelleen vesivarastoaltaalle johdetta-

van rikastushiekan vesifaasin rikkidioksidin ja natriumsyanidin pitoisuudet alittavat Sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetuksessa (6/2010) mainitut vähimmäispitoisuudet, joten jätealueelle sijoitettavien 

kemikaalien pitoisuudet eivät ylitä ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien pitoisuuksia. 

 

10.1.4 Vesienkäsittelyn tehostamismahdollisuudet 

Avolouhoksen alueelle ei ole tarpeen rakentaa laskeutusaltaita, koska vesien laskeutukseen on jo 

olemassaoleva allas. Avolouhoksesta pumpattava vesi ja aluevesi saadaan käsiteltyä laskeuttamalla 

läntisen pumppaamon alueella olevassa laskeutusaltaassa, jonka pinta-ala on 7300 m
2
. Altaan syvyys 

on noin 3 metriä. Suurimmillaan kevätaikaan tältä alueelta johdettavan veden virtaama on 162 m
3
/h, 

jolloin laskeutusaltaassa selkeytyksen pintakuorma on noin 0,02 m/h. Kiintoaineen laskeutusaltaan 

mitoitukseen käytetään esim. turvetuotannossa tyypillisesti pintakuormaa 1 m/h, ja mineraaliperäisen 

kiintoaineen laskeutuksessa pintakuorma 0,02 m/h on riittävä laskeuttamaan vedessä esim. olevan 

hienon hiekan ja hiedan. Tarkastelun perusteella nykyisen laskeutusaltaan koko riittää selvästi mitoi-

tusvirtaaman selkeytykseen. Avolouhoksessa ja varastoalueilta veteen liukenee typpeä, mutta liuen-

neita typpiyhdisteitä ei voida poistaa flokkulanteilla, joten kemikalointia ei arvioida tarkoituksenmu-

kaiseksi. 

  

Vesivarastoaltaasta johdettavan veden alkuperä on rikastushiekan varastoalueen (pasta-alueen) sa-

keuttamo, jonne se on johdettu rikastamolta. Ennen veden pumppaamista rikastamolta, se kemikaloi-

daan rikastamolla jo nykyisellään mm. metallipitoisuuksien poistamiseksi. Lisäkemikalointia ei arvi-

oida tarkoituksenmukaiseksi. Vesivarastoaltaan vedet on laskeutettu jo vesivarastossa, mutta lisäksi 

vedet selkeytetään laskeutusaltaana toimivassa Vaarainjärvessä. Vesivaraston ja Vaarainjärven pinta-

alat ovat huomattavan suuret suhteessa virtaamaan, ja lisälaskeutus vedenlaadun parantamiseksi ei 

ole tarpeen. 
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Käsittelyjen jälkeen veden virtaus voi irrottaa kiintoainetta ojista, mutta kiintoaineen määrä on to-

dennäköisesti suhteellisen vähäinen, koska oja on ollut käytössä jo rakentamisaikana. Ojista mahdol-

lisesti irtoavan kiintoaineen erottamiseen, ja veden johtamiseen Jylkännevalle, tullaan käyttämään 

nykyisiä Jylkännevan alueen vedenkäsittelyrakenteita. 

 

Laskeutusaltaiden sijainnit on esitetty liitteessä 4. 

 

Laskeutusaltaiden pohjamaan raekokojakaumasta tai vedenläpäisevyydestä ei ole tietoa, joten arviota 

suotautuvan veden määrästä laskeutusaltaiden alueella ei ole laadittu. Laskeutusaltaat sijaitsevat 

paikoissa, joissa on mahdollista, että veden maaperään suotautumisen sijasta altaisiin suotautuu poh-

javettä, mikä estää käytännössä suuren osan suotautumisesta. Laskeutusaltaisiin johdettava vesi ja 

niihin erottuva kiintoaines vastaavat varsin pitkälti rakentamisaikaista tilannetta, joten väliaikainen 

veden johtaminen ei arvion mukaan edellytä tiivistä pohjarakennetta, kun huomioidaan, että altaat 

ovat olleet käytössä jo rakentamisen ajan, alkaen vuodesta 2010. Lisäksi vesivarastoaltaasta johdet-

tavat vedet laskeutetaan Vaarainjärvessä, mikä tulee jatkossa toimimaan aiemmankin suunnitelman 

mukaan laskeutusaltaana vesivarastoaltaan ylijäämävesille. 

 

Jylkännevan pintavalutuskentälle johdettavan veden määrä voi olla selvästikin rakentamisaikaista 

vesimäärää suurempi. Tähän on ensisijaisesti syynä rakentamisaikana lisääntynyt rakennettujen ja 

kuivatuksessa olevien alueiden määrä, ja varautuminen suureen sulamisvesien virtaamaan runsaslu-

misen talvikauden jälkeen. Suurin arvioitu kentälle johdettava virtaama on 311 m
3
/h, mikä ajoittuu 

kevään sulamiskaudelle, ja jota käytetään kentän mitoitustarkastelussa mitoitusvirtaamana. Pintava-

lutuskentän suunnitteluperusteina käytetään RIL 124-2-2004 (Vesihuolto) taulukko 42. Mitoituspe-

rusteena olevan taulukon arvot on koottu amerikkalaisesta kirjallisuudesta ja ne perustuvat sikäläisiin 

olosuhteisiin, mutta ne antavat hyvän käsityksen olosuhdetekijöistä ja kuormitusten arvoista sekä 

niiden vaihteluista. Mitoitusarvoja voidaan soveltuvin osin käyttää mitoitusarvojen vaihteluvälin 

sisällä myös Suomen olosuhteisiin (RIL 124-2-2004 s.224). Mitoitusohjeen mukaan mitoitustekijänä 

käytetään hydraulista kuormitusta m/a, jonka vaihteluväli on 7,3...57 m/a. Kentän mitoitusta varten 

mitoitusvirtaama muutetaan yksikköön 2 720 000 m
3
/a, jolloin kentän hydrauliseksi kuormitukseksi 

saadaan Jylkännevan nykyisen pintavalutuskentän pinta-alalla (n. 20 ha) noin 13,6 m/a. Kentän laa-

jan pinta-alan myötä arvioitu hydraulinen kuormitus riittää hyvin mitoitusvirtaaman 311 m
3
/h käsit-

telyyn, ollen jopa mitoituksen vaihteluvälin alarajalla. Kentän toiminnan varmistamiseksi ennen pin-

tavalutusta olevan laskeutusaltaan toimintaan kiinnitetään poikkeuksellisen vesienjohtamisjakson 

aikana tehostetusti huomiota. 
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10.1.5 Keskimääräinen vedenlaatu Jylkännevan pintavalutuskentällä 

Edellä esitettyjen arvioiden perusteella (taulukot 4 ja 5) on laskettu pintavalutuskentälle johdettavi-

en vesien keskimääräinen laatu (taulukossa 8). Vedenlaatu on laskettu louhos- ja aluekuivatusvesien 

sekä vesivarastoaltaan vesien laatu suhteutettuna pintavalutuskentälle johdettavien vesijakeiden mää-

rään.   

 

Taulukko 8. Pintavalutuskentälle johdettavan veden laatu (keskimääräinen) 

Määritys Yksikkö Kevät Kesä Syksy 

pH  

 

6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5 

Sähkönjohtavuus mS/m  49 50 50 

Kiintoaineen hehkutusjäännös  mg/l  36 36 36 

CODMn  mgO2/l  16 16 15 

Kokonaistyppi mgN/l  4,8 5,0 5,2 

Nitriittityppi mgN/l  0,7 0,8 1,0 

Nitraattityppi mgN/l  1,9 1,7 1,5 

Nitraatti-nitriittityppi mgN/l  2,6 2,6 2,5 

Ammoniumtyppi mgN/l  0,8 0,9 1,0 

Kokonaisfosfori mgP/l  0,2 0,2 0,1 

Fosfaattifosfori mgP/l  0,1 0,1 0,08 

Kokonaissyanidi mg/l  0,02 0,03 0,03 

WAD-syanidi mg/l  <0,01 <0,01 <0,01 

Arseeni, As mg/l  0,03 0,03 0,03 

Kupari, Cu mg/l  0,05 0,04 0,04 

Rauta, Fe mg/l  11 9 7,0 

Mangaani, Mn mg/l  0,2 0,2 0,2 

Kokonaishiilivetypitoisuus mg/l  <0,05 <0,05 <0,05 

Sulfaatti mg/l  92 103 115 

Vanadiini, V mg/l  0,01 0,01 0,01 

 

Laskeutuksen jälkeen vesi käsitellään pintavalutuksessa, jonka tehokkain toiminnallinen aika ajoittuu 

kesäkaudelle. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti pintavalutuskentän vaikutusta ei huomioida vaiku-

tusarvioinnissa, lukuun ottamatta typpiyhdisteitä kesäaikana. 

 

10.2 Kaivoksen vesipäästön aiheuttama kuormitus 

Suunnitellun vesienhallinnan muutoksen vaikutus aiheutuu louhos- ja aluekuivatusvesistä sekä vesi-

varastoaltaalle kerätyistä vesistä. Tuoreenmaanojaan kohdistuva kuormitus on esitetty taulukoissa 9 

ja 10. 
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Taulukko 9. Louhoksen ja -aluekuivatusvesien aiheuttama kuormitus. 

Määritys Yksikkö Kevät Kesä Syksy 

Sähkönjohtavuus mS/m 183 20 112 

Kiintoaineen hehkutusjäännös  kg/d 144 16 88 

CODMn  kg/d 62 7 38 

Kokonaistyppi kg/d 15 2 9 

Nitriittityppi kg/d 0,3 0,0 0,2 

Nitraattityppi kg/d 10,9 1,2 6,7 

Nitraatti-nitriittityppi kg/d 11,3 1,3 6,9 

Ammoniumtyppi kg/d 1,6 0,2 1,0 

Kokonaisfosfori kg/d 0,8 0,1 0,5 

Fosfaattifosfori kg/d 0,8 0,1 0,5 

Arseeni, As kg/d 0,16 0,02 0,10 

Kupari, Cu kg/d 0,27 0,03 0,17 

Rauta, Fe kg/d 74 8 45 

Mangaani, Mn kg/d 1,2 0,1 0,7 

Sulfaatti kg/d 148 16 90 

Vanadiini kg/d 0,08 0,01 0,05 

 

Taulukko 10. Vesivarastoaltaan veden aiheuttama kuormitus 

Määritys Yksikkö Kevät Kesä Syksy 

Sähkönjohtavuus mS/m 187 302 270 

Kiintoaineen hehkutusjäännös  kg/d 130 21 187 

CODMn  kg/d 54 9 78 

Kokonaistyppi kg/d 21 3 30 

Nitriittityppi kg/d 5,0 0,8 7,3 

Nitraattityppi kg/d 3,2 0,5 4,7 

Nitraatti-nitriittityppi kg/d 8,3 1,3 11,9 

Ammoniumtyppi kg/d 4,7 0,7 6,7 

Kokonaisfosfori kg/d 0,3 0,05 0,4 

Fosfaattifosfori kg/d 0,1 0,02 0,2 

Kokonaissyanidi kg/d 0,2 0,03 0,3 

Arseeni, As kg/d 0,1 0,01 0,1 

Kupari, Cu kg/d 0,1 0,01 0,1 

Rauta, Fe kg/d 5 0,8 7 

Mangaani, Mn kg/d 0,5 0,1 0,7 

Sulfaatti kg/d 544 87 783 
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11 ARVIO VESIPÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSISTA 

TUOREENMAANOJAN VEDENLAATUUN 

11.1 Laskentaperusteet 

Vesistövaikutuksien arviointi perustuu suoraan laimenemislaskelmaan, jossa vesistöön johdettava 

kuormitus suhteutetaan vesistön virtaamaan ennalta valituissa purkuvesistön solmukohdissa. Las-

kelmassa valuma-alueen koko siis ratkaisee vaikutusten voimakkuuden. Vesistövaikutuksia tarkastel-

laan arvioitujen kuormitusten perusteella kolmena eri ajankohtana (kevät, kesä ja syksy). Tässä tar-

kastelussa kevättä ovat huhti-toukokuu, kesää kesä-elokuu ja syksyä syys-marraskuu. 

 

Laskelma on teoreettinen ja arviossa käytetty vesipäästönlaatu on määritetty turvalliseksi yliarvioksi. 

Se perustuu arvioon louhokselta ja vesivarastoaltaalta tulevien vesipäästöjen pitoisuuksista ennen 

pintavalutuskenttää.   Pintavalutuskentällä kaivoksen jätevedet puhdistuvat fysikaalisten, kemiallis-

ten ja biologisten prosessien seurauksena. Pintavalutuskentällä jätevedestä poistuu mm. kiintoainetta, 

ravinteita, metalleja ja syanidia. Lisäksi typen yhdisteiden suhteen vesistöissä tapahtuvan typen va-

pautumisen ilmakehään johtavat prosessit ovat jäättömänä aikana tehokkaita ja poistanevat suuren 

osan ylimääräisestä typestä. Metallipäästöjen osalta vastaava kuormituksen leviämistä rajoittava 

prosessi on sedimentoituminen. Metallien liukoisuus on stabiileissa luonnonoloissa erittäin vähäistä. 

 

11.2 Arvio Tuoreenmaanojaan johdettavien vesien vaikutuksesta vedenlaatuun 

Taulukoissa 11 ja 12 on esitetty louhoksen ja vesivarastoaltaan vesipäästöjen laimentumiseen perus-

tuvat vaikutusarviot Tuoreenmaanojassa purkukohdalla ja Haapajoessa Tuoreenmaanojan kohdalla. 

Taulukoissa on esitettynä arvioitu pitoisuuslisäys kyseisessä pisteessä. Pitoisuuslisäysarvio perustuu 

laskelmaan, jossa vesipäästön kuormitus on täysin sekoittuneena laimentunut vesistön vedellä tarkas-

telupisteessä. Lisäksi taulukoissa 11 ja 12 on esitetty Tuoreenmaanojan ja Haapajoen vedenlaadun 

keskiarvoja seuraavasti. Taulukossa 11 on esitetty vuoden 2011 tammikuusta heinäkuuhun (= kai-

voksen rakentamisen aikana) otettujen vesinäytteiden keskiarvot Tuoreenmaanojan näytepisteillä 

TUA (Jylkännevan alapuolella) ja TUY (Jylkännevan yläpuolella).  

 

Taulukossa 12 on esitetty Haapajoen vedenlaatu vuonna 2011 kaivoksen rakentamisen aikana (tam-

mikuusta heinäkuuhun) näytepisteellä HAY, joka sijaitsee Hörskönjoen yläpuolella. Lisäksi taulu-

koissa 11 ja 12 on esitetty mitatut tai arvioidut Tuoreenmaanojan ja Haapajoen vedenlaadun keskiar-

vot vuosilta 2006-2008. Keskiarvot on otettu 27.10.2008 tehdystä tarkastelusta: Laivakankaan kai-

voksen vesistöjen vesipäästöt ja vaikutukset. 

 

Tuoreenmaanojaan johdettaessa louhos- aluekuivatusvedet kohottaisivat lähinnä ojaveden kiinto-

ainepitoisuutta, kokonaistyppipitoisuutta, nitraattityppipitoisuutta, kokonaisfosforipitoisuutta ja rau-

tapitoisuutta (taulukko 11).  Louhos- ja aluekuivatusveden aiheuttamat pitoisuusnousut olisivat ar-

vion mukaan koholla keväällä ja syksyllä, paitsi raudan osalta myös kesällä. Veden aiheuttamat syk-

syn pitoisuusnousut olisivat pääsääntöisesti hieman kevättä korkeampia. Vesivarastoaltaan vedet 

kohottaisivat lähinnä keväällä ja syksyllä ojan kokonaistyppipitoisuutta, nitriittityppipitoisuutta, 

ammoniumtyppipitoisuutta, rautapitoisuutta ja sulfaattipitoisuutta. Lisäksi vesivarastoaltaan vesi 

todennäköisesti kohottaisi syksyllä ojan kiintoainepitoisuutta, nitraattipitoisuutta ja kokonaisfosfori-

pitoisuutta. Sähkönjohtokyky kohoaisi ojassa arvion mukaan eniten kesällä, mutta myös jonkin ver-

ran syksyllä. Vesivarastoaltaan veden aiheuttamat syksyn pitoisuusnousut olisivat pääsääntöisesti 

hieman kevättä korkeampia ja louhosvesien aiheuttamia pitoisuusnousuja suurempia. Kokonaisuute-

na tarkastellen Tuoreenmaanojan purkukohdalla louhos- aja aluekuivatusveden ja vesivarastoaltaan 

veden aiheuttamat pitoisuusnousut nostattaisivat lähinnä keväisin ja syksyisin ojaveden sähkönjohta-

vuutta, kiintoainepitoisuutta, ravinnepitoisuutta, rautapitoisuutta ja sulfaattipitoisuutta.  Kesäisin 

kohoaisivat lähinnä ojaveden sähkönjohtavuus, kokonaistyppipitoisuus ja rautapitoisuus.  
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Tuoreenmaanojan vuosien 2006-2008 keskimääräisen kokonaistyppipitoisuuden perusteella (ka.566 

µg/l) oja on melko rehevä.  Kokonaistyppipitoisuuden kohoaminen muuttaisi todennäköisesti ojan 

rehevyyttä melko rehevästä reheväksi. Vesien johtamisen aiheuttama kokonaistypen pitoisuusnousu 

olisi ojassa suhteellisen suuri (0,5-2,5 mg/l). Vuosien 2006-2008 keskimääräisen kokonaisfosforipi-

toisuuden perusteella (ka.50 µg/l) Tuoreenmaanojan vesi voidaan luokitella reheväksi. Kokonaisfos-

forin kohoaminen voisi muuttaa ojan rehevyyttä rehevästä erittäin reheväksi, koska rehevän ja erit-

täin rehevän välinen raja-arvo on 50 µg/l. Vesien johtamisen aiheuttama kokonaisfosforin pitoisuus-

nousu olisi ojassa kuitenkin selvästi kokonaistyppeä pienempi (0,01-0,06 mg/l). 

 

Vuonna 2011 rakentamisen aikana eli tammikuusta heinäkuuhun kaivoksen kuivatusvedet johdettiin 

Jylkännevan kautta Tuoreenmaanojaan. Vuoden 2011 elokuusta lähtien kuivatusvedet on johdettu 

vesivarastoaltaaseen. Vuoden 2011 rakentamisen aikaisten tarkkailutulosten perusteella Tuoreen-

maanojan veden sähkönjohtavuus, kokonaisfosforipitoisuus, fosfaattifosforipitoisuus, rautapitoisuus, 

mangaanipitoisuus ja sulfaattipitoisuus olivat yläpuolisella näytepisteellä TUY alapuolista näytepis-

tettä TUA hieman tai jonkin verran korkeampia. Muilta osin vedenlaatu oli näytepisteillä hyvin sa-

mankaltaista eikä kuivatusvesien tai rakentamisen vaikutuksia Tuoreenmaanojassa Jylkännevan ala-

puolella havaittu. Rakentaminen ei todennäköisesti vaikuttanut yläpuolisen näytepisteen TUY veden-

laatuun, mutta näytekerran 23.2.2011 korkea kiintoainepitoisuus nostatti todennäköisesti osaltaan 

selvästi näytepisteen keskimääräisiä fosforin ja raudan pitoisuuksia. Vesi Tuoreenmaanoja yläpuoli-

sella näytepisteellä TUY oli ajoittain selvästi alapuolista näytepistettä TUA kiintoainepitoisempaa, 

mikä nostatti todennäköisesti osaltaan yläpuolisen näytepisteen pitoisuuksia. Lisäksi maastohavain-

tojen perusteella ojan yläpuolisella näytepisteellä on ajoittain ollut pohjassa rautapitoista ainesta, kun 

taas ojan alapuolisella näytepisteellä pohja on ollut hiekkaisempaa. Näytteenoton yhteydessä näyt-

teeseen tullut aines heikentää näytteen edustavuutta. Rakentamisen aikaisen vedenlaatutarkastelun 

perusteella kuivatusvesien johtaminen Jylkännevan kautta Tuoreenmaanojaan ei merkittävästi hei-

kentänyt Tuoreenmaanojan vedenlaatua, tosin nyt esitetyt kuivatusvesien aiheuttamat vesistöpäästöt 

ovat rakentamisen aikaa hieman suuremmat johtuen läjitetyn kiviaineksen vaikutuksesta vedenlaa-

tuun. (taulukko 11) 

 

Pitoisuusarvioiden mukaan Tuoreenmaanojan veden laatu heikkenisi paikallisesti ennen kaikkea 

syksyllä ja keväällä louhosvesien ja vesivarastoaltaan vesien johtamisesta johtuen. Tuoreenmaanojan 

vesi on kuitenkin ollut hyvin humuspitoista, rautapitoista sekä ojaveden sulfaattipitoisuus ja sähkön-

johtokyky ovat ajoittain olleet koholla myös purkukohdan yläpuolella. On myös huomioitava, että 

pitoisuuslisäyslaskut ovat yliarvioita. Kiintoaineesta valtaosa todennäköisesti pidättyisi pintavalutuk-

sessa ennen vesistöön johtamista, mikä myös vähentäisi mm. raudan pitoisuuslisäystä Tuoreen-

maanojaan. 

 

Haapajoessa Tuoreenmaanojan kohdalla arvioidut pitoisuuslisäykset olisivat selvästi Tuoreen-

maanojan purkukohtaa alhaisempia (taulukko 12). Vuosien 2006-2008 keskimääräisen kokonaisfos-

foripitoisuuden (50 µg/l) perusteella Haapajoki voidaan luokitella reheväksi. Vaikka fosforin arvioitu 

pitoisuuslisäys (0,03-0,13 µg/l) ei olisi kovin suuri Haapajoessa, niin Haapajoki muuttuisi rehevästä 

erittäin reheväksi, koska luokitusten rajana on 50 µg/l. Keskimääräisen kokonaistyppipitoisuuden 

perusteella (ka.840 µg/l) Haapajoki voidaan luokitella reheväksi. Pitoisuuslisäys Haapajoessa koko-

naistypen osalta olisi 100-600 µg/l. Louhosvesien ja vesivarastoaltaan vesien päästöt kohottaisivat 

arvioiden mukaan ravinnepitoisuuksien lisäksi hieman Haapajoen sähkönjohtavuutta, sulfaattipitoi-

suutta ja rautapitoisuutta erityisesti syksyisin.  Alueella esiintyy alunamaita, mikä voi osaltaan nos-

tattaa vesien sulfaattipitoisuuksia ja tätä kautta myös sähkönjohtavuutta.  Arvioidut typen pitoisuusli-

säykset eivät muuttaisi rehevyysluokitusta. Kokonaisuutena tarkastellen vedenlaatu ei arvioiden mu-

kaan merkittävästi muuttuisi Haapajoessa kuivatusvesien ja vesivarastoaltaan vesien vaikutuksesta.  
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Arvioitu vedenlaadun muutos Tuoreenmaanojassa tai Haapajoessa ei todennäköisesti vaarantaisi 

vesieliöstöä, sillä kaivoksen vesien johtamisen seurauksena vesistöjen veden laatu säilyisi tarkastel-

tujen metallien osalta tasolla, jossa haitallisia vaikutuksia ei esiinny. Taulukoiden 11 ja 12 Tuoreen-

maanojan ja Haapajoen keskimääräisten vedenlaatutulosten perusteella hyvälaatuiselle talousvedelle 

asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset voisivat ylittyä Tuoreenmaanojassa ajoittain seuraavilta 

osin: kemiallisen hapenkulutus, nitriittityppi, ammoniumtyppi, rauta ja mangaani. Lisäksi arseenille 

asetettu raja-arvo (< 10 µg/l) voisi lievästi ylittyä syksyllä, kun louhosvesien ja vesivarastoaltaan 

vesien arseenipitoisuudet laskettaisiin yhteen. Haapajoessa hyvälaatuiselle talousvedelle asetetut 

laatuvaatimukset ja -suositukset voisivat ylittyä lähinnä raudan osalta.  Arvioidut pitoisuuslisäykset 

eivät kuitenkaan nostaisi Tuoreenmaanojan tai Haapajoen pitoisuuksia tasolle, jolla laatuvaatimukset 

tai -suositukset ylittyisivät muilta osin.  

 

Taulukko 11. Arvio louhosvesien ja vesivarastoaltaan vesien johtamisesta aiheutuvasta vesis-

tön vedenlaadun muutoksesta (suora laimennuslaskelma) Tuoreenmaanojassa purkukohdalla. 

 
 

Pit.lisäys 

kevät

Pit.lisäys 

kesä

Pit.lisäys 

syksy

Pit.lisäys 

kevät

Pit.lisäys 

kesä

Pit.lisäys 

syksy

Pit.lisäys 

kevät

Pit.lisäys 

kesä

Pit.lisäys 

syksy

Sähkönjohtavuus mS/m 5,4 2,2 8,1 5,6 31,8 16,3 11,0 34,0 24,4 3,5 22,0 36,4

Kiintoaineen hehkutusj. mg/l 4,2 1,7 6,4 3,9 2,2 11,3 8,1 3,9 17,7 - - -

CODMn  mg/l 1,8 0,7 2,8 1,6 0,9 4,7 3,4 1,6 7,5 - 21,0 19,5

Kokonaistyppi mg/l 0,447 0,180 0,675 0,621 0,352 1,818 1,068 0,532 2,492 0,570 0,841 0,813

Nitriittityppi mg/l 0,008 0,003 0,012 0,150 0,085 0,439 0,158 0,088 0,451 - < 0,005 < 0,005

Nitraattityppi mg/l 0,321 0,129 0,484 0,096 0,055 0,282 0,417 0,184 0,766 0,050 0,148 0,145

Nitraatti-nitriittityppi mg/l 0,333 0,134 0,502 0,246 0,139 0,721 0,579 0,273 1,223 0,050 0,148 0,145

Ammoniumtyppi mg/l 0,046 0,018 0,069 0,139 0,079 0,407 0,185 0,097 0,477 0,010 0,261 0,183

Kokonaisfosfori mg/l 0,023 0,009 0,035 0,009 0,005 0,025 0,032 0,014 0,060 0,050 0,065 0,192

Fosfaattifosfori mg/l 0,023 0,009 0,035 0,003 0,002 0,009 0,026 0,011 0,044 - 0,046 0,179

Kokonaissyanidi mg/l - - - 0,005 0,003 0,016 0,005 0,003 0,016

Arseeni, As mg/l 0,005 0,002 0,007 0,002 0,001 0,006 0,007 0,003 0,013 0,001 0,003 <0,001

Kupari, Cu mg/l 0,008 0,003 0,012 0,002 0,001 0,006 0,010 0,004 0,018 0,001 < 0,003 < 0,003

Rauta, Fe mg/l 2,179 0,877 3,287 0,150 0,085 0,439 2,329 0,962 3,726 - 14,986 26,529

Mangaani, Mn mg/l 0,034 0,014 0,052 0,015 0,008 0,044 0,049 0,022 0,096 0,040 0,331 0,700

Sulfaatti mg/l 4,358 1,755 6,574 16,170 9,155 47,322 20,5 10,9 53,9 2,2 59,0 136,3

Vanadiini, V mg/l 0,002 0,001 0,003 - - - 0,002 0,001 0,003 - 0,004 0,009

1) Näytepisteen TUA (YK= 7166069-3382452) eli Jylkännevan alapuolisen näytepisteen vedenlaatu vuoden 2011 tammikuusta heinäkuulle (=rakentamisen aikana).

2) Näytepisteen TUY (YK= 7165997-3382789) eli Jylkännevan yläpuolisen näytepisteen vedenlaatu vuoden 2011 tammikuusta heinäkuulle (=rakentamisen aikana).

Louhosveden+vesivarastoaltaan 

aiheuttama

Tuoreenmaanoja 

purkukohdalla (F=16 km2)

Louhosveden aiheuttama Vesivarastoaltaan veden 

aiheuttama

Mitattu/

arvioitu 

ka.  v. 

2006-2008

Mitattu 

TUA 

ka. v. 

2011 
1)

Mitattu 

TUY 

ka. v. 

2011 
2)
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Taulukko 12. Arvio louhosvesien ja vesivarastoaltaan vesien johtamisesta aiheutuvasta vesis-

tön vedenlaadun muutoksesta (suora laimennuslaskelma) Haapajoessa Tuoreenmaanojan 

kohdalla. 

 
 

12 TARKKAILU 

Avolouhoksen kuivatusvesien ja vesivarastoaltaalta johdettavien vesien määrää seurataan jatkuvasti 

pumppujen käyntiaikoja seuraamalla. Louhos- ja aluekuivatusvesien laatua seurataan louhosvedestä 

sekä läntisen pumppaamon läheisyydessä sijaitsevalta laskeutusaltaalta lähtevästä vedestä kerran 

viikossa otettavin näyttein. Vesivarastoaltaan vedenlaatua seurataan kerran viikossa vesivarastoal-

taalta sekä Vaarainjärven laskeutusaltaalta lähtevästä vedestä otettavin näyttein. Edellä mainituista 

näytteistä tehdään taulukon 13 mukaiset analyysit. 

 

Vesistöön johdettavan veden laatua seurataan kerran viikossa otettavalla vesinäytteellä Jylkännevan 

pintavalutuskentän mittapadolta ennen Tuoreenmaanojaan johtamista. Myös pintavalutuskentälle 

tulevan veden tarkkailu on tarpeen, jotta voidaan nähdä mahdollisen pintavalutuskentän ojista huuh-

toutuvan hiekan vaikutus vesistöön johdettavan veden kiintoainepitoisuuteen sekä tarkkailla pintava-

lutuskentän puhdistustehoa. Näytteistä analysoidaan taulukossa 13 esitetyt parametrit.   

 

 

  

Pit.lisäys 

kevät

Pit.lisäys 

kesä

Pit.lisäys 

syksy

Pit.lisäys 

kevät

Pit.lisäys 

kesä

Pit.lisäys 

syksy

Pit.lisäys 

kevät

Pit.lisäys 

kesä

Pit.lisäys   

syksy

Sähkönjohtavuus mS/m 1,1 0,4 1,7 1,1 6,0 3,9 2,2 6,4 5,7 8,0 16,4

Kiintoaineen hehkutusj. mg/l 0,8 0,3 1,3 0,8 0,4 2,7 1,6 0,7 4,1 - -

CODMn  mg/l 0,4 0,1 0,6 0,3 0,2 1,1 0,7 0,3 1,7 - 16,9

Kokonaistyppi mg/l 0,089 0,034 0,142 0,123 0,067 0,440 0,211 0,100 0,582 0,840 1,001

Nitriittityppi mg/l 0,002 0,001 0,003 0,030 0,016 0,106 0,031 0,017 0,109 - < 0,005

Nitraattityppi mg/l 0,064 0,024 0,102 0,019 0,010 0,068 0,083 0,035 0,170 0,140 0,446

Nitraatti-nitriittityppi mg/l 0,066 0,025 0,105 0,049 0,026 0,175 0,115 0,051 0,280 0,140 0,446

Ammoniumtyppi mg/l 0,009 0,003 0,015 0,027 0,015 0,099 0,037 0,018 0,113 0,005 0,091

Kokonaisfosfori mg/l 0,005 0,002 0,007 0,002 0,001 0,006 0,006 0,003 0,013 0,050 0,070

Fosfaattifosfori mg/l 0,005 0,002 0,007 0,001 0,000 0,002 0,005 0,002 0,010 - 0,048

Kokonaissyanidi mg/l - - - 0,001 0,001 0,004 0,001 0,001 0,004 - -

Arseeni, As mg/l 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 0,001 0,003 0,001 <0,001

Kupari, Cu mg/l 0,002 0,001 0,003 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 0,004 0,001 <0,003

Rauta, Fe mg/l 0,433 0,164 0,690 0,030 0,016 0,106 0,463 0,180 0,796 - 4,229

Mangaani, Mn mg/l 0,007 0,003 0,011 0,003 0,002 0,011 0,010 0,004 0,022 0,040 0,170

Sulfaatti mg/l 0,866 0,328 1,379 3,192 1,735 11,466 4,058 2,063 12,845 2,2 33,9

Vanadiini, V mg/l <0,001 <0,001 0,001 - - - <0,001 <0,001 0,001 - 0,002

1) Näytepisteen HAY (YK= 7168934-3376192) eli Hörskönjoen yläpuolisen näytepisteen vedenlaatu vuoden 2011 tammikuusta heinäkuulle (=rakentamisen aikana).

Louhosveden+vesivarastoaltaa

n aiheuttama

Haapajoki 

Tuoreenmaanojan kohd. 

(F=89 km2)

Louhosveden aiheuttama Mitattu 

HAY ka. v. 

2011 
1)

Mitattu/

arvioitu 

ka.  v. 

2006-2008

Vesivarastoaltaan veden 

aiheuttama
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Taulukko 13. Tarkkailuun liittyvät analyysit 

 Avolouhoksen  

kuivatusvedet 

(1 krt/viikko) 

Läntinen  

laskeutusallas 

(1 krt/viikko) 

Vesivarasto-

allas 

(1 krt/viikko) 

Vaarainjärvi 

lähtevä 

(1krt/viikko) 

Jylkänneva  

tuleva ja lähtevä  

 (1 krt/viikko) 

pH x x x x x 

Lämpötila x x x x x 

Sähkönjohtavuus x x x x x 

Happipitoisuus x x x x x 

Kiintoaine x x x x x 

Kiintoaineen hehku-

tusjäännös 

x x x x x 

COD(Mn) x x x x x 

Kokonaistyppi x x x x x 

NO2,3-N x x x x x 

NH4-N x x x x x 

Kokonaisfosfori x x x x x 

Kokonaissyanidi   x x x 

WAD-syanidi   x x x 

PO4-P x x x x x 

Sulfaatti x x x x x 

Arseeni x x x x x 

Kupari x x x x x 

Vanadiini x x x x x 

Rauta x x x x x 

Mangaani x x x x x 

Öljyhiilivedyt x x    

 

13 VAHINKOARVIO  

Tilapäisestä vesien johtamisesta ei arvioida aiheutuvan vesistön pilaantumisesta aiheutuvaa korvatta-

vaa haittaa tai ehkäisemistoimenpiteitä edellyttävää haittaa kalastolle tai kalastukselle. Päästöjen 

arvellaan heikentävän lähinnä Tuoreenmaanojan vedenlaatua paikallisesti, mutta ojan on arveltu 

YVA-selostuksessa (2007) olevan kalaston kannalta merkityksetön, koska ojan vedenlaatua ovat 

heikentäneet mm. alueella toteutetut metsäojitukset. Haapajoen vedenlaadun ei arvioida merkittävästi 

muuttuvan kuivatusvesien ja vesivarastoaltaan vesien vaikutuksesta. Näin ollen myös vaikutukset 

kalastoon jäisivät vähäisiksi. 
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14 TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA 

HUOLIMATTA 

Nordic Mines Oy hakee lupaa hakemuksen mukaiselle louhos- ja aluekuivatusvesien sekä vesivaras-

toaltaaseen kerääntyneiden vesien johtamiselle väliaikaisesti Jylkännevan pintavalutuskentän kautta 

Tuoreenmaanojaan muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 14 luvun 101 §:n mukaisesti. 

Perustelut muutoksen mukaisen toiminnan aloittamiseksi ovat: 

 

 Louhos- ja aluekuivatusvesien sekä vesivarastoaltaan vesien johtaminen väliaikaisesti Tuo-

reenmaanojaan voidaan toteuttaa hallitusti. Hakemusta koskevassa poikkeustilanteessa töiden ja 

toiminnan aloittamisella voidaan vähentää ympäristöön kohdistuvia haittoja ja riskejä, ja vas-

taavasti töiden aloittamisen viivästyminen on toiminnan ja ympäristön kannalta epäedullinen 

ratkaisu.  

 

 Vesistöön johdettavien vesien laatu tunnetaan toteutetun tarkkailun perusteella ja analyysitulok-

siin perustuvan vaikutusarvioinnin perusteella ympäristölle kohdistuvien vaikutusten ei arvioida 

olevan merkittäviä. Tähän perustuen töiden ja toiminnan aloittaminen voi tapahtua aiheuttamat-

ta luonnolle ja toiminnalle huomattavaa pysyvää haittaa.  

 

Yhtiö katsoo, että toimenpiteet ja sen vaikutukset huomioiden toiminnalle ei ole tarkoituksen mu-

kaista asettaa lisävakuuksia ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaa-

miseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaikutusten arvioinnin 

perusteella voidaan arvioida, että jätevesien johtamisesta ei aiheudu sellaista ympäristöön kohdistu-

vaa haittaa, joka vaatisi erityisiä ennaltamistoimenpiteitä.  
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