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Raahe  2. 5.2012 

 

Raahen poliisi 

 

 

Tutkintapyyntö 

 

Todennäköinen erittäin törkeä ympäristörikos 

Valvontaa hoitavan viranomaisen menettely täyttänee ainakin tuottamuksellisen 

virkavelvollisuuden laiminlyönnin. 

Paikka:  Nordic Mines Oy, Raahen Laivakankaan kaivoksen Vasannevan 

läjitysalue ja mahdollliset muut päästöalueet.  

Kaivoksen toiminta: Nordic Mines yhtiön Muutoslupahakemuksen 20.3.2012  

kartassa esitetyn mukaan rikastamolta lähtee rikastusprosessin jäte pastaputken 

nimellä, väri vihreä, putki Vasannevan pasta-alueelle (jälkimmäinen osakuva), 

jossa kiinteästä jätteestä erottuva jätevesi johdetaan pumppaamalla 

vesivarastoaltaaseen, kuva 8. Muutosluvassa haetaan väliaikaista oikeutta 

laskea vesivarastoaltaan vesia Tuorenmaanojaan (ensimmäinen osakuva). 

Vasannevan alueen vedet voivat päätyä suojeltuu Piehinki-jokeen.   

 

Havainnot:  

Nordic Mines Oy:n Raahen Laivakankaan kaivoksella on läjitysalue Vasannevan 

suolla.  

Suolle läjitetään ilmeisesti ns. rikastushiekka A:ta (pastana). Ympäristö- ja 

vesitalousluvan mukaan hiekka voi sisältää myös 5 mg/kg syanidia. Liitteistä 2,4 

ja 5 käy ilmi, että luvanmukaisesti vesivarastoaltaaseen päätyvä prosessivesi 

sisältää merkittäviä määriä ympäristölle ja vesistöille vaarallisia aineita kuten 

arseenia, syanidia ja raskasmetalleja. Liitteen 2, Ely-keskuken mittaus, 

perusteella on syytä olettaa, että pitoisuudet ovat oleellisesti kaivoksen 

ilmoittamia suuremmat ja ilmoituksista puuttuu oleellisia aineita kuten uraani. 

Vasannevan alueella on havaittu korjattu patomurtuma tai laskuaukko, josta on 

sedimenttijälkien perusteella valunut suuri määrä jätevesiä kerran tai useita 
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kertoja. Padon ulkopuolella on rikastusjätehiekalta näyttävää materiaalia. 

Suoalueen vesien määrä on merkittävästi vähentynyt viime viikkojen aikana. 

Alueelta on myös havaintoja mahdollisesta tahallisesta juoksutuksesta 

patoaltaasta viime vuoden lopulla. Päästön/päästöjen tilavuus on ollut erittäin 

merkittävä perustuen padottuun suoalueen pinta-alaan, padossa näkyvään 

vesirajajälkeen ja korjauksen korkeuteen.  On epätodennäköistä, että 

murtumaa/padon avauskohtaa olisi pystytty tukkimaan ennen kuin allas olisi 

huomattavasti tyhjentynyt. 

 

Vasannevalla kulkee ojia, joiden tarkoituksena kerrotaan olevan suoalueen 

ulkopuolelta tulevien vesien johtaminen Piehinginjokeen. Ojien eristäminen 

pasta-alueena toimivasta suosta on laiminlyöty niin, että ainakin nykyisellään 

rikastushiekkajäte-pastan ongelmajätteeksi luokiteltavia raskasmetalleja, 

arseenia ja syanidia on päässyt ja pääsee suojeltuun jokeen myös alueen 

puuttuvista pato- ja eristysrakenteista johtuen. Menettelyt vaikuttavat olevan 

lupaehtojen vastaisia, 

Havainnot on dokumentoitu valokuvilla, liite 1 

Loppuvuodesta 2011 todistaja on nähnyt pasta-alueen patoon rakennetun 

uoman kautta pasta-alueen vesiä johdettavan alueen ulkopuolelle. Vedet 

päätyvät Piehinkijoen kautta Perämereen.  

 

Todistaja on nähnyt padon rakentamista, kun samaan aikaan pasta-alueelle on 

johdettu rikastusjätettä. Patojen rakentaminen on edelleen kesken, kuten käy ilmi 

Liite 6. kuvista 6.2- 6.4 

 

Todistajayhteystiedot on Mauri Lankilalla ja Tita Haapajoella. 

 

Päästöjen vaikutuksista 

Vasannevan alueelta vedet päätyvät suojeltuun Piehinginjokeen, johon jätteiden 

laskeminen on ollut erityisesti kielletty. Vasannevan välittömässä läheisyydessä 

on tärkeitä pohjavesialueita. Raskasmetallien ja arseenin päästö mihinkään 

pohjavesiin on kielletty. 

Oikeusasteissa vahvistetussa vesitalousluvassa kielletään vesien päästö 

Perämereen tai muualle ympäristöön ilman lainvoimaista tai 

täytäntöönpanokelpoista päätöstä, liite 7. 
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Piehinginjoen suojelu ja  
ohjeet ympäristöään korkeamista patorakennelmista estäen suotovesien ja 
eristysojavesien sekoittumisen: 
 
Laivakankaan kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 24.11.2009 s. 44: 
 
”1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus  
Ympäristökeskus on todennut, että kaivoksen toiminnot sijoittuvat pää-asiassa 
Piehinkijoen valuma-alueelle ja päästöt Piehinkijokeen tulee estää. 
Ympäristöluvassa tulee antaa määräykset kaivoksen sivukivialueiden ja 
rikastushiekka-altaiden pohjan ja patojen tiiveydestä sekä suotovesien keräilystä. 
Erityisesti ison rikastushiekka-altaan pohjan tiiviydestä sekä suotovesien 
keräilystä tulee huolehtia jo rakentamisvaiheessa. Kaivoksen keskeiset toiminnot 
sijoittuvat Piehinkijokeen laskevan Mäntyojan - Pirttiojan latvoille. Vesijärjestelyt 
tällä alueella tulee huomioida erityisen huolellisesti. Virtaamat Mäntyojassa 
tulevat pienenemään.  
Vastaus s 54 
 
Hakijan kuuleminen ja selitys  
Ympäristölupavirastoon 9.6.2009 saapuneessa selityksessä on hakija esittänyt 
lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä seuraavaa:  
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus  
Hakija tulee toimimaan hankkeen suunnitteluvaiheessa siten, että haittoja 
Piehinkijokeen ei aiheudu kaivoksen elinkaaren aikana.”  
 
Lupamääräyksiä liittyen Vasannevan rikastushiekka A alueeseen s 67, näiden 
toteutumisesta pitää olla dokumentaatio. Säännöissä alueilla on reunapadot, 
jonka täytyy tarkoittaa kaikkien reunojen patoamista,  
sivulla 21 kerrotaan alueiden olevan tiepatojen ympäröimät: 
 
”23. Rikastushiekka-alue A, sivukivialueet sekä B malmin alue luokitellaan 
kaivannaisjätteen jätealueiksi. Niiden ylimmät täyttötasot saavat olla enintään 
seuraavat: sivukiven läjitysalueet Lylynneva N60 + 95 m, Siliä – Ispinä + 105 m 
ja pohjoinen sivukivialue + 90 m, rikastushiekka-alue A N60 + 115 m ja B-malmin 
alue N60 + 90 m. Läjitysalueiden reunapadot ja -luiskat on muotoiltava 
keskimäärin kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Lakialueet on tehtävä reunoja 
kohti viettäviksi.  
24. Rikastushiekka-alue A:lla olevat vettä hyvin jätealueen ulkopuolelle johtavat 
alle 0,5 metrin turvekerroksen peittämät kivennäismaakerrokset on 
kartoitettava ja rakentamisen aikana poistettava ja korvattava tai peitettävä 
yli 50 cm:n paksuisella turvekerroksella tai vähintään metrin paksuisella 
heikosti vettä läpäisevällä (1*10-9 m/s) hienoainesmoreenikerroksella. 
Alueella olevat ojat on vastaavasti peitettävä.  
25. Rikastushiekka-alue A:n pohjarakenteen on muodostuttava rakennetusta tai 
luontaisesta turvekerroksesta, jonka paksuus on suunnitellulla 
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enimmäiskuormituksella tapahtuvan kokoonpuristumisen jälkeen vähintään 0,3 m 
ja laskennallinen vedenläpäisevyys enintään 10-10 m/s.  
Tehtäessä pohjarakenne osin tai kokonaan muualta tuotavalla tai alueen sisällä 
siirrettävällä turpeella, on käytettävän turpeen laadusta, otosta, käsittelystä ja 
tehtävän tiivisturvekerroksen rakentamisesta laadittava oma suunnitelma 
työohjeineen osana lupamääräyksessä 3 tarkoitettua laadunvalvontaa. 
Suunnitelmassa on esitettävä ne turpeen laatukriteerit, työtekniset toimet ja 
laadunvalvontamenettelyt, joilla varmistetaan, että tehtävällä tiivistyskerroksella 
saavutetaan edellä tässä määräyksessä asetettu ympäristönsuojelun 
vaatimustaso.  
Rakennetun ja luontaisen turvekerroksen päälle tapahtuva täyttö on 
suunniteltava ja tehtävä kerroksittain siten, että turvekerrosten olennaista 
syrjäytymistä tai liikkumista ei aiheuteta.  
 
S21 
Ulkopuolisten vesien pääsy kaivoksen vesienhallintarakenteisiin estetään kaikki 
toiminnalliset yksiköt kiertävällä eristysojastolla. Eristysojat kaivetaan 
rakennettuja alueita ympäröivien alueteiden ulkopuolelle siten, että tiet toimivat 
ympäristöään korkeampina patorakenteina estäen suotovesien ja 
eristysojavesien sekoittumisen. Mahdollisen ojastosta huuhtoutuneen 
kiintoaineen poistamiseksi vedet käsitellään kuitenkin laskeuttamalla, minkä 
jälkeen ne johdetaan mahdollisuuksien mukaan Jylkännevan pintavalutus-
kentälle ja edelleen pois kaivospiirin alueelta. ” 
 
Mahdolliset päästöt Tuorenmaanojaan 
Edelleen on havaintoja poikkeuksellisen suuresta virtauksesta kaivoksen alueelta 

Tuoreenmaanojaan tulevasta suuresta ojasta alkutalvesta ja nyt keväällä. On 

syytä epäillä, että vesissä on ollut kaivoksen saasteita. Esimerkiksi ELY - 

keskuksen mittauksessa uraanin arvo. Tuoreenmaanojassa on hieman suurempi 

kuin Pattijoessa, liite 2, mikä voi indikoida suurempaa luonnon taustaa, jatkuvaa 

pientä päästöä tai jäämiä sellaisesta esimerkiksi sedimentissä.   

 

Todennäköisiä päästöaineita: 

Kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan mukaan rikastushiekka A sisältää 

merkittäviä määriä  

1) arseenia, samoin johtuen rikastusprosessista asiakirjojen ja kaivoksen 

ilmoituksen mukaan hiekka voi sisältää erittäin myrkyllistä (pitoisuus 

vesivarastoaltaassa 110 mikrog/litra Elykeskus 3.4.2012, liite 2) 

2) syanidia CN pitoisuutena 5 mg/kg.  Syanidi on hyvä määrittää 

heikkoon happoon liukeavana syanidina (WAD-syanidina) sekä 

syanidikompleksina  

Edelleen on tiedossa kaivoksen ilmoituksesta, että jätevedet sisältävät 
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myrkyllisiä raskasmetalleja:  

3) kuparia (Cu), ja sinkkiä (Zn) .  

Asetuksella s868/2010 raja-arvoilla säädellyt ympäristölle vaaralliset 

aineet   

4) nikkeliä on arvioitu olevan merkittävästi jätevedessä 

5) lyijyä (Pb) ja elohopeaa (Hg)  malmissa on rikastuneena, samoin 

erittäin pieninä pitoisuuksina esiintyvän 

6)  kadmiumin (Cd)  päästö on myös selvitettävä. 

7) uraani (U) pitoisuutena 11 mikrogrammaa litra, torium  

(radioaktiivisia ja myrkyllisiä raskasmetalleja) 

Nämä havaittu Ely keskuksen mittauksissa kaivoksen vesivarastoaltaalta  

3.4., pitoisuustiedot jäte-altaassa ja vertailu tiedoksi Tuoreenmaan ojan ja 

Piehingin joen mittaustietoja, liitteet 2. Määrä on ainakin 10-20 kertainen 

Talvivaaran kaivoksen jätevesissä esiintyviin pitoisuuksiin verrattuna. 

Talvivaara toimii myös uraanikaivoksena ja sen vesien päästötilavuus on 

Laivakankaan kaivoksen luokkaa. 

8) muita todennäköisiä ja mitattaviksi suositeltavia vesitölle vaarallisia 

päästöaineita: koboltti Co, kromi Cr (VI /III), hopea Ag, antimoni Sb, 

seleeni (Se) 

9) edellisiä aineita kiintoaineksena, 

10) Sulfaatti, mangaani, typpi eri muodoissa, fosfori,  tyypillisiä vesiä 

pilaavia aineita 

11) kaivoksen lupien ja hakemusten perusteella jätteessä voi olla myös 

rikastuskemikaaleja n.s. flokkulantteja, jotka voivat olla toksisia ja lisätä 

raskasmetallien vaarallisuutta ympäristölle 

12) Mahdollisesti sivukivi voi myös sisältää uralitti - mineraalia, joka 

kuitumaisena on asbestin yksi muoto. Asbestin käyttö on tiukasti säädelty 

 

Raahen kaivoksen toiminta on alussa ja jäteaineiden määrät ovat voineet 

rikastua, lisäksi prosessi- ja pastavesien pitoisuudet ovat todennäköisesti 

merkittävän paljon varastoallasta suuremmat johtuen laimenemisesta miljoonaan 

kuutioon muita vesiä varastoaltaassa. 
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Myös mahdolliset sivukivet ja ns.  louhoksen kuivatusvedet sisältävät merkittäviä 

määriä arseenia ja raskasmetalleja.  Raskasmetallien ja arseenin suhteen nämä 

voivat olla jopa prosessi esiä vaarallisempia 

Riippumatta jäteveden tyypistä, se on erittäin vaarallista ja sen luontoon 

laskemiseen ei kaivoksella ole lupaa. Kaivoksen muilla alueilla on ollut 

patotarkastus ja kaivos on välttämättä tietoinen turvaavien patorakenteiden 

tekniikasta. 

 

 

Taustaa 

Asiassa on menossa lupaprosessi, jossa kaivos hakee lupaa laskea jätevedet 

Tuoreenmaanojan kautta Haapajokeen ja edelleen patoaltaan kautta mereen. 

Liittyen tähän lupaprosessiin Pohjois-Pohjanmaan ELY - keskus on ilmoittanut, 

ettei sen mielestä ”epäpuhtauksia” sisältävä vesivarastoaltaan vesi sovellu ojaan 

laskettavaksi. 

Lupia on anottu Tuoreenmaanojaan - Haapajokeen ilmeisesti perusteella, että 

kyseisien vesistön arvo on vähäinen saastumisesta ja epävirallisesti 

todennäköisistä kalakuolemista huolimatta.  

Toisaalta Piehingin joki on suojeltu lohijoki, johon jätevesien laskeminen on ollut 

ehdottomasti kielletty. 

Aikaisemmat selvitykset ja kyselyt viranomaisilta 

Johtuen tulvatilanteesta on ollut epäilys ettei kaivoksen patorakennelmat kestä. 

Paikalliset ovat havainneet, että Vasannevan patorakennelmia on tehty ilman 

vakauttavia sydänrakenteita.  Mahdollisista päästöistä ja vuodoista on tiedusteltu 

ELY - keskukselta Mikko Lukkariselta. Vastauksena on ollut, ettei kuluvan 

vuoden aikana ole ollut päästöjä.  

Liitteessä 3 on myös kaivoksen ELY - keskukselta saama selostus alueen 

tapahtumista, jonka on välittänyt ELY - keskuksen Heikki Kovalainen. Perustuen 

havaintoihin paikan päällä selvitys vaikuttaa olevan vakavasti erheellinen. 

Päästöihin liittyvä kemialliset riskit ja vaarat 

Syanidi on suhteellisen pieninä pitoisuuksina hengitettynä vaarallinen ja tappava 

kaasu. Mahdollisesti kaivoksen prosessissa se on stabiloitu veteen nostamalla 

veden pH arvo noin 9:ään tai yli (emäksinen).  Ilmeisesti alueella on voitu tehdä 

kaivutöitä ilman välittömiä vahinkoja työntekijöitä. 
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Kun syanidipitoinen vesi joutuu tekemisiin happaman veden tai maaperän 

kanssa, syanidikaasua voi vapautua. Kaivoksella on todennäköisesti mittarit ja 

työsuojeluohjeet tämän suhteen.  

Mahdollisesti vapautuminen tapahtuu tehokkaammin jos /kun nesteen lämpötila 

ylittää 25.6 astetta (vetysyanidikaasun kiehumispiste). Nordic Mines Oy:n 

Raahen Laivakankaan kaivoksella on läjitysalue Vasannevan suolla. Suolle 

läjitetään ns. rikastushiekka A:ta (pastana)  ja mahdollisesti sivukiveä. 

Vesiympäristölle vaarallisuuden raja-arvot ovat suuruusluokkaa 1-muutama 

mikrogramma per litra. 

Arseenin tiedetään aiheuttavan syöpää pitoisuuksina 5 mikrogrammaa litra, se 

on vesiympäristölle vaarallinen pitoisuuksina 1 mikrogramma per litra.  

Asetuksella säädettyjen raskasmetallien raja-arvoja:  

0.05 mikrogramma litra (elohopea), 0.1 mikrogrammaa keskiarvo ja 0,47 

mikrogramma suurin päästö, (kadmium, riippuen veden kovuudesta), lyijy noin 

7.5 mikrogramma/litra ja nikkeli 21 mikrogramma litra.  

Pitoisuusnormeihin voi liittyä luonnollisen taustan huomioiminen kohteena 

olevassa vedessä, tausta on  yleensä on hyvin pieni. 

Muiden vesistöille vaarallisten raskasmetallien turvalliset arvot ovat tyypillisesti 

luokaa 1 mikrog/litra, osan jopa pienempiä. Radioaktiivisiin metalleihin liittyy 

myös säteilyriskejä. 

Jos on mahdollista, että rikastushiekassa tai lietteissä on asbestimineraaleja 

niiden kuivuminen voi johtaa asbestin riskeihin hengityksen kautta. 

 

Riskit lisävahingoista 

Vasanevan patojen epäillään vuotavan edelleen. Riski uusista päästöistä on 

mahdollinen. Piehinginjoen lisäksi suoalue liittyy pohjavesialueeseen.  Arseenia 

ja raskasmetalleja ei saa päästä pohjaveteen. 

On lisäksi mahdollista, että kaivosalueella olevien vaarallisempien tai suurempien 

pitoisuuksien aineiden pato on voinut rikkoutua tai on vaarassa rikkoutua.  Mm. 

TUKES ilmeisesti on tällaisesta turvallisuudesta vastaava viranomainen. 

Patorakennelmien ongelmia ilmenee liitteistä, 1, 6 ja 9. patoja on tehty 

huonolaatuisesta maa- ja kiviaineksesta ja ilman rakennetta tukevaa 

sydänrakennetta, liite 9.  

On edelleen mahdollista, että kaivoksen painovoimaisessa rikastuksessa kertyy 

uraania merkittäviä määriä menetelmän jätefraktioihin (säteilyturvakeskuksen 
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lausunto Kuusamon kultauraanikaivoksesta) 

Radioaktiivisten päästöjen riskien selvityksessä voidaan konsultoida 

Säteilyturvakeskusta 

 

Ehdotettuja toimenpiteitä 

1) Päästöjen välittömien riskien selvittäminen ja suojelutoimenpiteet. 

Alueita ei ole aidattu, mahdollisia alueiden läheisyydessä kulkevia tulee 

varoittaa. 

2) Kaivoksen turvallisuuden varmistaminen. Kaivoksen kaikkien patojen 

turvallisuus tulee varmistaa 

3) Kaivoksen toiminnan pysäyttäminen. On ilmeistä, että kaivos ei toimi 

luotettavalla tavalla ja laiminlyö patoturvallisuuden ja on jo ilmeisimmin 

aiheuttanut erittäin vakavan ympäristön pilaantumisen. Samalla veden 

määrä kaivoksella kasvaa ja riskit toistuvista patorikoista.  

Kaivoksen vedenotto vesijohtoverkosta tulee pysäyttää veden kertymisen 

lopettamiseksi.  

Tulee selvittää mahdollisen  

-esimerkiksi muovilla suojatun vesialtaan perustaminen esimerkiksi 

kaivoksen louhokseen.  

-Porakaivojen kaivaminen pohjaveden louhokseen pääsyn estämiseksi 

-menetelmät jäteveden puhdistamiseksi 

4) Mahdollisen ympäristörikoksen selvittäminen m.m.: 

Milloin tapahtunut, missä jätevesi on nyt.  

Mittaukset kaikista päästöaineista mahdollisesti vielä joessa ja puroissa ja 

alueella olevista vesistä.  

Mittaukset päästön yhteydessä vapautuneesta kiintoaineksesta.   

Mittaukset murtuneen padon toisella puolella olevasta jätevedestä. 

Mittaukset kaivoksen muista jätevesistä riskien arvioimiseksi. 

Mittaukset purojen ja jokien sedimenteistä päästökohdan ylä- ja alavirran 

puolelta 

On huomattava, että mahdollisesti mittauksissa suorittavat konsultit Lapin 

vesitutkimus ja Pöyry ovat toimineet kaivoksen luvituksessa, joten heidän 

toimiminen mittauksissa voisi johtaa jääviystilanteeseen. 
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Pyydetään selvittämään mahdolliset tapahtuneet rikokset:  
  
Mahdolliset ympäristörikokset on kuvattu edellä. 
 

Epäillään, että valvova ympäristöviranomainen on mahdollisesti syyllistynyt  

valvontavelvollisuutensa laiminlyöntiin ja siten mahdollisesti   

virkarikokseen tai virkarikoksiin jättämällä tarkastamatta epäillyt patovuodot ja 

luottamalla asianosaisen/valvottavan ilmoituksiin. 

  

Pyydetään selvittämään valvontaviranomais(i)en mahdolliset laiminlyönnit  

patoturvallisuuden valvonnan suhteen.  

Liitteenä 6 kuva patorakennelmasta Vasannevalta, josta puuttuu ydinrakenne.  

Patoja epäillään myös tehdyn koostumukseltaan soveltumattomasta vaarallisesta 

sivukivi- tai muusta kaivosalueen maa-aineksesta, joka voi saastuttaa siitä lävitse 

suotuvaa vettä tai padon kanssa ulkopuolelta kosketuksiin joutuvia vesiä.  

Kaikkien patojen turvallisuus ja mahdolliset vuodot ja korjaukset täytyy selvittää. 

  

Lisärikoksien ehkäisemiseksi pyydetään poliisia ryhtymään toimiin sellaisen 

toiminnan jatkamisen estämiseksi, joka saattaa johtaa uusiin patomurtumiin tai 

luvattomin juoksutuksiin.  

 

Lisätietoja 

Johtuen kiireestä kaikkia yksityiskohtia ei ole ehditty tarkistaa ja ne on 

varmistettavissa dokumenteista. 

Esitetyt alustavat kemialliset ja riskiarviot ja tietojen kokoaminen: 

Jari Natunen 

Biokemisti, FT 

Oolannintie 10 E 18 

01520 Vantaa 

040 77 13 781 
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Havainnot paikalla: 

Tita Haapajoki, Timo Haapajoki, Mauri Lankila, Olavi Alatalo, Matti Liimatainen 

 

 

 

 

Liitteet: 

1. Kuvia korjaillusta padosta, ja tai mahdollisesti patoon tehdystä ja 

myöhemmin suljetusta juoksutusaukosta  

2. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen mittaustuloksia: 

Varastovesiallas,  Tuorenmaanoja ja Pattijoki.  

3. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kaivoksen antamiin tietoihin 

pohjautuvia selityksiä tilanteesta alueella. 

4. Kaivoksen vesitalous- ja ympäristöluvan, arvioidut 

vedenkoostumukset sivu 22 

5. Kaivosen muutoslupa hakemus vesien laskemiseksi 

Tuoreenmaanojaan, sivut kuivatusvesien koostumus  ja vesivarastoaltaan 

vesien koostumus. Huomaa selkeästi, että kohdan 3 mitatut arseenin (As) 

ja kuparin (Cu) arvot ovat selkeästi tässä kerrottuja vesivarastoaltaan 

pitoisuuksia suuremmat ja esimerkiksi uraanin tiedot ja asetuksella 

säädeltyjen raskasmetallien tiedot puuttuvat kaikista lupadokumenteista. 

 6.Kuva Vasannevalta patorakennelmasta, josta puuttuu ydinrakenne. 
Kuvia patoon käytetystä materiaalista. Keskeneräistä patorakennelmaa 
rikastusjäte-pastan vieressä. 

 
 7. Vaasan hallinto-oikeuden päätös, sivu 18 saanut lainvoiman 

korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
 

8. Kaavakuva Laivakankaan kaivoksen Muutoslupahakemuksesta 
20.3.2012 
 
9. Mallikuva tyypillisestä lupamenettelyistä vaadittavasta vesialueen 
patorakenteesta, jossa on sydänrakenne. Vertaa liite 6 ensimmäinen 
valokuva. 

 


