
Raahe 19.12.2012 

Vastaanottajat: 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus POPELY 

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto PSAVI, kaivosten ympäristöluvat 

Valvontaa kohdistuvat pyynnöt ovat erityisesti POPELY:lle ja lupanormien puutteisiin 
liittyvät asiat PSAVI:lle 
 

 

HALLINTOPAKKOHAKEMUS 

 

Raahen Seudun Luonnonystävät ry (Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys), 
Haapajoki-Arkkukari kyläyhdistys, Piehingin kyläyhdistys, Lapaluodon kyläyhdistys, Mauri 
Lankila , Tita ja Timo Haapajoki pyytävät, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja PSAVI: 

1) Kieltää Kaivosyhtiö Nordic Minesin Laivakankaan kaivoksen mereen johtavan 
jätevesien purkuputken käytön niin kauan kuin jätevesi ei ole lupanormien mukaista. 

2) Edellyttää kaivosta puhdistamaan jätevetensä asetuksen 889/2006 luvanvaraisista 
aineista, kuten koboltista ja uraanista, joilla ei ole ympäristölupaa, pitoisuusrajoja, eikä 
asianmukaista ympäristövaikutusten arviointia. 

3)Selvittää uraanin yhteydessä väistämättä esiintyvien tytäraineiden kuten radiumin, 
poloniumin ja radioaktiivisen lyijyn isotooppien esiintymisen kaivoksen jätevesissä ja 
jäteaineissa. Kaivoksella on mitattu merkittäviä uraanipitoisuuksia ja tämä tarkoittaa 
uraaniin nähden monikertaista tytäraineiden määrä kaivoksen prosesseissa. Edelleen 
tulee järjestää seuranta myös näiden aineiden suhteen. Nämä aineet ovat 
syöpävaarallisina asetuksen 889/2006 mukaan luvanvaraisia. Säteilyturvakeskus on 
ilmoittanut, ettei ole selvittänyt asiaa. 

4)Velvoittaa kaivoksen parantamaan prosessiensa turvallisuutta, valvontaa ja johtamista 
niin, että toistuvat jätevesien ja jäteaineiden vuodot eivät jatku 

5)Vasannevan pasta-alueen eritysojien vedet tulee ympäristöluvan mukaisesti pumpata 
kaivosalueelle puhdistettaviksi 

6)Asettaa valvonta kaivoksen sisäisille vesille. POPELY on ilmoittanut, ettei se valvo 
kaivoksen sisäisiä vesiä, tilanne on hyvin analoginen Talvivaaran kipsisakka-altaan 
suhteen. 

7)Varmistaa, ettei kaivos sekoita luvanvastaisesti vesivarastoaltaassa ja pasta-alueella 
kiertäviin vesiin HG-piirin vettä.  

8)Edellyttää, että kaivoksen rikastusprosessien ja louhoksen sekä sivukivikasojen vedet 
puhdistetaan niin, että tavanomaisen jätteen kaatopaikan, rikastushiekka A pasta-alueen, 
ja muun kaivosalueen saastuminen ympäristömyrkyillä estetään. 

9)Julkaisee viipymättä ja jatkuvasti viranomaisten seurantatiedot kaikista vesien ja 
jätealueiden pitoisuusseurannoista sekä edellyttää Nordic Mines-yhtiötä julkaisemaan 
omat tietonsa.  

10)Kaivoksen prosesseissa käytettävien kemikaalien, kuten flokkulanttien sekä 
prosessisivutuotteiden kuten syanaattien pitoisuustiedot ja ympäristövaikutukset tulee 
selvittää ja julkaista, sekä asettaa tarvittavat pitoisuusrajat 



11)Asettaa toistuvista väärinkäytöksistä johtuen uhkasakon ja hallintopakon joka varmistaa 
lainmukaisen toiminnan kaivoksella. 

12)Käynnistää välittömästi Talvivaaran ympäristökriisin yhteydessä luvatut stressitestit. 

 

Putken kautta mereen laskettavat vedet sekä maaperään ja pintavesiin luvatta laskettavat 
päästöt sisältävät haitallisia aineita. Ne aiheuttavat maan, vesistöjen, pohjaveden ja meren 
pilaantumista. Toiminta on vastoin lakeja vesienhoitosuunnitelman tavoitteita. 

Kaivosalueen ympäristössä on maatalous- ja virkistyskäytössä olevia vesistöjä kuten 
Tuoreenmaanoja-Haapajoki sekä suojeltu Piehinki-joki. Heinäkuussa 8.7.2012 vesistöön 
laskettu pasta-alueen päästö päätyi läheisiin puroihin ja Piehinki-jokeen haitallisina 
pitoisuuksina.  Vuoto levisi ojissa aluksi noin 3 km ja oli kaivoksen ilmoituksen mukaan 500 
kuutiota. Päästöaineet käsittivät m.m uraania, kobolttia, kromia, kuparia, sulfaattia ja 
syanideja. 
14.12.2012 raportoidun pasta-alueen vuodon kerrottu levinneen ojissa noin 800 metriä. 
Alueen muista vuodoista on käsittelyssä useita poliisitutkintoja. Kaivoksen tarkkailu 2011 
raportista sekä pintavesi tarkkailun 2012 perusteella on ilmeistä, että kaivokselta on tullut 
2011 rakennusvaiheen aikaisen luvanaikana, sekä sen jälkeen erilaisia vaarallisten 
aineiden päästöjä. 

 
Kaivosalueen vuodot uhkaavat alueen matkailua, sekä maa- ja metsätaloutta, sekä 
metsässä liikkujien terveyttä. Pasta-alueella vaaralliseksi arvioitua rikastushiekkapölyä 
leviää tuulen mukana tulvaheinikkoihin kuivaneesta aineesta ja se aiheuttaa 
hengitysoireita. Haitalliset aineet vaurioittavat kalakantaa ja ekosysteemejä. Ne ovat 
kasveihin ja eläimiin kertyessään uhka eliöiden ja ihmisen ravintoketjussa.  

Pohjanlahden tila on parempi kuin Itämeren tai Suomenlahden. Tilanteeseen vaikuttaa mm 
Pohjanlahden vähemmän suolainen vesi. Purkuputken kautta mereen päästettävä suoloja 
ja myrkyllisiä haitta-aineita sisältävä vesi vaarantaa nykyisen vesien hyvän tilan 
säilymisen. Lisäksi putken kautta mereen pääsevät haitalliset aineet kertyvät luontoon ja 
pilaavat meriympäristön. Uraanipäästön yhteydessä tulisi huomioida muiden 
raskasmetallien tavoin sen tunnetut ympäristövaikutukset ja EU SCHER tiedekomission 
raportissa esiintyvä alustava normi 0.1 mikrogrammaa litra. 

  
Raahen edustan vesitarkkailu osoittaa, että vesien sekoittuminen ja laimentuminen on 
erityisen heikkoa talvella jään alla. Kaupungin edustalle puretut jätevedet voivat myös 
kertyä kaupungin rantaan typpipäästöjen tavoin. Alueella on laiminlyöty asetuksen 
868/2010 aineiden perustason selvitys asetuksenmukaisilla pitoisuusrajoilla, sekä 
talviolosuhteissa ja esimerkiksi koboltin ja kromin suhteen täysin. Kromista tulee 
välttämättä selvittää myös kromi-VI pitoisuus. 

 

Pyydämme POPELY-keskusta ja PSAVIa toimimaan välittömästi, etteivät kaivoksen 
ympäristöön tapahtuvat päästöjen ja putken kautta mereen laskettavan veden aiheuttamat 
ympäristöhaitat muodostu pysyviksi. Hallintopakkohakemus tulisi siis käsitellä kiireellisenä. 
 
Liitteet:  
-Selvitys meripurkuputken laittomista päästöaineista,  
-Raahen edustan tarkkailuraportit 2010, 2011 



-Kaivoksen tarkkailu 2011 raportti 

-Pintavesi tarkkailun 2012  
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