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Vastaanottaja:

Vaasan hallinto-oikeus

Korholmanpuistikko 43

PL 204, 65101 Vaasa

Vastaselitys, diaarinumerot 01256/12/5399, 01505-01506/12/5399. 

Vastaselityksen lähettäjät:

Matti Salmela, Kotarannantie 22, 92210 Arkkukari, rek. no. (678-412-6-347)

Mauri Lankila, Salmikarvontie 17, 92210 Arkkukari, rek. no. (678-412-6-53), 
sähköpostiosoite:

mauri.lankila@gmail.com, puh. 040 5015563.

Ale Virolainen, Kupparinperäntie 13, 92140 Pattijoki, rek. no. (678-412-6-172), 
sähköpostiosoite:

ale.virolainen@gmail.com, puh. 0400 680318.

Sekä vastaselityksessä mukana olevat muut asianosaiset muutoksenhakijat.

Tällä vastaselityksellä otamme kantaa Nordic Mines Oy:n vastineeseen ja tuomme 
asiaan liittyvää lisäselvitystä, sekä pyydämme lisäaikaa vastaselityksemme 
täydentämiseen 19.12.2012 saakka.

Nordic Mines Oy ei vastineessaan  perustele eikä esitä yksilöityjä ratkaisuja 
valituksessa esitettyihin vaatimuksiin.

Arviointia Nordic Mines Oy:n vastineesta:

Viite: Dnro 01256/12/5399 ja 01505-01506/12/5399.

NORDIC MINES OY:N LAIVAKANKAAN KULTAKAIVOKSEN KÄSITELTYJEN JÄTEVESIEN 

PURKUPAIKAN YMPÄRISTÖLUPA, PURKUPUTKEN RAKENTAMISLUPA SEKÄ TÖIDEN- 

JA TOIMINNANALOiTTAMISLUPA, RAAHE (12.6.2012, nro 54/12/1)
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Nordic Mines Oy antaa vastineensa Laivakankaan kultakaivoksen käsiteltyjen jätevesien 

purkupaikan ympäristöluvasta, purkuputken rakentamisluvasta sekä töiden- ja toimin-

nanaloittamisluvasta hallinto-oikeudelle annettuihin kirjelmän.

Jari Natusen kirjelmä 5.9.2012

Kirjelmän laatija on tuonut esille, että vesivarastoaltaan vedessä on runsaasti aineita, 

jotka on ilmeisesti tietoisesti laiminlyöty YVA- ja lupavaiheessa. Lisäksi kirjelmän laatija 

on huomauttanut, että päätösten tulee perustua ajan tasalla olevaan tietoon 

päästöaineiden pitoisuuksista. Kirjelmässä on myös huomautettu, että 

vesivarastoaltaassa voi tapahtua kerrostumista.

Luvan saajan käsityksen mukaan purkupaikkaa koskevassa lupahakemuksessa on esitetty 

riittävä tieto asian ratkaisemiseksi, joten Natusen esittämät huomautukset ovat aiheettomia. 

Luvan saaja huomauttaa, että mereen johdettavalle ylijäämävedelle on asetettu lupa-

päätöksessä 84/09/2 raja-arvot, jotka tulee täyttää ennen veden johtamista pintavalutus-

kentälle. Kaivoksen sisäisellä tarkkailulla seurataan laajasti kaivoksen toimintaan liittyvien 

vesien laatua ja varmistetaan, että haitallisten aineiden pitoisuudet pysyvät viranomaisten 

hyväksymällä tasolla. Luvan saaja on myös aloittanut selvityksen mahdollisuuksista poistaa 

tarvittaessa vesistöön johdettavista vesistä suifaattia, arseenia ja uraania. Myös vesivaras-

toaltaan veden kerrostumista seurataan. Luvan saaja huomauttaa, että tarkkailua toteutetoan 

viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Vastaselitys:

Ympäristölupaan kirjatuille aineille, syanidi ja arseeni, on annettu liian korkeat 
raja-arvot. Lupaan ei ole kirjattu eikä ole annettu raja-arvoja kaikille 

kirjelmässä esiintuoduille kaivoksella oleville haitta-aineille. Kun kaivoksen 

vaarallisille aineille ei ole puhdistamoa, niin ne päätyvät Laivakankaan 

kaivoksen virtauskaavion mukaisesti mereen. Nordic Mines Oy (kaivosyhtiö) ei 
kerro varmistustapaa, jolla haitallisten aineiden pitoisuudet pysyvät 
ympäristöä pilaamattomalla tasolla. Luvan saaja olisi voinut vastineessaan 

esittää viranomaisten antamat täsmälliset ohjeet jätevesiä varten. 

Lisäksi kirjelmän laatija on ottanut esille, että vesivarastoaltaaseen aiotaan johtaa HG-

piirin arseenipitoisia vesiä ja vaadittu, että ko. jäteveden laimentaminen 

vesivarastoaltaaseen pitää kieltää.

Luvan saaja huomauttaa, että HG-altaan vesiä ei johdeta sellaisenaan vesivarastoaltaalle, 

vaan ne palautetaan takaisin prosessiin, kuten ympäristöluvassaan määrätty. HG-altaan 

vesiä ei myöskään johdeta prosessiin säännöllisesti vaan panosluonteisesti altaan vesipin-

nan säätelemiseksi. HG-altaalta vesiä johdetaan LG-piirin detox-prosessiin ja edelleen sa-

keuttimelle. HG-altaalto johdettava vesimäärä on kuitenkin pieni verrattuna LG-piirin 

vesimäärään. Sekä vesivarastoaltaan että sakeuttimelta vesivarastoaltaalle johdettavan 

veden laadun seuranta sisältyy kaivoksen sisäisten vesien tarkkailuun. Tarkkailun avulla 

voidaan havaita mahdolliset pitoisuusmuutokset, jolloin voidaan ryhtyä tarvittaessa  

käsittelytoimenpiteisiin.

Vastaselitys:

Kuten alkuperäisessä valituksessa ja Jari Natusen liitteissä todetaan arseeni 
on pieniniä mikrogramma/litra pitoisuuksina ympäristölle vaarallinen ja myös 
ihmiselle syöpävaarallinen aine. Se kertyy raskasmetallien tavoin kaloihin. 
On huomattava, että kalojen suhteen perustilatarkkailu on tekemättä.  
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Aktiviinen arseenin poisto on jossain määrin käytössä Kittilän 
kultakaivoksella, ja päästöt ovat ainakin reilusti kertaluokan pienempiä  sen 
suhteen. Siellä yli miljoonan kuution jätevesitilavuuden arseenipitoisuus on 
noin 10 mikrogrammaa litra ja kokonaiskuormitus luokkaa 10 kg vuosi 
”Kittilän kaivoksen vesistö ja kalataloustarkkailu 2011_ VALMIS.pdf” 
dokumentin sivulta no 5, taulukko 2, alla. Elokuun tietojen perusteella Nordic 
Minesin vesiveraltoaltaan arseenipitoisuus oli nousemassa lähelle 200 
mikrogrammaa/litra. Johtuen m.m.  louhos/kuivatusvesistä (tarkkailu 2011 
mukaan, ennen kuin kaivos oli täysin käynnissä, jopa 250 mikrogrammaa 
litra) ja HG/B-prosessin vesistä (maaliskuu 2012, kun HG prosessi oli alussa 
yli 2000 mikrogramma litra).  Raahen kaupungin edusta on käytännössä 
rajattu sisävesi, jossa saasteet ovat kalastuskäytössä olevalla alueella ja 
ajautuvat kaupunkilaisten myös virkistyskäytössä oleville ja suojelluille 
ranta-alueille.

Kittilän taulukosta ilmenee(sulfaatin lisäksi) huolestuttavia arseenin 
yhteydessä esiintyviä antimonimääriä. Liukenevaa  antimonia on ilmoitettu 
Raahen HG-prosessin (kiinteässä?) jäteessä kaatopaikkanormit ylittäviä 
määriä, joten luvavastainen HG-prosessin veden sekoittaminen voi johtaa 
samanlaiseen ongelmaan antimonin suhteen.
On vielä huomattava, että kaivos on varastoinut louhoksen kuivatusvesiä 
avolouhokseen, ja tämä vesi voi muuttaa päästöjen arseeni, uraani,  ja 
raskasmetallipitoisuuksia.  Näistä vesistä ei ole annettu mitään pitoisuus 
tietoja. Talvivaaran vuodossa yhtenä vaikuttavan tekijänä oli louhokseen 
varastoitu ja siellä voimakkaasti happamoitunut vesi. Laivakankaan sisäiset 
vedet ovat seurannan ja stressitestin tarpeessa (Pohjoispohjanmaan Ely-
ilmoitti, ettei seuraa niitä ja tietoja ei ole annettu pyynnöistä huolimatta). 
Laivakankaan malmin suuri arseenipitoisuus voi myös olla ongelmallinen 
syanidin poiston kanssa ja mahdollisesti aiheuttaa ylimääräistä 
sulfaattikuormaa. Kaivoksen esittämän BAT dokumentin mukaanTalvivaara-
typpisesti ylittänee jo 20-kertaisesti (vesiallas) luvassa ilmoitetut pienemmät 
pitoisuudet. Vesivarastoaltaasta on raportoitu 800 mg/litra pitoisuuksia, 
viimeinen mittaus elokuussa ja kumuloitumista on havaittavissa aikaisempien 
mittausten perusteella.   

Kun kaivoksen jätevesille ei ole puhdistamoa, niin HG-altaan  (Rikastushiekka-
allas B) jätevedet, jossa haitta-aineiden määrät ja pitoisuudet ovat suurimmat, 
päätyvät eri vaiheiden kautta mereen. Kaivosyhtiö ei kerro mitä ovat haitta-
aineiden tarvittaessa olevat käsittelytoimenpiteet.

Tässä ja alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa kaivos antaa ymmärtää,  
ettei B-altaan vesi ja erityisesti arseeni päädy vesivarastoaltaaseen. Nyt 
vastineessa kaivos kertoo, ettei se päädy vesivarastoaltaaseen 
SELLAISENAAN. Kaivos kertoo, että vedet  kierrätetään LG-piirin prosessissa, 
jota kutsutaan detoksifikaatioksi. Ympäristölupa tai hakemus ei tunne tätä 
detoksifikaatioprosessia HG-vedelle arseenin poistamiseksi. LG-prosessissa 
on HG-prosessin tavoin syanidin poisto sekä mahdollista raskasmetallien 
saostusta emäksellä. Menettelyssä emäksisen veden metallipitoisuus tuskin 
muuttuu. Järjestelyä ei voi pitää arseenin poistomenettelynä. On huomattava, 
että kaivoksen prosessi, jossa jäteaineita, kuten HG-vettä, sekoitellaan 
prosessi ja samalla jätevedeksi on jätelain vastaista laimentamista.  

Kun kaivos kertoo luvanvastaisen HG/B-alteen veden sekoittamisen 
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prosessiin olevan ”panosluonteista”, HG-altaan täytymisen estämiseksi, tämä 
tarkoittaa, että kaivoksen vesien koostumuksessa HG-prosessin alkamisen 
jälkeen helmikuun puolivälissä 2012 ole välttämättä havaittu HG-prosessin 
vesien vaikutusta, tai keskimääräistä kokonaisvaikutusta. Vaikka HG-veden 
pitoisuus on pienempi, sen arseeni ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet 
olivat jo varhain prosessin alussa erittäin korkeat (esim. noin 20-kertainen 
arseeni), valitettavasti kaivos eikä Ely ole antanut kattavia ja ajantasaisia 
pitoisuustietoja. 

Kaivos vaittää tarkkailevansa B-prosessista tulevia haitta-aineita. 
Ympäristöluvissa ei ole käsitelty B-veden aineosia vesivarastoaltaaseen 
päätyvinä jäteaineina. Koska B-veden koostumusta ei tiedetä, sen haitta-aineet  
eivät myöskään ole kaivoksen seurantaohjelmassa, eivätkä meritarkkailun 
perustilaohjelmassa. Esimerkiksi kiinteän B-jätteen liukoiset metallit seleeni ja 
antimoni eivät ole kaivoksen tarkkailuohjelmassa. Kun kaivoksen prosessien 
on havaittu tuottavan uraanipitoisia jätevesiä, joita myös kierrätetään HG-
prosessissa tulee myös selvittää uraanin tytärnuklidien kertyminen vesiin 
(radium, polonium, lyijy-210 jne).

 Kaivoksen prosessi/jäteveden kumuloituva saastuminen on ongelma koko 
kaivosalueella ja erityisesti riskialttiin tavanomaisen jätteen kaatopaikan eli 
rikastushiekka A:n pysyvänä saastumisen.

Mauri Lankilan kirjelmä 8.10.2012 Iiitteineen

Kirjelmän laatija on pyytänyt selvittämään tarkoin meriputkiluvan päästöaineiden 
laillisuuden ja estämään mahdollisen ympäristörikoksen ja ympäristön pilaantumisen.

Luvan saajan käsityksen mukaan lupa-asia on ratkaistu asiaan liittyvän lainsäädännön mu
kaisesti, joten selvityspyyntö on aiheeton.

Vastaselitys:
Valittajien mielestä meriputken ympäristöluparatkaisu on ympäristösuojelulain,  
ympäristönsuojeluasetuksen ja EU:n vesipuitedirektiivin vastainen. 
Ympäristöluvassa ei ole mainittu kaikkia jätevesissä olevia haitta-aineita ja 
siinä mainituille on määrätty liian korkeat raja-arvot. Kaivoksen toiminnassa ei 
toteudu parhaan käyttökelpoisen tekniikan, eikä ennaltaehkäisyn ja haittojen 
minimoinnin periaate. 

Lisäksi hallinto-oikeutta on pyydetty kumoamaan lupa aloittaa vesien lasku, kunnes 
päästöaineilla on lainvoimainen lupa. Meriputken käyttö tulee estää, kunnes siitä 
laskettavilla luvanvaraisilla aineilla on lainmukaiset raja-arvot lainvoimaisen 
viranomaispäätöksen seurauksena. Tilanteessa, että vesiä alettaisiin laskea mereen, 
kirjelmän laatija pyytää välittömästi suorittamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet 
päästöjen estämiseksi.



                                                                                                                                   5/25

Luvan saajan mukaan kirjelmässä esitetyille vaatimuksille ei ole perusteita ja lupapäätös tulee 
säilyttää myönnetyn mukaisena.

Vastaselitys:
Kaivoksen kaikki toimintaan liittyvät rakenteet olisi pitänyt olla valmiina  ennen 
toiminnan aloittamista, ja sillä olisi pitänyt olla kaikki hankkeeseen liittyvät 
lainvoimaiset ympäristöluvat. Luvassa määrätyttyjä äärimmäisen korkeita raja-
arvoja arseenille 500 mikrogrammaa/litra ja syanidille 400 mikrogrammaa/litra 
sekä kuiva-aine 10mg/litra on laskettava ja lupaan on kirjattava Jari Natusen 
esiin tuomat vaaralliset aineet. Vaarallisten aineiden raja-arvojen 
määritysperustana ei saa olla purkupaikan vesialueen koko, vaan raja-arvot 
täytyy perustua aineiden ympäristölle vaarallisuuden mukaan. Lupapäätös on 
lainvastainen.

Lisäksi kirjelmän laatija on esittänyt, että kaivos voi puhdistaa saatavilla olevilla 
tekniikoilla luvattomat aineet vesistään, niin että ne noudattavat alkuperäisen 
ympäristöluvan ilmoitettuja pitoisuuksia sekä lainsäädäntöä luvanvaraisista aineista.

Kuten luvansaaja on jo aiemmin tuonut esille, kaivoksen sisäisellä tarkkailulla seurataan 
laajasti kaivoksen toimintaan liittyvien vesien laatua ja varmistetaan, että haitallisten aineiden 
pitoisuudet pysyvät viranomaisten hyväksymällä tasolla. Tarkkailun avulla voidaan havaita 
mahdolliset pitoisuusmuutokset, jolloin voidaan ryhtyä tarvittaessa käsittelytoimenpiteisiin.

Vastaselitys:
Valittajat ovat vaatineet talousvesikelpoiseksi käsiteltyjen kultakaivoksen 
jätevesien purkupaikan ympäristölupaan on merkittävä kaikkien 
purkuputkessa kulkeville aineille talousvesikelpoiset raja-arvot, joita lupaan 
84/09/2 merkityille aineille annetut raja-arvot eivät täytä, joten lupaan 
merkittyjen aineiden raja-arvoja on pienennettävä, vesieliöstönkin perusteella.   
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa (BAT), jota kaivoksella ei ole käytössä. Kaivokselle paras 
käyttökelpoinen tekniikka on riittävän tehokas puhdistamo ja syanidille suljettu 
kierto. Kaivosyhtiö ei kerro vastineessaan mitkä ovat ne käsittelytoimenpiteet, 
joihin se voi tarvittaessa ryhtyä. 
                                                                                                  

Kirjelmässä on lisäksi esitetty epäilyyn suunnitellun vesipäästön laillisuudesta liittyviä 
perusteita, jotka perustuvat Jari Natusen tekemään selvitykseen. Perusteluissa 
selvityksen laatija on tarkastellut eri aineiden pitoisuuksia ja normeja, luvasta puuttuvia 
aineita ja aineista aiheutuvia vaikutuksia. Lisäksi on huomautettu, että purkupaikan 
lähtötilannetta on selvitetty puutteellisesti.

Kuten luvan saaja on aiemmin todennut, purkupaikkaa koskevassa lupahakemuksessa on 
esitetty riittävä tieto asian ratkaisemiseksi ja mereen johdettavalle ylijäämävedelle asetetut 
raja-arvot ovat riittävät. Pitoisuuksien osalta luvan saaja viittaa edellä antamiinsa vastineisiin. 
Luvan saaja haluaa myös muistuttaa, että purkupaikan ympäristön perustilaa on seurattu jo 
ennen vesien johtamisen aloittamista, joten huomautus lähtötilanteen osalta on aiheeton.

Vastaselitys:
Kaivosyhtiön tai viranomaisten olisi pitänyt esittää ennen jätevesien 
mereen johtamista tarkat mittaustulokset purkupaikan veden perustilasta,  
jotta purkualueelle pumpattavien jätevesien vaikutus mereen voidaan 
luotettavasti todeta. Kaivosyhtiön tai viranomaisten olisi pitänyt tehdä 
selvitys purkualueella olevien ja sille pumpattavien haitta-aineiden 
mahdollisista yhteisvaikutuksista mereen, kaloihin ja eliöstöön. Jari 
Natusen selvityksessä on osoitettu, että ympäristöluvassa ei ole 
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lainmukaisesti huomioitu kaikkia aineita, eikä niille raja-arvoja, 
pitoisuuksia, eikä aineista aiheutuvia vaikutuksia.

Lisäksi Jari Natusen selvityksessä on tuotu esille pasta-alueen vuotoon ja v.2011 

tarkkailusta saatuihin havaintoihin liittyviä seikkoja.

Hakijan käsityksen mukaan asiat eivät liity ko. Lupa-asiaan.

Vastaselitys:

Laivakankaan rikastushiekkajätteen ja Talvivaaran jätevesialtaan 
vuotojen takia kaivostoimintaan, ympäristölupiin ja lupien valvontaan 
kohdistuu entistä suurempia vaatimuksia ja toimenpiteitä.

                                                                                                                   

Viite: Dnro PSAVI/98/04.08/2011

NORDIC MINES OY:N LAIVAKANKAAN KULTAKAIVOKSEN KÄSITELTYJEN 
JÄTEVESIEN PURKUPAIKAN YMPÄRISTÖLUPA, PURKUPUTKEN RAKENTAMISLUPA 
SEKÄ TÖIDEN- JA TOIMINNANALOITTAMISLUPA, RAAHE (12.6.2012, nro 54/12/1)

Nordic Mines Oy antaa vastineensa Laivakankaan kultakaivoksen käsiteltyjen 

jätevesien purkupaikan ympäristöluvasta, purkuputken rakentamisluvasta sekä töiden- 

ja toiminnanaloittamisluvasta tehtyihin valituksiin.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry., valitus, 12.7.2012

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii valituksessaan, että Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston päätös Nordic Mines Oy:n jätevesien purkupaikan ympäristöluvasta 
kumotaan tai että päätäkseen lisätään määräykset siitä, millaista vettä purkupaikan 
kautta saa vesistöön laskea.
Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo valituksessaan, että päätös on lain 
vastainen. Luonnonsuojeluliitto on valituksessaan tuonut esille valtioneuvoston 
asetuksen vesiympäristölle haitallisista aineista sekä 
ympäristönsuojeluasetuksen 19 §:n. Liiton näkemyksen mukaan jätevesien 
purkuluvassa ei huomioida em. asetusten vaatimuksia, eikä kaivoksen varsinai-
sessa ympäristöluvassa aseteta riittäviä raja-arvoja ympäristönsuojeluasetuksen 
määräämille aineille.
Haitallisten aineiden päästäminen mereen saattaa Suomen luonnonsuojeluliiton 
näkemyksen mukaan aiheuttaa vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden vastaista vesien 
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pilaantumista. Liitto esittää valituksessaan, että em. syistä johtuen purkuputken 
ympäristöluvassa on asetettava raja-arvot mereen johdettaville aineille.

Luvan saajan näkemyksen mukaan kaivoksen toiminnalle on asetettu ympäristö- ja 
vesitalousluvassa nro 84/09/2 riittävät päästöjä ehkäisevät ja rajoittavat 
lupamääräykset sekä raja-arvot haitallisten aineiden pitoisuuksille. Asiaan liittyvä 
lainsäädäntö on huomioitu lupa-päätöksen valmistelussa. Lisäksi luvan saaja 
huomauttaa, että Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma on 
huomioitu lupahakemuksen täydennyksessä. Hakija on arvioinut, että hanke ei 
vaikeuta toimenpideohjelmassa esitettyä tavoitetta hyvän tilan saavuttamiseksi 
Raahen edustan merialueella. Edellä mainituista syistä vaatimus luvan kumoamisesta 
tulee jättää huomiolmatta, ja lupa tulee pitää voimassa myönnetyn mukaisena.

Vastaselitys:  Hakijan arvio, että hanke ei vaikeuta hyvän tilan 
saavuttamista Raahen edustan merialueella , ei voi pitää paikkaansa, 
koska kaivokselta pumpataan Raahen edustelle rantaveteen vaarallisia 
aineita sisältävää jätevettä noin 0,9 milj. kuutiota vuodessa. Jätevettä 
menee mereen tunnissa se määrä mitä keskimäärin omakotitalossa kuluu 
vuodessa. Nordic Mines Oy:n ympäristölupahakemuksen 22.42009 
tiedoksiantokuulutuksessa arvioidaan vuodessa mereen johdettavassa 
jätevedessä on  eri metalleja, kiintoainetta 7,6 t, fosforia 350 kg, 
nitraattityppeä 4,2 t, ammoniumtyppeä 60 kg, arseenia 290 kg, syanidia 120  
kg, sulfaattia 80 t. Lisäksi mereen menee muita vaarallisia aineita, joita ei 
hakemuksessa eikä ympäristöluvissa mainita. Alkuperäisestä 
pienentyneiden allastilojen takia mereen menevien haitta-aineiden määrä 
on ilmoitettua enemmän. 

Edelleen Suomen luonnonsuojeluliitto katsoo, että kaivoksen 
varsinaisessaympäristöluvassa ei ole annettu riittäviä määräyksiä mereen 
päästettävien vesien laadusta, koska raja-arvot on asetettu pintavalutuskentälle 
johdettavalle vedelle, ja purkuputkeen johdettavan veden laatu muuttuu 
pintavalutuskentän läpi kulkeutuessaan mm. aineiden takaisinliukenemisen 
seurauksena. Lisäksi liiton mukaan pintavalutuskentälle voi kulkeutua myös muita vesiä 
kuin puhdistettuja kaivosvesiä.

Luvan saaja huomauttaa, että purkuputkeen johdettavalle vedelle asetetut vaatimukset  
on täytettävä lupapäätöksen 84/09/2 mukaisesti jo ennen kuin vedet johdetaan 
pintavalutuskentälle. Kaivoksen päästötarkkailun yhteydessä pintavalutuskentän 
toimintaa ja pintavalutuskentältä purkuputkeen johdettavan veden laatua tullaan 
seuraamaan pintavalutuskentän ylä- ja alapuolisista tarkkailupisteistä. Tarkkailun 
tulokset tullaan toimittamaan viran-omaisille. Näin voidaan seurata pintavalutuskentän 
vaikutusta puhdistetun veden laatuun. Kaivoksen toiminta-alueiden valumavedet 
kerätään ojitusten ja pumppausten avulla vesivarastoaltaalle, josta vedet ohjataan 
Vaarainjärven laskeutusaltaan kautta pintavalutuskentälle. Toisin sanoen 
pintavalutuskentälle ei johdeta kaivosalueen vesiä ilman, että ne kulkisivat 
laskeutusaltaan kautta. Pintavalutuskenttä rajautuu niskaojaan, joka estää kentän etelä- 
ja länsipuolisten alueiden ympärysvesien pääsyn kentälle.

Vastaselitys:
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Ilman puhdistamoa toimivan kaivoksen ympäristöön johdettavassa 
jätevedessä olevien haitta-aineiden laatuun eikä määrään ei riittävästi 
voida vaikuttaa. Talviaikaan rikastushiekka-altaiden ja pintavalutuskentän  
jäätymisestä johtuen haitta-aineita päätyy mereen runsaammin. Haitta-
aineiden mittausta ei tehdä kaivos- eikä merialueella riittävästi.

Raahen Seudun Luonnonystävät ry, valitus, 12.7,2012

Raahen Seudun Luonnonystävät ry yhtyy valituksessaan Matti Salmelan, Mauri Lankilan 
ja Ale Virolaisen tekemään valitukseen.

Vastine Salmelan, L a  nkilan ja Virolaisen valitukseen on esitetty seuraavassa 

kohdassa. Matti Salmela, Ale Virolainen ja Mauri Lankila, valitus ja Jari Natusen 

lausunto, 12 .7 .2012

Valituksessaan Salmela, Virolainen ja Lankila esittävät Vaasan hallinto-oikeudelle 
Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston antaman päätöksen nro 54/12/1 kumoamista.

Valituksessa on esitetty seuraavat vaatimukset:

                                                                                                             

                                                                                                             

1. .Asian ratkaisemiseen on sovellettava kaikkea jätevesiin liittyvää lainsäädäntöä.

 Luvan saajan käsityksen mukaan lupa-asian ratkaisemisessa on huomioitu kaikki 
asiaan liittyvä lainsäädäntö.

Vastaselitys:

                                                                                                   
Aluelallintoviraston ympärisölupapäätöksessä ei huomioitu kaikkia 
kaivoksen jätevesissä olevia ihmisille ja ympäristölle vaarallisia 
aineita lakien , asetusten ja EU:n säädösten mukaisesti.

2. Valituksen liitteenä oleva Jari Natusen antama asiantuntijalausunto on huomioitava 

asian käsittelyssä. 

Jari Natusen lausunto on huomioitu tässä vastineessa.

Vastaselitys:
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Jari Natusen lausuntoa ei ole huomioitu aluehallintoviraston 
lupapäätöksessä.

      

3. Asetuksissa 868/2010 ja 889/2006 luetellut aineet ja niille asetettavaksi 
velvoitetut raja-arvot tulee huomioida asian käsittelyssä.

Luvan saajan käsityksen mukaan lupa-asian ratkaisemisessa on huomioitu 
kaikki asiaan liittyvä lainsäädäntö, ja lupapäätöksessä 84/09/2 asetetut raja-arvot 
on asetettu riittävällä tarkkuudella.

Vastaselitys: Lupaan ei ole kirjattu Jari Natusen valituksen liitteenä 
olevassa asiantuntilausunnossa esiin tuomia jätevesissä olevia vaarallisia 
aineita ja luvassa 84/09/2 mainituille vaarallisille aineille on annettu liian 
korkeat raja-arvot.

                                                                                

4. Asian ratkaisussa tulee huomioida paras saatavilla oleva teknologia edellyttäen 
jäte-veden tehokasta puhdistusta.

Luvan saaja huomauttaa, että jätevedet tullaan käsittelemään viranomaisen hyväk-
symällä tavalla ja jätevesien laatu huomioiden.

Vastaselitys: Kaivoksella ei ole käytössä parasta käyttökelpoista 
puhdistustekniikkaa (BAT), jota olisi Nordic Mines Oy:n Laivakankaan 
vaarallisia aineita sisältävien prosessien jätevesille riittävän tehokas 
puhdistamo, ja syanidille suljettu kierto. Lupapäätöksen nro 54/12/1 
sivulla 15 kaivosyhtiö sanoo " Laivakankaan kaivoksella arseeni 
erotetaan rikastusprosessissa rikastushiekkaan B ja tämän hetkisen 
käsityksen mukaan ei ole syytä muuhun arseeninpoistoon. Jos 
Laivakankaalla kuitenkin ilmenee tarvetta arseeninpoiston 
tehostamiseen, voidaan käsittelyyn soveltaa BAT:n mukaisia 
menetelmiä." Virtauskaavion mukaisesti ALUEEN A, 
Aluekuivatusvedet, Avoluohosvedet, B-malmin, Ylijäämämaiden ja 
sivukivialueiden, jätevedet, joissa on runsaasti arseenia ja muita 
vaarallisia aineita, johdetaan vesivarastoaltaaseen ALUE -C, josta 
jätevesille on PURKU MEREEN noin 0,9 milj. kuutiota vuodessa ja osa 
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palautuu rikastamolle takaisin. ja vain osa rikastamolle palautuneesta 
jätevedestä kiertää rikastushiekka-altaan B, johon vain osa arseenista 
sitoutuu, kautta takaisin rikastamolle sekoittuen muihin 
prosessijätevesiin, jotka virtauskaavion mukaisesti johdetaan pasta-
alueelle ALUE-B, josta edelleen vesivarastoaltaaseen ALUE-C.  

5. Asian käsittelyssä tulee taata uskottava ja toimiva lupaprosessi.

Luvan saajan käsityksen mukaan lupaprosessin aikana on toimittu asiaan liittyvien 

lakien mukaisesti sekä asianomaisten mielipiteet ja viranomaisten lausunnot 

huomioiden.

Vastaselitys:
Ympäristölupapäätös 54/12/1 ei ole lakien, asetusten eikä EU-
säädösten mukainen, eikä siinä ole otettu asianosaisten muistutuksia 
millään tavalla huomioon.

6.Kultakaivokselle on ehdottomasti rakennettava tehokas ja toimiva 

jätevedenpuhdistamo.

Kuten tässä vastineessa on jo tuotu esille, purkuputkeen johdettavat vedet tullaan 
käsittelemään siten, että viranomaisen asettamat laatuvaatimukset täyttyvät. Mikäli 
pintavalutuskentälle johdettavassa vedessä pitoisuudet uhkaavat kohota lupapää-
täksessä 84/09/2 määrättyjä raja-arvoja korkeammiksi tai pH ei ole määrätyissä ra
joissa, luvan saaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin esikäsittelyn tehostamiseksi.

Vastaselitys:
Vaarallisia aineita sisältäville jätevesien käsittelylle ainut toimiva 
ratkaisu on riittävän tehokas puhdistamo.

7. Mahdollisten prosessihäiriöiden, laiterikkojan, laatua heikentävien 
vesitalousongelmien tai mittausvirhetilanteiden takia jätevedet on johdettava 
ainakin 4,5 km pää-hän rannasta saarten ja karikoiden ulkopuolelle yli 10 m 
syvyiseen avoveteen. 

Luvan saaja huomauttaa, että kaivoksen sisäisten vesien tarkkailu kattaa 
useita eri tarkkailupisteitä, jolloin mahdolliset veden laatuongelmat voidaan 
havaita ennen kuin vesi johdetaan Vaarainjärven laskeutusaltaalle ja siitä 
pintavalutuskentän kautta purkuputkeen. Mikäli Vaarainjärven laskeutusaltaan 
vedessä havaitaan kohonneita pitoisuuksia haitallisia aineita, vedet tullaan 
käsittelemään siten, että viranomaisen asettamat laatuvaatimukset 
purkuputkeen johdettavalle vedelle täyttyvät.

                                                                                                               

Lisäksi luvan saaja huomauttaa, että Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) on 
päätöksessään 54/12/1 katsonut purkupaikka P5:n olevan ympäristön kannalta 
paras vaihtoehto. PSAVI on päätöksessään niin ikään katsonut, että hankkeesta 
koituva hyöty on siitä aiheutuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä 
huomattavasti suurempi. Edellä mainittuun perustuen vaatimus purkupaikan 
siirtämisestä tulee jättää huomioimatta.

Vastaselitys:
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Koska kaivoksen vaarallisia aineita sisältävien jätevesien käsittelylle 
ei ole puhdistamoa, joudutaan kaivoksella ainoastaan tarkkailemaan 
ja havannoimaan jätevesien laatuongelmia. Lupaviranomainen ei ole 
antanut kaikille haitta-aineille raja-arvoja ja annetuille raja-arvot ovat 
liian korkeat. Aluehallintovirastolla ei ole mitään sellaista tietoa, eikä 
sillä ole perusteluita, joilla se voi katsoa, että P5 on ympäristön 
kannalta paras vaihtoehto, joten PSAVI:n toteamuksella ei ole mitään 
arvoa. Valittajien esittämä purkupaikka rannasta 4,5km etäisyydelle 
saarten, karikoiden ja matalikoiden ulkopuolelle on huomattavasti P5 
parempi vaihtoehto. Paras vaihtoehto on, ettei kaivoksen jätevesiä 
johdeta Perämereen ollenkaan. Purkupaikat, Vaasan hallinto-
oikeudessa kumottu P1, joka on rannasta ainakin 1000m, Nordic 
Mines Oy:n hakema P4, joka on rannasta noin 500m ja lupaan merkitty  
P5, joka on rannasta noin 700m, ovat ovat saarten, karikoiden ja 
matalikoiden ympyröimiä lähellä rantaa olevia alueita ja ovat 
ympäristön kannalta yhtä huonoja vaihtoehtoja. Merikartan FI 55 
Raahe 10.6.2010 mukaan purkupiste P5 on alle 10m vedessä. 
Purkupiste P5 on Rantojensuojeluohjelma-alueella, 
pohjoisen/koillisen suunnalla olevan Raahen saariston, Raahen 
keskustan edustan rannikon ja Natura 2000-alueen välittömässä 
läheisyydessä oleva saarten, karikoiden ja matalikoiden ympyröimällä  
keskisyvyydeltään noin alle 4-5 metrin alueella. PSAVI:lla ei ole esittää  
mitään laskelmia siitä, että hankkeesta koituva hyöty on suurempi 
kuin vaarallisia aineita sisältävän jäteveden meren pilaantumisesta 
koituva haitta. Hankkeen hyödyn perusteella aluehallintoviraston ei 
olisi pitänyt antaa lupaa johtaa kaivoksen vaarallisia aineita sisältävää  
jätevettä purkupaikkaan P5 ja pilata Raahen edustalla rannan 
läheisyydessä ja saarten ympärillä oleva merialue. Purkupaikan 
valinta täytyy tehtä ympäristönsuojelun pohjalta. Nordic Mines Oy on 
Vaasan hallinto-oikeudelle antamassa vastineessaan 28.8.2012, sivu 
9/11 todennut, että purkupaikan sijainti määräytyy ympäristönsuojelun  
näkökohtiin perustuen.

8.Purkuputki on varustettava automaattisella mittauksella ja venttiilillä, joka 

katkaisee syötön häiriötilanteessa.

Kuten edellisessä kohdassa on kuvattu, veden laatua seurataan kaivosalueella 
useassa pisteessä_ Laskeutusaltaalta pintavalutuskentälle johdettavan veden 
laatua seurataan johtamisvuorokausina vesimäärän, pH:n ja kiintoaineen osalta 
jatkuvatoimisesti automaattisten mittausten avulla. Lisäksi vedestä otetaan 
päivittäin näytteet, joista analysoidaan parametrit, joille on asetettu raja-arvot 
lupapäätöksessä 84/09/2. Purkuputki on varustettu manuaalisin sulkuventtiilein, 
joilla veden syöttö purkuputkeen voidaan estää esimerkiksi mahdollisissa 
häiriötilanteissa tai putken huollon ja tarkastuksen yhteydessä. Hakijan 
näkemyksen mukaan vaatimus automaattisesta sulkuventtiilistä on aiheeton, ja se 
tulee jättää huomioimatta.

Vastaselitys:
Kaivoksen maaperästä olevien haitallisten aineiden lisäksi 
kaivoksella käytetään monenlaisia vaarallisia kemikaaleja esim. 
syanidia kaivoksella käytetään kaivosyhtiöltä saadun tiedon mukaan 
noin 1,1milj.kg vuodessa, joten on selvää, että manuaalisen hallinnan  
lisäksi putkessa virtaavaa mereen päätyvää vaarallisia aineita 
sisältävää jätevettä mitataan myös automaattisella mittauksella ja 
putkessa tulisi olla manuaaliventtiilin lisäksi automaattiventtiili, joka 



                                                                                                  12/25

pysäyttää pumppauksen häiriötilanteessa.

                                             9. Kaikille jätevedessä oleville haitta-aineille on määrättävä raja-arvot.
9.

Kuten vastineessa on jo todettu, lupapäätöksessä 84/09/2 asetetut raja-arvot ovat 
luvan saajan käsityksen mukaan riittävät.

Vastaselitys:
Kaikille jätevedessä oleville haitta-aineille on oltava raja-arvot.

                                                                                                          

Valituksessa esitetyt perustelut:

1. Lupapäätöksessä nro 84/09/2 mainittujen haitta-aineiden lisäksi kaivoksen jäteve-
sissä tiedetään olevan muitakin merkittäviä haitta-aineita, joten on perusteltua so-
veltaa kaikkea asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

Kuten vastineessa on todettu, luvan saajan käsityksen mukaan lupa-asian ratkaise-
misessa on huomioitu kaikki asiaan liittyvä lainsäädäntö, ja lupapäätöksessä 
84/09/2 asetetut raja-arvot ovat riittävät.

Vastaselitys:
Aluehallintovirasto jätti lupapäätöksessä 54/12/1 lainvastaisesti 
ympäristölupaan kirjaamatta ja antamatta raja-arvot kaivoksen 
jätevesissä oleville vaarallisille aineille. Ympäristön kannalta 
lupapäätöksessä 84/09/2 asetetut raja-arvot ovat liian korkeat.

2. Kaivoshankkeessa on ollut sarja huonoja ratkaisuja, joiden tuloksena kaivoksen 
pasta-alueelta pääsi rikastushiekkaa pasta-alueen ulkopuolella olevaan ojaan, josta 
se päätyy Piehinkijoen kautta Perämereen.

Luvan saaja huomauttaa, että kaivoksella 8.7.2012 tapahtunut pasta-alueen yli-
vuoto ei liity mereen johdettavien vesien purkupaikan sijainnin ja purkuputken ra-
kentamisen lupa-asian ratkaisuun, ja asia tulee jättää huomioimatta asian käsitte -
lyssä.

Vastaselitys:
Lupapäätöksessä 84/09//2 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto teki 
virheen antaessaan rakenteiltaan keskeneräiselle kaivokselle 
ympäristöluvan sekä töiden- ja toiminnanaloittamisluvan, kun esim. 
kaivoksen jätevesiasia oli ratkaisematta ja pasta-alue 
(rikastushiekka-alue A) oli patoamatta. 
Kaivoksen kohtuuttomat jätevesinormit ovat ongelma koko 
kaivosalueen saastumisen takia, koska vesivarastoaltaan kautta 
kiertävä prosessivesi on samalla kaivoksen erilaisten jätevesien 
sekoitus, josta osa pumpataan luvan perusteella mereen. 
Tämä on ongelma erityisesti huonosti hoidetun tavanomaisen jätteen 
kaatopaikan eli rikastuhiekka A-alueen kannalta. On jo osoitettu, että 
pasta-alueen/rikastuhiekka A alueen onnettomuuksissa/suotumisissa  
vesi päätyy luvanvastaisesti suojeltuun Piehinki-joen vesistöön. Osa 
vedestä varastoituu yli 2 miljoonaa kuutiota vuodessa kasvavan 
jätealueen hiekkaan, ja tulee sieltä suotumaan ympäristöön 
kymmeniä ja satoja vuosia kaivoksen sulkemisen jälkeen.

3. Ympäristöluvassa nro 84/09/2 arseenille ja syanidille on määrätty liian korkeat 
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raja-arvot. Muille vaarallisille haitta-aineille, joita kaikkia ei edes luvassa mainita, 

ei ole raja-arvoja.

Luvan saajan käsityksen mukaan lupapäätöksessä 84/09/2 asetetut raja-arvot ovat 
riittävät.

Vastaselitys:
Ympäristöluvassa 84/09/2 ihmisille ja ympäristölle vaarallisille 
aineille syanidille ja arseenille asetetujen liian korkeitten raja-arvojen  
vuoksi niiden määrät vaikuttavat meressä esim. kaloihin ja eliöstöön 
vaarallisella tavalla. Kaivoksen ilmoituksen mukaan prosesseissa 
käytetään syanidia noin 1,1milj.kg vuodessa. Euroopan Parlamentti 
on tehnyt syanidin käyttökieltopäätöksen kaivostoiminnassa. 
Useissa Euroopan maissa syanidin käyttö on kaivostoiminnassa 
kielletty. Myös muille kaivoksen jätevesissä oleville ihmisille ja 
ympäristölle vaarallisille aineille on asetettava raja-arvot, kuten 
ympäristönsuojeluasetuksessa säädetään.

4. Ympäristölupapäätös nro 54/12/1 on puutteellinen, koska siinä ei huomioida jäte-
vesien käsittelyä, laatua, määrää eikä jäteveden haitta-aineille ale annettu raja-
arvoja sekä vaikutusten tarkkailu jätettiin tutkimatta.

                                                                                                          

                                                                                                          

Luvan saajan käsityksen mukaan lupa-asian ratkaisemisessa on huomioitu 
kaivoksen jätevesien käsittely, laatu ja määrä. Kuten vastineessa on jo todettu, 
lupapäätöksessä 84/09/2 on asetettu raja-arvot purkuputkeen johdettavan veden 
laadulle, eikä raja-arvoja näin ollen ole tarpeen käsitellä lupapäätöksessä 
54/12/1. Lisäksi luvan saaja huomauttaa, että vaikutusten tarkkailua on käsitelty 
lupapäätöksessä 54/12/1, ja tarkkailusta on annettu lupamääräyksiä 
lupapäätöksessä 54/12/1 sekä päätöksessä 84/09/2. Tarkkailun yksityiskohdista 
määrää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka hyväksymän tarkkailuohjelman 
mukaisesti merialueen tarkkailua tullaan toteuttamaan.

Vastaselitys:

PSAVI:n lupapäätöksessä 54/12/1 jätettiin lainvastaisesti osa aineista  
täysin käsittelemättä ja lainmukaiset raja-arvot antamatta kaikille 
kaivoksen jätevesissä oleville vaarallisille aineille. Purkuputkeen 
menevän jäteveden pitää olla automaattisella mittauksella jatkuvaa ja  
manuaalisia mittauksia tulee tehdä päivittäin. Purkupaikan alueen 
meriveden mittauksia tulee tehdä nykyistä useammin. Vastineessaan 
luvan saajan olisi ollut hyvä esittää ELY-keskuskuksen 
yksityiskohtainen meritarkkailuohjelma.

5. Kaivoksen toiminta ja sitä koskevat Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston ja 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökset ovat olleet puutteellisia eivätkä ne 
ole olleet lainmukaisia.

Luvan saajan käsityksen mukaan lupapäätöksissä asiat on käsitelty 
asiantuntemuksella kattavasti ja asiaan liittyvä lainsäädäntö huomioiden.
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Vastaselitys:
Lupapäätöksistä puuttuu useita luvanvaraisia vaarallisia aineita. 
Rakenteiltaan keskeneräiselle kaivokselle annettiin 
toiminnanaloittamislupa. Jätevesiasia oli ratkaisematta lupaa 
annettaessa. Päätökset eivät ole olleet lainmukaisia.

6. Purkupaikan P5 laimenemisolosuhteet ovat huonot, koska se on saarten, 
karikoiden ja matalien vesien ympäröimä paikka n. 700 m etäisyydellä rannasta.

Luvan saaja huomauttaa, että luvassa määrätty purkupaikka on todettu tarkoituk-
seen sopivaksi virtausmallinnuksen perusteella. Myös Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto on päätöksessään katsonut, että purkupaikka P5 on 
ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Lupaprosessin aikana purkupaikan 
sijaintia on siirretty lähemmäs laivaväylää asianomaisten toiveesta ja asiasta 
annetut lausunnot huomioiden. Edellä kuvattuun perustuen vaatimus 
purkupaikan siirtämisestä tulee jättää huomioimatta.

Edellä mainituista syistä lupa tulee luvan saajan mukaan pitää lainvoimaisena 

myönnetyn kaltaisena.

Vastaselitys:

Virtausmallinnus on virheellinen, puutteellinen ja olettamus, joka ei 
kaikilta osin vastaa todellisuutta. Siinä ei ole arviota kaikilta tuulen 
suunnilta. Siinä ei ole huomioitu eri sääilmiöitten vaikutuksia. 
Virtausmallinuksessa ei ole kuvattu talviolosuhteita. Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus on todennut, että talvella sekoittumista ei 
ole ja jätevedet leviävät laajalle alueelle. Kainuun ELY-keskus, 
kalatalouden ryhmä on katsonut, että sekoittumisen parantamisesksi  
purkupaikka olisi parempi sijoittaa matalampien alueiden 
ulkopuolelle. Lapin vesitutkimus Oy:n (LVT) Raahen edustan 
velvoitetarkkailun Vesistötarkkailun raportissa vuodelta 2011 sivulla 
21 toteaa, että Raahen edusta merialueella veden laadun vaihtelu on 
suurempaa talvella kuin kesällä , koska vesien sekoittuminen on 
heikompaa talvella jääpeitteestä johtuen. Raportin taulukoista näkyy 
aineitten suuremmat määrät talvella. LVT hoitaa myös kaivosaluueen 
vesien mittaukset. Puutteellisuuksista johtuen mallinnusta ei voi 
käyttää päätöksen teossa. Saarten karikoiden ja matalikoiden 
ympyröimä lähelle rantaa oleva purkupaikka P5 aiheuttaa suurta 
tuhoa ihmisille, kaloille, vesieliöstölle ja ympäristölle. Esillä olevista 
vaihtoehdoista PSAVI ei valinnut parasta vaihtoehtoa, joka on 
valittajien esittämä rannasta noin 4,5 km päässä oleva alue.

Edelleen valituksessa on esitetty, että lupapäätöksen 54/12/1 liitteenä 2 oleva 

purkuputken sijaintikartta ei vastaa alueen tämänhetkistä tilannetta, ja 

lupapäätöksen perustana pitää olla Raahen edustaa kuvaava 10.6.2010 päivätty 

merikartta Fl 55.

Luvan saajan käsityksen mukaan lupapäätöksen liitteessä 2 olevassa kartassa 
purkupaikan sijaintipaikka ja sen ympäristön on kuvattu riittävällä tarkkuudella 
asian ratkaisemiseksi.

Vastaselitys:

Lupapäätöksessä käytetty kartta ei anna riittävän laajaa ja tarkkaa 
kuvaa purkupaikan vaikutusalueesta. Merikartta FI 55 Raahe 
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10.6.2010 kuvaa parhaiten purkupaikka P5 ja Raahen edustan 
merialuetta.

Valituksen liitteenä olevassa Jari Natusen lausunnossa 12.7.2012 on esitetty 

seuraavaa:

Jari Natunen on lausunnossaan viitannut kaivoksen sisäisten vesien 

näytteenottoon ja verrannut analyysituloksia rpm. asetuksen 868/2010 raja-

arvoihin. Natunen esittää, että ympäristöön johdettavassa vedessä osa raja-

arvoista ylittyy jo nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa.

Luvan saaja huomauttaa, että kaivoksen sisäisiä vesiä ei sellaisenaan johdeta 

ympäristöön, vaan ne käsitellään monivaiheisesti ennen pintavalutuskentälle ja 

purkuputkeen johtamista.Sisäisten vesien ja ympäristöön johdettavien vesien 

tarkkailulla varmistetaan, että haitallisten aineiden pitoisuudet pysyvät 

viranomaisten hyväksymällä tasolla. Luvan saaja on mm. aloittanut selvityksen 

ma hdollisuuksista poistaa tarvittaessa vesistöön johdettavista vesistä suifaattia, 

arseenia ja uraania. Tarkkailua ja vesien käsittelyä tullaan toteuttamaan viran-

omaisten ohjeiden mukaisesti.

Natunen on reagenssien käyttömäärien ja em. mittaustulosten perusteella 
arvioinut, että Laivakankaalla on ongelmia suifaatin ja suolan kanssa.
Luvan saaja huomauttaa, että suifaatin esiintyminen kaivoksen sisäisissä 
vesissä on tiedostettu, ja mahdollisuuksia suifaatin puhdistamiseksi ympäristöön 
johdettavasta vedestä selvitetään
Natunen on myös ottanut esille ympäristöluvan muutoshakemuksessa esitetyn 
laskelman kemikaalien maksimipitoisuudesta rikastushiekan A vesijakeessa. 
Laskelman perusteella Natunen on tehnyt laskelmia ja perustanut niiden pohjalle 
oletuksia kaivoksen suifaatin hallinnasta.
Asia on ollut esillä jo hakijan 18.5.2012 AVI:iin toimittamassa vastineensa, jossa 
 luvan saaja on huomauttanut, että ympäristöluvan muutoshakemuksessa on 
esitetty asetuksen 717/2009 mukainen laskelma, jolla on laskettu teoreettiset 
maksimipitoisuudet rikastuskemikaalien jäämille rikastushiekan vesijakeessa. 
Laskelmassa ei ole otettu huomioon jätevesien käsittelyä eikä rikastushiekan 
kiinteään jakeeseen päätyvän kemikaalijäämän osuutta. Väärinkäsitysten 
välttämiseksi hakija huomauttaa, että vuosittaisia kemikaalien käyttömääriä on 
käytetty em. laskelman lähtötietona eivätkä ne suoraan päädy kaivoksen 
jätevesiin.
Natunen esittää, että asetusten 868/2010 ja 889/2006 luvanvaraisille metalleille 
ja muille aineille pitäisi lisätä raja-arvo lupapäätökseen, ja niiden määrät vesissä 
on selvitettävä.
Luvan saajan käsityksen mukaan kaivoksen vesien laatu tunnetaan sisäisten 
vesien tarkkailun tulosten perusteella, ja lupapäätöksen raja-arvot on asetettu 
riittävällä tarkkuudella.
Kaivoksen teettämä uraaniselvitys ja virtausmallinnus purkualueella ovat 
Natusen mukaan puutteellisia. Lisäksi Natunen esittää, että uraanipitoisuus 
mereen johdettavissa vesissä voi olla 200 p.g/I.
                                                                                                         
Luvansaajan mukaan uraaniselvitykseen on tuotu kaikki käytössä oleva tieto, ja 
virtausmallinnus on tehty ainoaa atueelle soveltuvaa virtausmallinnusta käyttäen. 
Tarkkailusta saatujen tulosten perusteella vesivarastoaltaan veden uraanipitoisuus on 
vaihdellut välillä 14...20,9 p.g/l. Tuoreenmaanojaan johdettaville vesille on 
lupapäätöksessä 40/12/1 asetettu uraanipitoisuudelle raja-arvoksi 100 p.g/I. Raja-
arvon perusteena on STUK:n suositus juoma-veden sisältämän uraanin 
enimmäispitoisuudesta, mikä puolestaan perustuu uraanin haital lisuuteen 
radioaktiivisena aineena.
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Lisäksi Natunen on ottanut esille typen yhdisteiden pitoisuudet pasta-a lueen 
vesissä. Mittaustulosten mukaan ammonium-, nitraatti- ja nitriittitypen summa ei 
vastaa kokonaistyppipitoisuutta. Natusen mukaan tämä tarkoittaa, että osa 
typestä on reagoinut muiksi yhdisteiksi. Todennäköisin selitys Natusen mukaan 
on, että vedessä on syanidikomplekseja, jotka eivät näy WAD-syanidin 
mittaustuloksessa, tai että syanidin hajotusprosessissa on syntynyt 
reaktiotuotteena syanaattia tai tiosyanaattia.

Luvan saajan käsityksen mukaan ammoniumtypen sekä nitraatti- ja nitriittitypen 
summa vastaa melko harvoin täysin kokonaistypen pitoisuutta. Kun NH

4
-N:n ja  

N03a2-N:n summa on pienempi kuin kokonaistyppipitoisuus, näyte voi sisältää 

esiin. orgaanisia typpiyhdisteitä tai aminohappoja.
Syanidien käyttö kaivostoiminnassa voi tuottaa typpipäästöjä. Nordic Mines Oy 
on mukana Tekesin Green Mining -ohjelmaan kuuluvassa MINIMAN-
tutkimushankkeessa, jossa selvitetään mm- syanidin käyttöön liittyen 
typpiyhdisteiden esiintymistä ja käyttäytymistä kaivos-ja louhosprosesseissa ja 
kaivosympäristöstä.

Vastaselitys:

Kun kaivoksella ei ole puhdistamoa, niin jätevesissä olevat 
vaaralliset aineet kulkeutuvat virtauskaavion mukaisesti mereen.

Salmela, Virolainen ja Lankia ovat liittäneet valitukseen myös 
13.10.2011 päivätyn Raahen kaupungin                                            
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon.
Kyseiseen Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoon luvan 
saaja on vastannut Iupaprosessin aikana 26.1.2012 AVI:ile toimittamassaan 
vastineessa. Tämän jälkeen purkupaikan sijainti on muuttunut ja 
ympäristölupahakemusta on päivitetty. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen 
10.4.2012 antamaan lausuntoon päivitetystä lupahakemuksesta on vastattu 
18.5.2012 annetussa vastineessa, joten 13.20.2011 lausunto ei ole enää 
ajankohtainen. Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei ole 
valittanut lupapäätöksestä 54/12/1.

Vastaselitys:
Lausuntoa voi hyvin soveltaa myös purkupaikkaan P5, koska 
haitallisten aineitten vaikutus Raahen edustan rannikon meriveteen 
on paikoissa P4 ja P5 samanlainen.

Valituksen liitteenä on 1.4.2012 Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolle lähetetty 
muistutus, joka on pyydetty huornioimaan valituksen yhteydessä. Seuraavassa 
on esitetty vastine kyseiseen muistutukseen sellaisenaan, kuin se on esitetty 
Pohjois-Suomen aluehailintovirastolle osoitetussa vastineessa 18.5.2012.

Salmela Matti, Virolainen Ale, Lankila Mauri, muistutus 1.4.2012 
ja Jari Natusen laatima liite
Salmela, Virolainen ja Lankila ovat esittäneet, että purkulupaa kaivoksen 
jätevesien purkamiseen purkupaikkaan P5 ei myönnetä. Lisäksi muistuttajat ovat 
esittäneet, että kaivosalueelta ei saa johtaa kaivoksen jätevesiä purkuputkessa 
Perämereen tai muutenkaan ympäristöön ennen kuin jätevesien purkupaikka 
vesistössä on uudelleen ratkaistu joka lainvoimaisella tai 
täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä.

Hakijan mukaan tupa tulee myöntää haetun mukaisena.
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Vastaselitys: Purkupaikka P5 ei täytä ympäristönsuojelain, 
ympäristönsuojeluasetuksen, eikä EU:n vesipuitedirektiivin 
vaatimuksia. Kaivokselta ei saa johtaa kaivoksen jätevesiä 
purkuputkessa Perämereen tai muutenkaan ympäristöön ennen kuin 
jätevesien purkupaiika vesistössä on uudelleen ratkaistu joko 
lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä.

Muistuttajat ovat vaatineet, että kaivoksen ylimääräisen talousvesikelpoisen 
veden purkupaikka on määrättävä saarten ja karikoiden ulkopuolelle vähintään 
4500 metrin päähän rannasta syvyydeltään yli 10 m avoveteen Raaheen tulevan 
laivaväylän läheisyyteen meri-karttaan koordinaateilla 64 astetta 3 8 , 5 'P ja 24 
astetta 17,5 '1 esitettyyn paikkaan, tai siitä etelään tai lounaaseen päin yli 10 rn 
avoveteen, jossa sen haitat ovat mahdollisimman vähäiset.

Hakijan käsityksen mukaan vaatimus puhdistaa jätevedet talousvesikelpoisiksi 
on perusteeton. Arvioitujen vaikutusten vähäisyyden vuoksi purkupaikka P5 
soveltuu käyttötarkoitukseen hyvin, joten vaatimus purkupaikan siirtämiselle 
4500 metrin päähän rannasta on perusteeton.

                                                                                             
Vastaselitys: YVA-ohjelman sivulla 35 Nordic Mines Oy on 
hyväksynyt talousvesikelpoisuuden, ”Esimerkiksi pintavesien 
laadun muutosten yhtenä vaikutusarvion kriteerinä on 
käyttökelpoisuus talousvedeksi.” Haitallisten aineiden vaikutusten 
vähentämiseksi purkupaikka on määrättävä vähintään 4500 metrin 
päähän rannasta yli 10m syvään avoveteen, koska kaivoksen 
jätevesissä on useita ympäristölle vaarallisia aineita ja kaivoksella 
käytetään runsaasti erilaisia kemikaaleja esimerkisi syanidia 
käytetaan noin 1,1milj.kg vuodessa. Kainuun ELY-keskus on 
katsonut, että sekoittumisen parantamiseksi purkupaikka olisi 
parempi sijoittaa matalampien alueiden ulkopuolelle. Purkupaikan 
ratkaisussa tulee huomoida ympäristönsuojelulain 1 luvun 4§. 

                                                                                                         

Muistuttajat vaativat, että jätevedet, avolouhoksen kuivatusvedet ja 
Iäjitysalueiden vedet käsitellään puhdistuslaitoksella ennen niiden johtamista 
purkuputkeen.

Hakija huomauttaa, että kaikki kaivoksella muodostuvat vedet kerätään ja 
käsitellään monivaiheisesti ennen niiden johtamista purkuputken kautta mereen.

Vastaselitys:
Kaivoksella ei puhdistamoa vaarallisia aineita sisältäville jätevesille.  
Vaarallisista aineista ainoastaan syanidille on 
syanidinhajotusprosessi, joka ei poista jätevesistä kaikkia syanidia, 
jota Nordic Mines Oy:n ympäristölupahakemuksen 
tiedoksiantokuuluksessa 22.4.2009 arvioidaan mereen pääsevän 120  
kg vuodessa. Jätevedet johdetaan mereen Laivakankaan kaivoksen 
virtauskaavion mukaisesti.
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Muistuttajien mukaan kaivoksella on toteutettava ensisijaisesti suljettu 
prosessivesijärjesteiniä, jolla täysin estetään syanidin joutuminen kaivoksen 
ulkopuolelle.
_
Hakija huomauttaa, että jätevesien täydellinen kierrätys ei ole 
teknistaloudellisesti toteutettavissa. Asianmukaisin veden puhdistusmenetelmin 
sekä jätevesien laadun tarkkailulla huolehditaan siitä, että syanidille määrätty 
luparaja alittuu purkuputkeen johdettavassa vedessä. Hakijan käsityksen 
mukaan tarvetta luparajojen tiukentamiseen ei ole, ja vaatimus on perusteeton.

Vastaselitys:
Suljetussa kierrossa syanidin talteenottamisella ja uudelleen 
käyttämällä Nordic Mines Oy voisi saavuttaa huomattavaa 
taloudellista säästöä. Ympäristön kannalta ympäristölupaan 
kirjattujen aineiden raja-arvoja pitää laskea ja lupaan on määrättävä 
kaikille jätevesissä oleville vaarallisille aineille ympäristölle 
turvalliset raja-arvot.

Muistuttajat esittävät, että purkuputkeen on asennettava jäteveden 
näytteenottopiste sellaiseen paikkaan, josta näytteenotto voidaan ottaa 
viranomaisen määräämällä kaivosyhtiöstä riippumattomalla tavalla. Manuaalisen 
näytteenoton lisäksi tarkkailussa on käytettävä automaattista tekniikkaa, joka 
mahdollistaa putken virtauksen sulkemisen häiriötilanteissa.

Hakija huomauttaa, että kaivoksen purkuputken suulle ja purkupaikan 
läheisyyteen on suunniteltu sijoitettavaksi 6 tarkkailupistettä, ja merialueen 
tarkkailu suoritetaan viranomaisen määräämällä tavalla. Tarkkailuohjelma tullaan 
päivittämään merialueen tarkkailun osalta.

Vastaselitys:
Ympäristön turvallisuuden kannalta on tärkeää, että purkuputkeen 
menevää vettä mitataan jatkuvasti automaattisella 
mittausjärjestelmällä, ja sen lisäksi mittaukset varmistetaan 
manuaalisesti. Tarkkailuohjelma olisi pitänyt olla 
ympäristölupahakemuksessa.

Muistuttajien mielestä kaivosyhtiön teettämää puutteellista ja vääriä tietoja 
sisältävää virtaamamallia ei voi käyttää ympäristöluvan päätöksen perustana. 
Muistuttajat ovat perustelleet virtaamamallinnuksen virheellisyyttä 
kokemusperäisellä tiedolla.

Virtausmallitarkastelu on tehty hakijan käsityksen mukaan ainoaa alueelle 

soveltuvaa virtausmallinnusta käyttäen.

Vastaselitys: Raahen edustan virtaus- ja vedenlaatumalli 

Laivakankaan kaivoksen vaikutusten arviointiin, Purkuputken 

sijoituspaikka P5, Raportti 18.12012 on puutteellinen eikä sen 

pohjalta voida tehdä purkupaikkapäätöksiä. Siinä ei huomioida 
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tuulen vaikutuksia joka ilmansuunnalta. Siinä ei käsitellä erilaisten 

sääilmiöiden vaikutuksia. Siinä ei käsitellä talviolosuhteita. Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus on muistutuksessaan todennut, että 

talvella sekoittumista ei ole ja jätevedet leviävät laajalle alueelle. 

Lapin Vesitutkimus Oy:n tekemän Raahen edustan 

velvoitetarkkailun, Vesistötarkkailun raportin vuodelta 2011 sivulla 

21 sanotaan, että Raahen edustan merialueella veden laadun 

vaihtelu on suurempaa talvella kuin kesällä, koska vesien 

sekoittuminen on heikompaa talvella jääpeitteestä johtuen. 

Kalastajien kokemuksen mukaan 1970-luvulla Rautaruukilta mereen 

päässyttä punaista ainetta oli noin Tauvon, Hanhikiven välillä ja 

merelle päin noin 5 km alueella.

Muistuttajien näkemyksen mukaan kaivosyhtiön tekemät kustannuslaskelmat 

putken vesiosuudelle eivät ole luotettavia, eikä niitä voi käyttää perusteluina 

siihen, että rakentaminen tulee liian kalliiksi kaivosyhtiölle.

Hakijalla on runsaasti ajantasaista tietoa putkilinjojen rakentamisen 

kustannuksista. Purkupaikan sijainti määräytyy kuitenkin ympäristönsuojelun 

näkökohtiin perustuen ja esitetyt purkupaikat ovat ympäristön kannalta 

soveltuvia.

Vastaselitys:
Purkupaikan sijainti määräytyy nimenomaan, niin kuin hakijakin on 
todennut, ympäristönsuojelun näkökohtiin perustuen, ja tällä 
perusteella purkupaikka P5 ei täytä Suomen ympäristönsuojelulain 
eikä EU:n vesipuitedirektiivin asettamia vaatimuksia.

Muistuttajat esittävät, että talousvesikelpoisiksi käsiteltyjen kaivoksen jätevesien 
purkupaikan ympäristölupaan on merkittävä kaikkien purkuputkessa kulkevien 
aineiden säädetyt raja-arvot ja selvitys toimenpiteistä mikäli raja-arvot ylittyvät. 
Purkuputkeen laskettavan purkujätteen osalta tulee muistuttajien mukaan 
määrittää kaikkien päästettävien aineiden raja-arvot riippumatta siitä, onko 
aineita selvitetty YVA-selvityksessä.

Hakijan käsityksen mukaan ympäristöluvassa on määrätty 

pintavalutuskentälle johdettavan veden tarkkailu ja laatuvaatimukset 

riittävällä tarkkuudella.
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Vastaselitys:

Ympäristölupiin ei kaivoksen kaikkia jätevesissä olevia 
vaarallisia aineita on merkittynä, eikä niille ole määrätty 
lainmukaisia raja-arvoja. Ympäristöluvissa ei ole 
määräyksiä toimenpiteistä mikäli raja-arvot ylittyvät.

Ympäristöluvassa tulee muistuttajien mielestä olla selvitys siitä 

miten vastuu ja vakuus vahinkotapauksissa Nordic Minesin osalta on 

määrätty.

Hakija haluaa muistuttaa, että Laivakankaan kaivoksen ympäristö- ja 

vesitalousluvassa on määritelty, miten ennakoimattoman vahingon tapauksissa 

menetellään, eikä vastuuta ja vakuutta ole tarpeen erikseen määrätä.

Vastaselitys:
Talvivaaran kaivoksen ongelmat osoittaa, että tärkeää, että 
ympäristöluvassa on tarkat määräykset kaivosyhtiö Nordic Mines 
Oy:n vastuusta ja vakuuksista vahinkotapauksissa.

Muistuttajien mielestä ympäristölupaan on kirjattava kaivosyhtiölle 

kalanistutusvelvoite. 

Hakijan käsityksen mukaan Kainuun ELY-keskuksen määräämä 

kalatalousmaksu on riittävä korvaus kalataloudelle mahdollisesti 

aiheutuvista haitoista.

                                                                                                                            

Vastaselitys:

Kalaloille aiheutettua haittaa on korvattava haitta-alueelle 
kalaistutuksin.

Muistuttajat esittävät, että hakemuksen sivulla 3 kohdassa 5 olevaan 
Kiinteistötiedotluetteloon on lisättävä purkupisteestä P4 pohjoiseen päin olevien 
vesialueiden omistajien ja saaristossa ja rannikolla vesialueeseen rajoittuvien 
kiinteistöjen tiedot ainakin 5,6 km matkalta Pitkäkari/Reiskari -alueelle saakka. 
Muistuttajat vaativat, että näiden alueiden asian-osaisia tiedotetaan 
purkupaikkaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Lisäksi Vesialueen 
omistajat ja vesialueeseen rajoittuvat kiinteistöt -luetteloa on korjattava siten, 
että virheellisesti lomarakennukseksi merkitty tila nro. 678-412-6-53 merkitään 
vakituiseksi asunnoksi.

Hakijan käsityksen mukaan asianosaiset on esitetty hakemuksessa riittävällä 
laajuudella. Hakijan mukaan aluehallintovirasto voi ottaa huomioon 
korjauspyynnön liittyen tilaan nro. 678-412-6-53. Hakija haluaa kuitenkin 
huomauttaa, että kyseinen kiinteistönomistaja on tullut tiedotetuksi ja kuulluksi 
lupa prosessin aikana virheellisestä tiedosta huolimatta.

Vastaselitys:
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Puutteellisen kiinteistöluettelon takia kaikkia asianosaisia ei ole 
kohdeltu yhdenvertaisella tavalla asian käsittelyssä.

                                                                                                                            

Muistuttajat vaativat, että mikäli purkujätteelle myönnetään tupa 

perämereen, on se määrättävä vain kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hakijan käsityksen mukaan jätevesien purkamiselle on myönnettävä 
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, kuten kaivoksen 
ympäristö- ja vesiluvan tapauksessakin on menetelty.

Vastaselitys:

Mahdollisissa ongelmatilanteissa viranomaisen kannalta 
määräaikainen lupa olisi parempi ratkaisu.

 
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi muistuttajat ovat esittäneet seuraavat 
perusteet vaatimuksilleen: Kaivoksen tuotannossa käytetään runsaasti useita 
ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat päätyä ympäristöön. 
Purkupaikka P5 sijaitsee rantojensuojeluohjelmaalueella ja on Natura 2000-
alueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi purkupaikasta PS on matkaa rantaan 
vain 750 m, alueella on jo Rautaruukin kuormitusta ja muistuttajien koteja ja 
vapaa-ajanasuntoja sijaitsee jätevesien vaikutusalueella. Jätevesien 
purkaminen paikassa P5 myös vaikuttaisi pohjoisen suunnassa olevaan 
saaristoon ja kaupungin keskustan ranta-alueisiin. Muistuttajien näkemyksen 
mukaan purkupaikka PS on asianomaisten ja kaivosyhtiön edustajien käymien 
neuvotteluiden sekä asianomaisten esittämien mielipiteiden vastainen.

Hakijan käsityksen mukaan hakemuksessa esitetty purkupiste P5 
soveltuu purkupisteeksi ympäristövaikutukset, kalastus ja muu 
vesistön käyttö huomioiden.

Vastaselitys:
Purkupiste 5 on Ympäristönsuojelulain, 
Ympäristönsuojeluasetuksen ja Vesipuitedirektiivin 
vastainen.

Muistuttajat ovat myös pyytäneet muistutuksessa esitetyn lisäksi 
lupaviranomaista ottamaan huomioon ne asiakirjat, joita he ovat toimittaneet 
Pohjois-Suomen Ympäristölupavirastolle ja Vaasan hallinto-oikeudelle.

Hakija huomauttaa, että hakijan on mahdollista vastata vain muistutuksessa 
yksilöityihin vaatimuksiin, ja siten viittaukset mahdollisesti muihin asiakirjoihin 
tulee jättää huomioimatta.

Vastaselitys:
Muistuttajat ovat pyytäneet lupaviranomaista huomioon ottamaan ne  
asiakirjat, joita olemme Pohjois-Suomen Ympäristölupavirastolle ja 
Vaasan Hallinto-oikeudelle toimittaneet, ja pyydämme, että Vaasan 
hallinto-oikeus ne huomioi.
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Muistuttajien mukaan pintavalutuskenttään sisältyy suuri riskitekijä, joka täytyy 
huomioida purkupaikan valinnassa. Lisäksi muistuttajat ovat tuoneet esille mm. 
syanidille ja arseenille määriteltyjä raja-arvoja talous- ja luonnonvesissä, joita on 
verrattu kaivoksen jätevesien arvioituihin kuorrnituksiin. Muistuttajat ovat 
huolestuneita myös jätevesien kulkeutumisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
kuten myrskyissä.

Hakija huomauttaa, että pintavalutuskenttä edustaa kaivosten vesien 
käsittelyssä yleisesti käytössä olevaa menetelmää. Kaivoksen ylijäämävesien 
tulee kuitenkin täyttää ympäristö-luvassa asetetut päästöveden laatuvaatimukset 
ennen vesien johtamista pintavalutuskentälle. Hakijan käsityksen mukaan 
talous- ja Iuonnonvesille asetettuja laatukriteereitä ei voida soveltaa kaivoksen 
jätevesien puhdistustehon tai jätevesien laadun arviointiin.

Vastaselitys:
Ympäristölupahakemuksessa pintavalutuskentän 
mitoitusperusteena esitetty tarkentamaton viittaus amerikkalaiseen 
kirjallisuuteen ja sikäläisiin olosuhteisiin ei anna riittävää pohjaa 
Laivakankaan kaivoksen luonnon olosuhteilta vaativaan 
pintavalutuskentän mitoitukseen. Pintavalutuskentässä jätevedet 
eivät kulje tasaisesti koko kentän alalla. Kokemusperäisen tiedon 
mukaan valuvat vesimassat pyrkivät löytämään yhden tai muutaman  
reitin kentässä, josta purkuputkeen siirtyvä vesi on todennäköisesti 
laadultaan täysi samaa kuin vesivarastoaltaalta lähtiessä. 
Ympäristöluvassa kaivoksen jäteveden laadun tätyy perustua 
talous- ja luonnonvesien laatutasoon. Valittajat pyytävät Vaasan 
hallinto-oikeutta huomioimaan valituksen liitteenä olevan FT- 
ympäristöbiologia Sirkku Mannisen pintavesien laatuun liittyvän 
analyysin. Ympäristölupa purkupaikkaan P5 on ympäristönsuojelain,  
Ympäristönsuojeluasetuksen ja EU.n vesipuitedirektiivin määräyksiä  
vastainen.

Muistuttajien mukaan hanke on ympäristönsuojelulain ja EU:n 
vesipuitedirektiivin vastainen, eikä purkupiste P5 täytä Suomen 
ympäristönsuojelulain asettamia vaatimuksia.

Hakija huomauttaa, että jätevesien purkupaikka on valittu YVA-menettelyn 
tulosten perusteella ja jätevesien puhdistamisessa sovelletaan parasta 
mahdollista tekniikkaa sekä toimitaan sekä Suomen että EU:n 
ympäristölainsäädännön mukaisesti.

Vastaselitys:
Nordic Mines Oy ei ole esittänyt purkupisteen P5 liittyvää YVA-
menettelyn asiakirjaa eikä sen perusteita. Raahen edustan virtaus- 
ja vedenlaatumalli Laivakankaan kaivoksen vaikutusten arviointiin, 
Purkuputken sijoituspaikka 5, raportti 18.1.2012 puutteellista 
asiakirjaa, jossa ei esimerkiksi ole kuvattu voimakkuudeltaan 
erilaisten tuulien vaikutusta joka ilmansuunnalta, siinä ei kuvata 
kaikkia jätevedessä olevia vaarallisia aineita, siinä ei kuvata veden 
korkeuden vaihteluiden vaikutusta, siinä ei kuvata talven aikaa, 
jolloin meressä on jääkansi, ei voi käyttää päätöksen teossa. 
Kaivoksen vaarallisia aineita sisältäville jätevesille ei ole käytössä 
ympäristönsuojelulain edellyttämää parasta käyttökelpoista 
puhdistustekniikkaa ( BAT ). Syanidin osittaisen poiston lisäksi 
kaivoksen muille haitta-aineille ei ole mitään puhdistustekniikkaa. 
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Lisäksi Jari Natunen on muistutukseen laatimassaan liitteessä esittänyt 
seuraavaa. Kaivoksen ympäristöiupapäätöksessä myönnetään oikeus päästää 
ympäristölle ja ihmisille vaarallisia aineita korkeina pitoisuuksina ja suurina 
määrinä, ja valtioneuvoston ja EU:n asettamat rannikkoa koskevat raja-arvot 
raskasmetalleille on jätetty huomioimatta. Natusen näkemyksen mukaan 
kaivoksen jätevesien purkaminen purkupaikkaan P5 saastuttaisi koko Raahen 
edustan rantavedet muutamassa päivässä, ja jätevesilautta tavoittaisi myös 
kalojen kudun kannalta tärkeät saaristo- ja karikkomatalat. Tämän perusteella 
Natusen mielestä kaivokselle tulee määrätä takuumaksu, joka kattaa 5 km x 50 
km -kokoisen kalastusarvon ja merkittävän osan Raahen rannikon 
virkistysarvosta, huomioiden esim. loma-asuntojen vedenkäyttörajoitukset. 
Edelleen Natunen on vaatinut uskottavaa takuumaksua ja turvajärjestelyitä 
putkirikon varalta maa- ja vesialueilla onnettomuuden estämiseksi. Edelleen 
syanidin leviämismahdollisuudet eri sää- ja lämpötilaolosuhteissa sekä 
jätevesilautan vaikutukset Perämeren kalatalouteen tulisi Natusen mukaan 
selvittää.

                                                                                                         

Hakijan käsityksen mukaan ylijäämäveden laatu ja purkupaikan sijoitus takaavat, 
että ylijäämävesien johtamisella ei ole merkittävää vaikusta merialueen tai 
rannikon veden laatuun, kalastukseen tai muuhun vesistän käyttöön. 
Purkupaikkaa koskevassa lupahakemuksessa on esitetty riittävä tieto asian 
ratkaisemiseksi, joten Natusen esittämät selvitysvaatimukset ovat hakijan 
mukaan aiheettomia. Lisäksi hakija haluaa huomauttaa, että hakemuksessa 
esitetty vakuusmaksu sekä kalatalousviranomaisen määräämä kalatalousmaksu 
ovat riittävät eikä muita takuumaksuja ole tarpeen toiminnalle asettaa.

Vastaselitys:
Valittajien mielestä tässä tilanteessa, kun purkupaikka P5 on noin 
700 metrin päässä rannasta ja kaivoksella ei ole puhdistamoa 
vaarallisia aineita sisältäville jätevedelle, kaivosyhtiö ei pysty 
antamaan minkäänlaisia uskottavia takuita jätevesiensä 
puhtaudesta.

Lisäksi muistuttajat ovat tuoneet esille ympäristälupapäätöksen lupamääräyksen 

8 muutoshakemukseen liittyviä seikkoja.

Hakija haluaa muistuttaa, että tämän lupaprosessin yhteydessä ei käsitellä 
ylimääräisten vesien väliaikaista johtamista Tuoreenmaanojaan.

Kultakaivoksen malmivarojen kultapitoisuuden ja 
kaivoksella toteutettavien muutostöiden mahdollisista 
vaikutuksista ympäristöön.

Nordic Mines Oy:n Laiva-kaivoksen jätevesien purkupaikkaa koskevan 
ympäristöluvahakemuksen sivulla 7 arvioitujen malmivarojen 
kultapitoisuudeksi ilmoitetaan 2,09-2,4 g/t ja rikastettavaa malmia 
louhitaan enimmillään 2 000 000 t vuodessa.
AHMA insinöörit Oy:n, joka vastaa Laivakankaan kaivosprojektin 
kokonaisvaltaisesta rakennuttamisesta, tiedotteessa Laivakankaan 
kaivoksen kullan vuosituotannoksi ilmoitetaan n. 4000kg= 
vuorokaudessa noin 10,95 kg.

Syyskuussa prosessiin menneen kultamalmin kultapitoisuus on ollut 1,1 



                                                                                                24/25

grammaa tonnissa, Liite 5, Nordis Mines Oy:n lehdistötiedote. 
Lokakuussa kultapitoisuus on ollut runsas 1,2 grammaa tonnissa, Liite 
6, Nordic Mines Oy:n lehditötiedote.
Tuotettu kultamäärä oli heinäkuussa 2,7 kg päivässä, lokakuussa 
parhaimmillaan 5,7 kg vuorokaudessa.

Louhitun malmin 1,2 g/t kultapitoisuudella täytyy kultamalmin käsittely 
prosessissa noin kaksinkertaistaa, jotta kaivoksella päästään AHMA 
insinöörit Oy:n ilmoittamaan 4000kg vuodessa. 
Jos muutoksen kohteena olevan murskauslinjan ja muun laitteiston 
uudistamisen avulla tavoitteena on päästä malmin 1,2g/t 
kultapitoisuudella  AHMA insinöörit Oy:n ilmoittamaan kullan 4000kg/v. 
tuotantomäärään, niin vaarallisten aineiden ja muun tuotetun jätteen 
määrä tulee kaksinkertaistumaan. Myös lisävaltaus tulee lisäämään 
jätteen määrää.

Riittävän tehokas puhdistamo on ainut hyvä ratkaisu vaarallisille 
aineille kaivosalueella, meressä ja puhdistamoa tarvitaan vielä kauan 
kaivoksen loppumisen jälkeenkin.

Kaivoksen jätevesien vaikutus kalojen käyttäytymiseen 
purkupaikan P5 vesialueella.

Kaivokselta mereen pumppattava jätevesi on vaarallisia aineita 
sisältävää makeaa vettä. Eräillä kalalajeilla on luontainen tapa hakeutu 
kutemaan makeaan veteen, merestä jokiin. Keväällä särkikalat, 
ahvenet ym. Syksyllä vaellusiika, lohi, taimen ym.
Mereen pumpattava jätevesi saattaa harhauttaa kaloja kutuaikana 
hakeutumaan purkualueelle, jossa ne ovat alttiita vaarallisille aineille, 
joilla on välitön ja myöhemmin esim. suvun jatkamisessa näkyvä 
vaikutus.
Veden laadun tarkkailua vesimittauksin on tehtävä myös purkupisteen 
P5 tulevasta vedestä ja purkupisteen vedessä olevia kaloja on 
tutkittava.

Mauri Lankila                  Matti Salmela                    Ale Virolainen 

Raahen Seudun Luonnonystävät ry, puheenjohtaja Kauno Siltala 
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