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Talvivaara kuumentaa tunteita.

Kerrottiinko alun perin oleelliset asiat
elinympäristöön vaikuttavien päätösten valmisteluissa

alueen ihmisille, päättäjille ja lupaviranomaisille?

Ensin uraania ei kirjattu ollenkaan ympäristölupaan
ja sitten heti perään haettiin lupaa

Euroopan suurimmalle uraanin tuotannolle.

Tuotetaanko uraania vai otetaanko sitä vain ”talteen”?

Esiin tulleiden ympäristöhaittojen myötä
ympäristöluvat ja -valvonta näyttävät lepsuilta.

Luparulettia pyöritetään kiivaasti.



SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO..................................................................................... 1

2. TEM ORGANISOI URAANIN ETSINTÄÄ KANSAINVÄLISEN
ATOMIYHTEISÖN TARPEISIIN .......................................................... 3

Uraania etsittiin tosissaan ja löytyihän sitä .........................................................................3
Uraanifosforiprojekti käynnistettiin Sotkamossa ........................................ 5
Uraaninetsinnän Pitkän Tähtäimen Suunnitelma......................................... 6
Uraanitutkimukset siirrettiin GTK:lle ........................................................... 7
Talvivaaran uraanivaranto kirjattiin Red Book:iin....................................... 8
Uraanin aiheuttamia ympäristöongelmia havaittu maailmalla................... 8

3. TALVIVAARAN KAIVOSLUVAT............................................... 10

Kaivoslupa Outokumpu Oy:lle 1986 ...........................................................10
Talvivaara Kaivososakeyhtiö osti kaivosoikeudet 2004 ..........................10
Kaivospiirin laajennuslupa 2006...............................................................11
Kaivoslupa ja Talvivaara-yhtiö ..................................................................12

4. URAANI KATOSI YMPÄRISTÖLUPA-MENETTELYSSÄ ...... 14

YVA-prosessi 2005..................................................................................................................15
Talvivaaran nikkelikaivoksen YVA-selostus ...............................................15
Esitelmä PSAVI:lle uraaninetsinnän erityispiirteistä..................................16

Ympäristölupa 2007 ..............................................................................................................18
Kansalaiset kysyivät uraanin perään..................................................................18
Uraani liukeni liuosnesteeseen ja päätyi kipsisakka-altaisiin ........................20
Laki, oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus..............................................................20

GTK:n monet roolit .............................................................................................22

5. URAANI EI PYSYNYTKÄÄN PIILOSSA – URAANILUPIEN
HAKEMISEEN TULI KIIRE .................................................................. 27

Talvivaaran uraania löytyi Harjavallasta ...........................................................................27

Talvivaara haki uraanin talteenottolupaa.........................................................................27



Kipsisakka-allas vuoti lähes hallitsemattomasti..........................................28
GTK:n roolista syntyi julkinen keskustelu..................................................29

Asiantuntijavirastot liikahtelivat: 3 uraani-seminaaria järjestettiin .............................32
Ensimmäinen seminaari: Uraania! -seminaari ..................................................32
Toinen seminaari: Uraanintuotannon ja ydinvoiman riskit ..........................34
Talvivaaran kipsisakka-altaan uraanipitoisuus ............................................34
Voivatko kansalaiset luottaa uraaniluvan käsittelyyn? ..............................35
STUK:in kaksoisrooli..................................................................................37

Suomen suurin uraanivaranto on Talvivaarassa ........................................43
Uraanin kemiallinen toksisuus on suurempi riski kuin säteilyn
aiheuttama riski ................................................................................................44
Uraanikaivoksen lainsäädännölliset perustamisvaatimukset ...................44
YVA-asetuksen hankeluettelo; pitääkö asetusta noudattaa? .............46

YVA uraanin ja toriumin pienissä tuotantotapauksissa ...........................48
Harjavallan YVA:n tekeminen pohditutti pitkään viranomaisia..............50

Kolmas uraanitilaisuus: Suhtautuminen uraaniin ja uraanin
terveysvaikutukset ................................................................................................52

6. URAANIN HUOMIOIMINEN YVA-PROSESSISSA ................. 53

Talvivaaran uraani YVA-prosessi .........................................................................................53
Oliko uraani alunperin YVA-prosessissa mukana vai eikö ollut .................53
Talvivaaran uraanin tuotannon hankekokonaisuuden määritys ..................56
Hankekokonaisuuden ulkopuolelle jääneitä asioita ..................................57
Louhinta, murskaus, agglomerointi, kasaus ...........................................57
Bioliuotuskasat.............................................................................................58
Toiminta-ajan kumulatiiviset vaikutukset...............................................61

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta ....................................61

Kipsisakka-allas, Lumelantien pato ja purkuvedet vesistöön.......................................71
Kipsisakka-altaan vuoto maaliskuussa 2010 ....................................................71
Muutoslupa jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi............................73
Lumelantien patoallas vuoti ...........................................................................85

Ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamishakemus 31.3.2011 ....................86

Luottamuksellista aineistoa...................................................................................................88



7. URAANIN TALTEENOTTOA VAI KAIVOS- JA
MALMINRIKASTUSTOIMINTAA ...................................................... 93

Yleispiirteinen selvitys YLPS ...............................................................................93
TEM kiirehti lausuntoja YM:ltä, STUK:ilta ja GTK:lta...................................93
Talvivaara kiirehtii TEM:iä ...................................................................................94
STUK:in lausunto 1 TEM:ille 13.6.2011 ...........................................................96
STUK ydinvoimalaitos -ohjeiden valmistelijana.........................................96

YM:n lausunto TEM:ille 20.6.2011.....................................................................99
STUK:in lausunto 2 TEM:ille.............................................................................100
GTK:n lausunto TEM:ille 23.3.2011................................................................103

Talvivaaran täydennys lupahakemukseensa TEM:ille ................................................ 104

Talvivaaran vastine annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin ................................... 106
”Lausunnoissa ja mielipiteissä yleisimmin esiin nostetut asiat” ........................106

Kansakunnan kokonaisetu punnitaan yleispiirteisillä selvityksillä............................ 115
Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet suurissa hankkeissa vähäisiä..........116
Päätöksiä tehdään JOS päätöksinä...................................................................119

8. YMPÄRISTÖONGELMAT ILMAANTUIVAT NÄKYVILLE .. 121

Rikkivety ja vesistöpäästöt vaivaavat .............................................................................. 121
Ympäristöhaitat nousivat yleiseen keskusteluun .........................................122
Ympäristölupien rikkomisia epäillään .............................................................126

Ympäristöluvan ylitykset saaneet jatkua vuosia, onko se maan tapa.................... 128
Vesien saastumisen ja vesirikosten kontrolli ................................................129

Perhepiirimäistä toimintaa kaivosten ympäristövalvonnassa ..........130
Atomiteknillinen Seura yhdistää ............................................................131

Suomalaisen yhteiskunnan ympäristösuhde .............................................133

9. LUPARULETTI PYÖRII KIIVAANA......................................... 134

Uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksen kuulutus ....................................... 134
Uraanin talteenoton ympäristölupahakemus on sekalainen kokoelma ..137
Uraanin talteenoton ympäristölupahakemus 16.3.2011........................137
Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 1....................................139
Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 2....................................140



Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 3................................... 143
Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 4................................... 143
Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 5................................... 146

Ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen ................................. 147
Hakemus ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamiseksi 31.3.2011.... 147
Oleellisia muutoksia biokasaliuotukseen?........................................... 149

Hakemuksen osittainen peruuttaminen ................................................... 150
PSAVI edellyttää edelleen lisää täydennysselvityksiä............................. 151

10. MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?............................................... 156

11. LIITTEET ................................................................................. 163

Liite 1, Uraanitutkimusten PTS ....................................................................... 163
Uraaninetsinnän PTS, Outokumpu Oy, Malminetsintä........................... 163

Liite 2, Uraanin talteenoton sijoittuminen tuotantoprosessiin................ 170
Kaivoksen tuotantoprosessin kaavio ................................................... 170

Liite 3, Uraanin tuotannon periaatekuva, YLPS........................................... 173
Liite 4, Selostus periaatepäätöslupien käsittelystä 2010............................ 174
Liite 5, Kajaani Oy:n lupamääräysten rikkomisen käsittelyprosessi ....... 181
Liite 6, Uraanin ympäristövaikutuksista ........................................................ 188

6.1 Uraanikaivostoimintaan sekä uraanimalmijätteeseen liittyvien
haittojen vähentäminen........................................................................... 188
6.2 Uraanikaivosten ympäristövaikutuksia Saksassa......................... 195
6.3 Kirja Itä-Saksan uraanialueesta ja kaivoksista.............................. 198
6.4 Uutta tietoa radioaktiivisten aineiden siirtymisestä maaperästä
metsäkasveihin .......................................................................................... 201
6.5 Luonnon radioaktiiviset aineet....................................................... 203
6.6 Uraaniin liittyvät terveydelliset riskit ............................................ 204
6.7 Radonin hajoamistuotteet ja liikkuminen..................................... 206
6.8 Radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen..................................... 209

Liite 7, Radioaktiiviset aineet Talvivaaran eri vaihtoehdoissa .................. 211
Liite 8, Radon mittauspiste .............................................................................. 212
Liite 9, Aikajana .................................................................................................. 215
Liite 10 VIITELUETTELO................................................................................. 218



1

1. JOHDANTO
Talvivaaran malmiot löytyivät valtiojohtoisen uraaninetsinnän tuloksena 1970 -
luvulla. Tässä kirjassa kuvataan Talvivaaran kaivoksen kehitystä uraanitutkimus-
kohteesta kaivokseksi vuoden 2011 loppuun saakka lupakäsittely -tietojen,
annettujen lausuntojen ja esiin tulleiden ympäristöhaittojen valossa.

Yhteiskunnallisen hallintomenettelyn kannalta on aikaansaatu erikoinen asetel-
ma: valtioneuvoston periaatepäätös -käsittelyyn on tulossa uraanin talteenoton
lupahakemus kaivokselle, jonka alkuperäinen ympäristölupa olisi pitänyt tarkis-
taa jo keväällä 2011, mutta luvan tarkistus on edelleen kesken eikä tuo alkupe-
räinen lupa (siis kaivoksen voimassa oleva lupa) sisällä sanaakaan uraanista.
Toisaalta uraanin talteenotto-hakemukseenkaan ei ole sisällytetty uraanin ym-
päristövaikutuksien arviointia koko kaivoksen osalta, joten uraanin ympäristö-
vaikutuksia koko kaivoksen toimintojen osalta ei ole arvioitu vieläkään, eikä
uraanin käsittelylle tai tarkkailulle ole nykyisessä luvassa määräyksiä. Lisäksi
hakijayhtiö esittää kantanaan, ettei ympäristölupaviranomaisten kantaa tule
ottaa valtioneuvoston periaatelupa-käsittelyssä huomioon. Ydinenergialain
edellytys luvan myöntämiselle on kuitenkin, että ympäristönsuojelu on asian-
mukaisesti otettu huomioon.

Ongelmallinen tilanne on alkanut alkuperäisen ympäristövaikutus-arvioinnin
käsittelystä, jossa yhteysviranomainen hyväksyi uraanin jäämään ympäristövai-
kutusarviointi-käsittelyn ulkopuolelle. Alkuperäisessä ympäristölupa-hakemuk-
sessaan kaivosyhtiö ei kuvannut uraanin sisältymistä malmiin, ja lupakäsittelyn
lopputuloksena kaivokselle myönnetyssä ympäristö- ja vesitalousluvassa ei
uraani-sanaa mainita.

Sama uusiutui jälleen uraanin tuottamishankkeen YVA-prosessin yhteydessä,
jossa arviointiohjelmassa hankekokonaisuuteen ei sisällytetty vieläkään uraanin,
toriumin ja niiden hajoamistuotteiden ympäristövaikutuksien arviointia koko
kaivoksen toimintaprosessien osalle. Ei vaikka ympäristövaikutuksien arvioinnin
kohteena oli Euroopan suurin uraanin tuotannon käynnistämishanke (joka tosi-
asiassa toimii jo koko ajan, ilman lupia, tuottamalla uraania kipsisakka-altaisiin).
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Alkuperäinen ympäristölupa näyttää annetun köykäisin perustein mustaliuskee-
seen sisältyvän uraanin lisäksi usean muunkin haitallisten aineen osalta. Näitä
haitallisia aineita ovat ilmitulleiden ympäristöhaittojen perusteella ainakin sul-
faatti, natrium, mangaani, rauta ja rikki. Lupakäsittelyn yhteydessä uskottiin
ilman tarkistusta kaivosyhtiön lupahakemuksen maininta, ettei kyseisiä aineita
pääsisi ympäristöön siinä määrin, että ympäristöhaittoja aiheutuisi. Ympäristö-
viranomaisten puuttumattomuus kyseisten aineiden vuosia jatkuneeseen ympä-
ristöön päästämiseen herättääkin närkästystä paikallisissa ihmisissä.

Käsittelyteknisesti kirjassa toistuvat tietyt aiheet, mutta näissä yhteyksissä pyr-
kimys on esittää kyseisen asian julkisen keskustelun kehittyminen lupaprosessi-
en edetessä ja alkuperäistä perusteellisemman tiedon tullessa esille vähitellen
eri lausuntojen kautta. Tämän käsittelyratkaisun tavoitteena on samalla havain-
nollistaa kansalaisten vaikeutta saada riittävää tietoa elinympäristöään koskevis-
sa asioissa hankkeiden alussa annettavassa YYA-prosessissa ja niihin liittyvissä
kuulemistilaisuuksissa. Kirjan aineisto nostaa esille asiantuntijalausuntojen suu-
ren merkityksen lupamenettelyssä. Aineiston perusteella herää myös kysymys,
että kenen asialla asiantuntijavirastot lausunnoissaan ovat?

Liitteissä käsitellään myös aihepiiriin liittyviä asioita laajasti. Julkisuudessa peräti
puhutaan, että ”on parempi ottaa se uraani pois sieltä luonnosta”. Tähän väit-
teeseen on pyritty ottamaan kantaa liitteessä 7 kuviolla, jossa kuvataan radio-
aktiivisten aineiden ympäristöön siirtymiset Talvivaaran tyyppisessä kaivokses-
sa. Lisäksi liitteeseen 6 on otettu kuvauksia uraanikaivosten ympäristöhaitoista
sekäa radioaktiivisten aineiden, erityisesti radonin, liikkumisista luonnossa.

Spesiaalitermien ja viranomaiskielen runsaan määrän vuoksi teksti voi olla ras-
kasta luettavaa, mutta tiettyjä aihepiirejä kirjasta hakevalle on apuna kattava
sisällysluettelo. Asioita tarkistavalle lukijalle on tekstissä viitattu asian lähtee-
seen alaviittein. Viitteet ovat myös koottu viiteluetteloksi (liite 10).
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2. TEM ORGANISOI URAANIN ETSINTÄÄ
KANSAINVÄLISEN ATOMIYHTEISÖN TARPEISIIN

Uraania etsittiin tosissaan ja löytyihän sitä
Kun Suomessa oli tehty 60 -luvulla päätös atomienergian käyttöönotosta, niin
Suomen oli valmisteltava liittymistä niihin kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin,
joita atomienergian käyttöön ottaminen edellytti. Yhtenä osana näitä järjeste-
lyjä oli suostuminen atomienergiayhteisön vaatimukseen edistää uraanin etsin-
tää, jotta varmistettaisiin riittävä uraanin saatavuus kansainvälisen atomiener-
giayhteisön käyttöön tulevaisuudessa. Tähän liittyi myös velvollisuus raportoida
vuosittain yhteisölle uraaninetsinnän tehostamistoimista ja löydetyistä uraani-
varannoista.

Nämä velvoitteet ovat edelleen voimassa EU:n ns. Lissabonin perusso-
pimukseen liitetyn Euratom-sopimuksen kautta. Tämän johdosta mm.
Talvivaaran uraanituotantoluvan hyväksyi ensin EU:n komissio, siis en-
nen kuin asia edes esitellään Suomen Valtioneuvostossa.

Näihin kansainvälisen atomienergiayhteisön vaatimuksiin oli pakko suostua,
koska atomivoimalaitos tarvitsee polttoaineekseen erityistä polttoaineeksi
jalostettua uraania. Sitä ei Suomella ollut, sillä uraanin jalostaminen ydinreak-
tiokelpoiseksi vaatii sekä erikoisosaamista että erityiskallista laitteistoa uraanin
isotooppirikastukseen.

Isotooppirikastukseen liittyvää erikoisosaamista ja erikoisvälineistöä ei
sallittu siirtyvän uusiin maihin, Suomeenkaan, koska isotooppirikastuk-
sessa tuotettu fissiokelpoinen uraani soveltui lähtöaineeksi myös atomi-
aseen valmistukseen. Siksi tuo isotooppirikastus-osaaminen vaadittiin ja
myös valvottiin pysyvän vain silloisten ns. atomiase-valtioiden hallussa.
Täten atomipolttoaine oli hankittava tältä atomienergia-yhteisöltä, eikä
sitä saanut valmistaa itse.

Muistettakoon, että tuo atomiaseiden kehittäminen ja valmista-
minen oli juuri se tarve, mihin uraanin isotooppirikastus alunpi-
täen kehitettiin. Myös ns. rikastetun luonnonuraanin käsittelyä ja
kuljetuksia vaadittiin valvottavaksi ja raportoitavaksi tälle atomi-
energiayhteisölle, koska rikastettu luonnonuraani on lähtöainetta
isotooppirikastukseen eikä tätä lähtöainettakaan haluttu joutuvan
vääriin käsiin.
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Suomen kannalta tärkeä virstanpylväs uraaninetsinnän kehittämisessä oli
25.9.1968 Pariisissa pidetty ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT / EUROPEAN NUCLEAR ENERGY
AGENCY:n kokous, lyhennettynä OECD/ENEA:n kokous, josta Ulkoministe-
riö toimitti Kauppa- ja teollisuusministeriölle selostuksen uraanin tuotannosta
ja varannoista läntisessä maailmassa. (Tässä kirjassa käytetään jatkossa ko. mi-
nisteriön nykyistä nimeä Työ- ja elinkeinoministeriö sekä lyhennettä TEM.)

TEM toimitti OECD/ENEA:n tiedot Suomessa toimiville kaivosyhtiöille, sekä
pyysi heiltä selostukset 1945 – 1968 väliseltä ajalta tehdyistä panostuksista
uraaninetsintöihin sekä niiden tuloksista.

Esimerkiksi Outokumpu Oy oli käyttänyt vuosina 1958 – 1970 uraanin-
etsintään yhteensä 2,5 milj. markkaa, josta suurimman osan vuosina
1969 ja 1970.

Noista OECD/ENEA:n uraanimäärittelyistä lähtien on Suomessakin vi-
rallisesti louhintakelpoisena uraanimalmiona pidetty malmia, jossa on 0,1
% uraania, ja tällaista > 0,1 % uraanipitoista malmia alettiin kutsua uraa-
nimalmiksi. Tämän uraanimalmi-luokituksen perustana oli tuonaikainen
kannattavuusarvio, että 0,1 % pitoisuudella uraaninlouhinta olisi talou-
dellisesti kannattavaa jo pelkästään uraanin tuotannon takia, siis uraani-
kaivoksena, jos uraania olisi vähintään 1000 tonnia. Erikseen luokiteltiin
sellaiset tuota köyhemmät uraania sisältävät malmivarat, joissa uraanin
taloudellinen hyödyntäminen perustui uraanin tuottamismahdollisuuteen
muun metallituotannon yhteydessä sivutuotteena.

TEM:in alaiseen Atomienergianeuvottelukuntaan perustettiin Uraani-
jaosto edistämään ja tehostamaan uraaninetsintää Suomessa, ja TEM:in
budjetteihin sisällytettiin erillinen atomienergian rauhanomaisen käytön
edistämiseen tarkoitettu määräraha.
Vuodesta 1971 lähtien TEM rahoitti1 puolet kaivosyhtiöiden ennakkoon
sovittujen uraaninetsintöjen kustannuksista kustannus- ja tulosraportti-
en perusteella. Lisäksi TEM rahoitti laajasti uraaninetsintään tarvittavien
uusien välineistöjen hankintoja.

1 KTM rahoituspäätökset 70 -luvulla
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Voimakkaimmin uraaninetsintää suorittivat Outokumpu Oy, Geologinen tut-
kimuslaitos (nykyisin Geologinen tutkimuskeskus GTK) ja Rautaruukki Oy.

Eräs Atomienergianeuvottelukunnan uraanijaoston kokous pidettiin 13.11.1972
GTK:ssa sekä pian seuraava kokous 13.2.1973 Outokumpu Oy:ssä.
Välittömästi näiden kokousten jälkeen Outokumpu Oy esitti (Uraanijaoston
ehdotuksen mukaisesti) TEM:ille erillisen uraanifosforiprojektin käynnistämistä
täydellä TEM:in rahoituksella nopeasti jo vuoden 1973 aikana.

Uraanifosforiprojekti perustui tietoon, että fosforiesiintymissä esiintyi
yleensä merkittävästi myös uraania, joten ne olisivat potentiaalisia esiin-
tymiä uraanin tuottamiseksi lannoitteiden sivutuotteena.

Uraanifosforiprojekti käynnistettiin Sotkamossa

Tulevan Talvivaaran kaivoksen kannalta oli merkityksellistä TEM:in hyväksymis-
päätös kyseisen uraanifosforiprojektin2 nopeasta käynnistämisestä jo vuoden
1973 aikana Outokumpu Oy:n yhteydessä. (100 % TEM:in rahoitus, momentilta
atomienergian rauhanomainen käyttö, monivuotinen projekti, maksatus vuosit-
taisten kustannus- ja tutkimusraporttien perusteella.)

Outokumpu Oy käynnisti sovitusti v. 1973 loppupuoliskolla uraanifosfo-
riprojektin kairaamalla Sotkamossa neljä tutkimusreikää.

Heti saatiin positiivinen tulos ja paikannettiin kriitillinen hori-
sontti; uraanipitoisuus lävistyksessä oli luokkaa 0,04 % U ja
U:P2O5= 1:100.

Outokumpu Oy:n esityksestä TEM hyväksyi v. 1974 uraanifosforiprojek-
tin vetäjäksi Luk Olli Äikkään, joka teki silloin pro gradu -työtä Sotka-
mon Losonvaaran uraani-fosforiittiesiintymästä3. Uraanifosforiprojekti
toimi Outokumpu Oy:n malminetsintä -yksikössä FM Risto Sarikkolan
alaisuudessa.

.

2 Outokumpu Oy:n esitys KTM:lle 1973 uraanifosforiprojektin käynnistämiseksi
3 Äikäs, O 1975: ”Kallioperän stratigrafiasta ja rakenteesta sekä uraani-fosfori esiin-
tymistä Sotkamon Losonvaaran alueella”, Helsingin yliopisto
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Uraaninetsinnän Pitkän Tähtäimen Suunnitelma

Outokumpu Oy:n Malminetsintä -yksikkö esitti vuonna 1974 TEM:ille pitkän
tähtäimen suunnitelman (PTS) uraaninetsinnän toteuttamiseksi Suomessa, siinä
tarvittavista kehittämistoimista ja resursseista sekä työnjakokysymyksistä eri
toimijoiden kesken. (Kyseisen PTS:n lyhennelmä4 on tämän kirjan liitteenä 1.)
Tässä otteita kyseisestä suunnitelmasta:

”(…) Tämä suunnitelma hahmottelee uraaninetsinnän kohdealueet ja tutki-
muskapasiteetin 80 -luvun puoliväliin saakka. Mitään yksityiskohtaista aika-
taulua ei PTS:an sisälly.”

”Kasvava polttoaineen tarve tulee eri yhteyksissä esitettyjen arviointien mu-
kaan nostamaan suhteellisen kauan vakaana ollutta hintatasoa. Mitään tark-
koja hintaennusteita ei ole. Tällä hetkellä ekonomisena voidaan pitää louhin-
takelpoista yksikköä, jossa on n. 1000 tonnia uraania ja pitoisuus n. 0.1 %.”

”Ensimmäisiä alueellisia tutkimuskohteita olivat Itä- ja Pohjois-Suomen kvart-
siittialueet. Näiden tuloksia tuottanut prospektraus on kaikkien merkittävim-
pien alueiden osalta jo tehty (Liite).
Merkittävin löydetyistä uraaniaiheista on Kolarin Kesänkitunturista paikannet-
tu esiintymä.”

”Kvartsiittitutkimusten yhteydessä tavattiin Kainuussa uraanifosforiesiintymä,
jonka edustama miljöö myöhemmin on osoittautunut laajalla alueella Kai-
nuussa, Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla esiintyväksi stratigraafiseksi
yksiköksi. Tämän paikantaminen ja mahdollisten uraaniesiintymien löytämi-
nen siitä tulee olemaan laaja yhtenäinen tehtäväkenttä lähivuosina.”

”Pohjois-Suomen albitiitteihin on lähinnä kuparin prospektauksen yhteydessä
kiinnitetty runsaasti huomiota. Usein juuri kuparin seuralaisena (metallogee-
niset provinssit ovat yleis-maailmallisestikin lähekkäin; osittain päällekkäin)
esiintyy albitiiteissa uraania. Kuusamosta Keski-Lapin yli Muonioon ja Enonte-
kiölle jatkuva vyöhyke on uraani-kriittinen. Tärkeimpiä jo tutkittuja alueita
ovat Kuusamo ja Kittilä. Paitsi albitiitteihin liittyviä pesäkemäisiä esiintymisiä
on vyöhykkeessä tavattu pikivälkekarbonaattiraontäytteitä, joiden merkitys
uraanin tuotantoa ajatellen voi olla suuri.”

4 Outokumpu Oy:n esitys KTM:lle uraaninetsinnän PTS
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”(…) Myös Suomessa pitkin Karjalaisen liuskealueen ja graniittigneissialueen
kontaktia on tavattu lukuisia viitteitä uraanista. Vyöhykkeiden järjestelmälli-
nen tutkiminen on alkamassa lähtökohtana Rovaniemen maalaiskunnasta ta-
vattu Kuohungin uraani-kupari-aihe. Huomion arvoisia tutkimuskohteita ovat
lisäksi Etelä- ja Lounais-Suomen miqmatiittiset vulkaniittivyöhykkeet.”

”Yksityiskohtaista tutkimusjärjestystä tai aikataulua on vaikea toteuttaa. Eri
tietä tulevat vihjeet saattavat sotkea näinkin pienen projektin aikataulun ja
suunnitelmat vuosiksi. Kuitenkin näyttää siltä, että edellä mainitut albitiitti-,
"kontakti" ja U-P-projektit tulevat olemaan vielä jäljellä olevien kvartsiittialuei-
den tutkimusten ohella päätutkimuskohteet.”

”Uraaninetsintä kuuluu ohjelmana Outokumpu Oy Malminetsinnän tutkimus-
ohjelmaan. Projektin kapasiteetti on varsin rajoitettu eikä se vastaa tämän
hetken vaatimuksia jos sitä tarkastellaan lähtökohtana maamme ydinenergi-
an tuotanto ja sen polttoainetarve. Toisaalta voitanee tehtävää ainakin tässä
mielessä pitää yhteisenä Geologisen tutkimuslaitoksen kanssa. Roolijako ei
kuitenkaan ole mitenkään selvä, mitä sen ehdottomasti tulisi olla. Tärkeintä
on ratkaista mahdollisimman pian aeroprospektaukseen liittyvät asiat ja teh-
dä ratkaisun vaatimat johtopäätökset.”

Uraanitutkimukset siirrettiin GTK:lle

PTS:ssä kuvattu roolijako-ongelma ratkaistiin pikaisesti Outokumpu Oy:n ja
GTK:n kesken 1975 sopimalla uraaniasioissa GTK:lle tutkimuslaitosrooli ja
Outokumpu Oy:lle kaivosyritysrooli.
Työnjakosopimuksen mukaisesti uraanitutkimukset sekä myös Uraanifosfori-
projekti ja projektinjohtaja Olli Äikäs siirrettiin vuoden 1975 loppupuolella
TEM:in alaiseen GTK:hon. Samalla koko Outokumpu Oy:n uraanitutkimusai-
neisto siirtyi GTK:lle.

GTK teki Kolmisopen ja Kuusilammen valtaukset 1977 -78.
GTK:hon muodostettiin 1978 valtiongeologi Pentti Ervamaan johtama uraani-
yksikkö, jossa kuhunkin aluetoimistoon sijoitettiin 1-2 geologia sekä pieni kent-
täryhmä sekä koko maata varten yhteisesti geofyysikko. Pentti Ervamaa johti
myös Kolmisopen ja Kuusilammen malmioiden tutkimuksia.
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GTK sai nykyisen Talvivaaran alueen tutkimuskairaukset pääosin suoritetuksi
1982 ja määritettyjen malmivarantojen kaivos- ja rikastustekniset jatkoselvityk-
set siirrettiin työnjakosopimuksen mukaisesti Outokumpu Oy:n tehtäväksi.

GTK raportoi Talvivaaran mustaliuskeista raportissaan51980:
”Jos muita metalleja sisältävään liuskeeseen liittyy anomaalinen uraanipitoi-
suus, voidaan uraania saada sivutuotteena edellyttäen, että rikastustekniset ja
metallurgiset ongelmat hallitaan.”

Talvivaaran uraanivaranto kirjattiin Red Book:iin

Talvivaaran arvioidut uraanivarannot kirjattiin jo 30 vuotta sitten kansainvälisen

uraanivarojen arviointiprojektin (IUREP) raporttiin. Talvivaaran uraani on vuo-

desta 1981 asti ollut IAEA:n ja OECD:n yhteisen uraanivarantoja käsittelevän
Red Book -kirjan tilastoissa (3000 – 9000 tU) Suomen mahdollisena varantona
kategoriassa sivutuotevarannot6.

Suomi on osallistunut tuon kansainvälisiä uraanivarantotietoja kokoavan
Red Book -kirjan toimittamiseen vuoden 1973 laitoksesta lähtien. GTK
ja TEM:in energiaosasto ovat koonneet Suomea koskevat tiedot. Red
Book -kirjan työryhmässä (nykyisin Joint NEA/IAEA Uranium Group)
ovat Suomea edustaneet Kalevi Kauranne, Jouko Talvitie, Kauko Puusti-
nen ja vuodesta 2003 lähtien Olli Äikäs. OECD/NEA:n kehityskomiteas-
sa Suomea edustaa Jorma Aurela (TEM).

Uraanin aiheuttamia ympäristöongelmia havaittu maailmalla

Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Ruotsissa oli jo kokemuksia uraani-
malmijätteiden sijoituksista ja niihin liittyvistä radioaktiivisten aineiden liikku-
misien aiheuttamista ongelmista. Suomessa GTK teki 70 -luvun loppupuolelta
lähtien ydinjätteiden sijoitustutkimuksen projektiryhmän toimeksiannosta tut-
kimuksia radioaktiivisten aineiden liikkumisesta kallio- ja maaperässä ja tähän
liittyen myös selvitti uraanikaivosten aiheuttamia ympäristöongelmia uraani-
kaivosalueilla maailmalla, sekä kartoitti keinoja haittojen vähentämiseksi.

5 GTK:n raportti M 19/3432/-80/2/60, Olli Äikäs 1980
6 OECD,1981. IUREP orientation phase mission report - Finland. OECD
Nuclear Energy Agency, Paris, 104 s.



9

GTK:n tiedonanto7 35 G - 1.5.2 (1983): ´Uraanikaivostoimintaan sekä
uraanimalmijätteeseen ja sen sijoittamiseen liittyvien haittojen vähentäminen’.
(Lyhennelmä tästä tiedonannosta on kirjan liite 6.1)

Hallituksen esitykseen (HE 16/1985) ydinenergialain muuttamiseksi sisällytettiin
uraanin ja toriumin tuottaminen sivutuotteenakin kuuluvaksi ydinenergialain
alaiseksi toiminnaksi.

”Ehdotuksessa uudeksi ydinenergialaiksi sanottiin, että luvanhaltijan, jonka
toiminnan seurauksena ydinjätettä syntyy, olisi huolehdittava kaikista tuotta-
miensa jätteiden huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kus-
tannuksista.
Ydinenergiatoimikunnan mietinnössä T1 todetaan, että turvallinen ydinjäte-
huolto edellyttää riittävän väljiä taloudellisia järjestelyjä ja saman seikan voi-
daan todeta soveltuvan myös uraanimalmijätteen turvallisten sijoitusmene-
telmien valintaan.”

Tsernobylin ydinvoimalan 1986 onnettomuuden seurauksena eduskunnan
käsittelyä ydinenergialain uusimiseksi siirrettiin vuodella ja systemaattinen suo-
ra valtionrahoitus uraaninetsinnän tukemiseen lopetettiin.

7 GTK:n ydinpolttoaineen sijoitustutkimusten projektiryhmän tiedonanto 1983
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3. TALVIVAARAN KAIVOSLUVAT

Kaivoslupa Outokumpu Oy:lle 1986

Outokumpu Mining Oy sai kaivoskirjan Kolmisopen ja Kuusilammen kaivospii-
reihin 1986.

Outokumpu Oy suoritti sitten laajasti erilaisia mustaliuskeen rikastus-
tutkimuksia 80 -luvun lopulla ja 90 -luvulla, tutkien myös bioliuotusme-
netelmän soveltuvuutta rikastukseen, mutta ei löytänyt taloudellista ri-
kastusmenetelmää, eikä ryhtynyt hyödyntämään malmiota.

Talvivaara Kaivososakeyhtiö osti kaivosoikeudet 2004

Pekka Perä solmi vuonna 2003 esisopimuksen Outokumpu Oy:n kanssa Talvi-
vaaran kaivosoikeuksien ostamisesta. Perustettu Talvivaara Kaivososakeyhtiö
osti kaivosoikeudet 2004, saaden samalla käyttöönsä Outokumpu Oy:n Talvi-
vaaran malmioon liittyvän tutkimusaineiston. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

aloitti voimakkaan kehitystyön uudenlaisen bioliuotusteknologian soveltamises-
ta Talvivaaran malmin rikastamiseksi. Tekes8 kuvasi kehitystyötä pioneeri -
tutkimukseksi:

”Nikkelin biokasaliuotus ei vielä ole teollisessa käytössä. Menetelmää siihen
kehitetään Talvivaaran lisäksi australialaisessa yrityksessä, joka on patentoi-
nut prosessissaan käyttämänsä bakteerikannat. Talvivaara Projekti Oy on ke-
hittänyt biokasa-liuotusmenetelmää yhteistyössä Tekesin kanssa. Yrityskump-
paneita kehitystyössä ovat muun muassa Metso Minerals, OMG Finland, Tie-
liikelaitos, Kemira Growhow, Sanvik-Tamrock, Kaitos ja Grundfos. Perustutki-
muksessa Talvivaara tekee yhteistyötä Geologian tutkimuskeskuksen, Teknilli-
sen korkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa”.

8

http://www.tekes.fi/fi/community/Asiakkaiden_tuloksia/403/Asiakkaiden_tuloksia/647?na
me=Arvometallit+talteen+biokasaliuotuksella
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Kaivospiirin laajennuslupa 2006

Talvivaara-yhtiö (kirjassa käytetään jatkossa termiä Talvivaara-yhtiö kuvaamaan
kaivosyhtiötä) jätti TEM:ille kaivospiirin laajennushakemuksen 2005. TEM antoi
2006 hakemuksesta päätöksen, josta valitettiin KHO:hon. KHO piti TEM:in
päätöksen voimassa 2007 antamallaan päätöksellä. Maanmittaustoimiston päät-
tämistä korvauksista maanomistajille tuli lopullisia ja sitovia 2009.

Kuitenkin esim. UPM:n ja Metsähallituksen maanmyyntisopimuksiin liit-
tyi sopimuslausekkeet tulevista louhintakorvauksista näille alkuperäisille
maanmyyjille. Nämä louhintakorvausten määrittelyperusteet ovat edel-
leen sopimatta ja ovat KHO:n ratkaistavana.
Menettelytapakysymyksistä TEM antoi päätöksensä 2008 hyläten kaikki
valitukset ja vaatimukset. Ministeriön päätöksestä valitettiin KHO:hon,
mutta valitus peruttiin 2009.
Kaivospiirin laajentamispäätöksestä tuli lopullinen ja sitova 2009.

Kaivoskirjassa ei ole U -merkintää näkyvillä. Mikäli olisi ollut, olisi kaivoslupa-
menettely pitänyt tehdä pitemmän kaavan kautta aina Valtioneuvostoa myöten.

Talvivaaran malmi- ja uraanivarat esillä samaan aikaan

Talvivaaran malmi- ja uraanivarantoja esiteltiin GTK:n 2006 julkaisemassa
Suomen metallogeenisen kartan selityksessä9 sivulla 33 seuraavasti:

”The Talvivaara Ni-Zn-Cu zone (28) includes several low-grade sulphide de-
posits hosted by black schist, and they form a chain of 150 km within the Pa-
leoproterozoic Kainuu Schist Belt (block no. 14; Laajoki et al. 1983, Loukola-
Ruskeeniemi et al. 1997b). The most prominent of these deposits, Talvivaara
(Loukola-Ruskeeniemi 1989, Loukola-Ruskeeniemi et al. 1991, Loukola-
Ruskeeniemi & Heino 1993, Loukola-Ruskeeniemi 1995a, Loukola-
Ruskeeniemi & Heino 1996, Loukola-Ruskeeniemi 1997) contains at least
300 Mt of sulphide-bearing rock, averaging 0.26 % Ni, 0.53 % Zn and 0.14
% Cu. Possible by-product uranium of 0.001 – 0.004 % U could also be en-
countered (OECD 2002). Anomalous concentrations of PGE elements have
also been detected here (Pasava et al. 1997). A mineralogical curiosity at

9 GSF Special Paper 35, 2006, Boris Saltikoff, Kauko Puustinen and Mikko Tontti



12

Talvivaara is the presence of alabandite (Törnroos 1982). Several attempts
have been made to exploit the huge reserves of Talvivaara. Recent laborato-
ry, bench and pilot scale experiments have shown the amenability of the
black schist ore to bioleaching with high metal recoveries (Riekkola-Vanhanen
2005).
Concerning the genesis of the Talvivaara type deposits, it has been suggested
that originally they were metalliferous organicrich muds deposited in anoxic
conditions in a basin associated with sea floor spreading (Loukola-
Ruskeeniemi 1995a). A genetic link between the Kainuu Ni-Zn-Cu deposits
and the Outokumpu serpentinite-associated Cu-Co-Zn-Au-Ni ore deposit has
also been anticipated (Loukola-Ruskeeniemi et al. 1991) based on lithologi-
cal, mineralogical and geochemical features (cf. the description of the Outo-
kumpu zone (16) above).
Talvivaara has also been a target of extensive environmental and geomedi-
cinal studies (Loukola-Ruskeeniemi et al. 1998, 1999b, 2003).”

Kaivoslupa ja Talvivaara-yhtiö

Kaivosylitarkastaja Pekka Suomela puhui TEM:in järjestämässä kuulemistilai-
suudessa 26.1.2011 Sotkamossa kaivoslain vaikutuksista:

”Talvivaaran laajennushakemuksessa, joka jätettiin 2005, siellä nämä nikkeli,
sinkki, kupari ja koboltti on mainittu. Siellä oli viitattu näihin Outokummun
aikaisiin tutkimuksiin ja arviointeihin, siellä oli muita, mangaani, rikki. Mutta
tätä U -kirjainta niissä asiakirjoissa ei näkyvillä ollut.”

”Kaivosyhtiöillä on joko kiire, tahi niillä on todella kiire. Ja silloin on käynyt
näitä tilanteita, että nämä useat lupaprosessit vyöryy rinnakkain ja siinä tulee
sitten omia yhteensovitusongelmia. Jos Talvivaaraa ajatellaan, niin täällähän
on jatkuvasti uusi lupaprosessi vireillä.
Täällä hyppää ympäristökeskuksesta ELY-keskuksen väkeä, kaivosviranomai-
nen käy täällä kääntymässä, ja sitten on ympäristölupa-asiat, joita käsittelee
nykyinen aluehallintovirasto.

Toki tällaisessa dynaamisessa hankkeessa kuten Talvivaara, niin täällähän
tapahtuu koko ajan, ja se alkuperäinen ajatus jostakin kolliisista, niin se on
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tässä matkan varrella muuttunut ja kasvanut melko rivakkaa tahtia. Nämä
uudet kaivokset meillä, itse asiassa Talvivaara, myös Kittilän kultakaivos, niin
ovat hakemassa sitä oikeaa uomaansa. Ja laajentaminen on ollut se avain sii-
hen etenemiseen näillä yhtiöillä.”

Kun TEM:in kaivoslakimies kertoi, että U -kirjainta ei näissä asiakirjoissa näky-
villä ollut, niin uskaltaako kysyä että oliko piilossa? Samassa tilaisuudessa yli-
insinööri Aurela ilmaisi, että Talvivaaran uraani on TEM:issä aina tiedetty.
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4. URAANI KATOSI YMPÄRISTÖLUPA-MENETTELYSSÄ

Yleistä YVA-prosessista

YVA-prosessia määrittää ’Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(468/1994)’.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on:

- tuottaa kansalaisille tietoa suunnitelluista hankkeista
- tuottaa hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kannalta sopivan
vaihtoehdon valitsemisesta
- tuottaa viranomaisille tietoa siitä täyttääkö hanke luvan myöntämisen
edellytykset ja millaisin ehdoin lupa voidaan myöntää

YVA-menettely ei ole lupamenettely eikä päätöksentekomenettely.
Yhteysviranomaisen tehtävänä on mm. seuraavaa:

- yhteensovittaa arviointimenettelyä muiden lakien mukaisiin menette-
lyihin yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa
- hoitaa tiedotukset, kuulutukset, järjestää tarvittavat kuulemistilaisuu-
det
- tarkistaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen sekä antaa niistä lau-
sunnot

- yhteysviranomaisen lausunnoista ei voi valittaa.
- huolehtii yhdessä hankkeesta vastaavan kanssa siitä, että hankkeen
ympäristövaikutusten seuranta järjestetään
- toimittaa arviointiohjelman, arviointiselostuksen ja lausunnot Suomen
ympäristökeskukselle
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YVA-prosessi 2005

Talvivaaran nikkelikaivoksen YVA-selostus

Talvivaara-yhtiö jätti alkuperäisen YVA-selostuksensa10 elokuussa 2005. YVA-
selostuksen oli konsulttityönä laatinut Lapin vesitutkimus Oy (LVT). Ympäris-
töselostuksessa 2005 todetaan, että selvityksissä on käytetty hyväksi olemassa
olevia tietoja mm. Outokumpu Oyj:n, GTK:n, ympäristöhallinnon, ilmatieteen
laitoksen, maamittauslaitoksen ja Talvivaara Projekti Oy:n aineistoista.

Merkillistä oli, että Kainuun Ympäristökeskus ei tuolloin pyytänyt Suomen suu-
rimmassa sulfidisessa monimetalli-avokaivoshankkeessa GTK:lta lausuntoa
ympäristövaikutuksien arviointiohjelmasta eikä ympäristöselostuksesta.

GTK:n Itä-Suomen yksikössä oli tuolloin jo pitkään tutkittu sulfidisten
kaivosten ympäristövaikutuksia Suomessa. Esim. GTK:n raportti11

’Yhteenveto sulfidimalmikaivostoiminnasta Suomessa ja toiminnassa muodos-
tuvista sivutuotteista sekä niiden ympäristövaikutuksista’.
Raportissa kuvataan myös kyseistä suunnitteilla olevaa Talvivaaran sulfi-
dista kaivosta: (ote)
”3.2.1 Talvivaara
Sotkamon Talvivaaran sinkki-nikkeli-kupariesiintymää on tutkittu 1930-
luvulta alkaen eri yhtiöiden toimesta. Tällä hetkellä Talvivaara Project oy
suunnittelee kaivoksen perustamista. Kaivoksen rakentamisen aloittaminen
on suunniteltu vuodeksi 2007 ja kaivostoiminnan aloittaminen vuoteen 2009.
Talvivaaran malmi sijaitsee kahtena malmiona sulfidi- ja grafiittirikkaassa
mustaliuskeessa. Louhinta on suunniteltu tapahtuvan avolouhoksena.
Tärkeimmät sulfidit malmissa ovat rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke,
pentlandiitti ja kuparikiisu. Aksessorisina malmimineraaleina ovat alabandiitti,
ullmanniitti, stanniitti, molybdeniitti ja violariitti. Harmemineraaleina esiintyvät
kvartsi, grafiitti, kalimaasälpä, granaatti, biotiitti, tremoliitti ja plagioklaasi.
Talvivaaran malmin määräksi on arvioitu n. 220 Mt pitoisuuksilla 0,53 % Zn,
0,26 % Ni ja 0,14 % Cu. Kokonaisvarat on arvioitu n. 340 Mt:ksi. Metallit on

10 Ympäristöselostus 2005
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=118527&lan=fi
11 GTK:n raportti S 49/0000/2006/2, ’Yhteenveto sulfidimalmikaivostoiminnasta Suomessa
ja toiminnassa muodostuvista sivutuotteista sekä niiden ympäristövaikutuksista’.
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suunniteltu erotettavaksi malmista biologisella liuotuksella. Biologista liuotusta
on kokeiltu koetoimintalaitoksessa 50 000 t malmimäärällä (Talvivaara-
projektin www-sivut, Lapin vesitutkimus Oy 2004).”

Esitelmä PSAVI:lle uraaninetsinnän erityispiirteistä

GTK:n ympäristögeologi Maria Nikkarinen piti esitelmän uraanin etsinnän
erityispiirteistä Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle 18.12.2006 Oulussa.
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto viimeisteli noihin aikoihin Talvivaaran
kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupamääräyksiä.

Ympäristöministeriö oli teetättänyt STUK:illa ja GTK:lla yhteisesti
”Uraanimalmin koelouhinnan ja -rikastuksen ympäristövaikutukset
(URAKKA)-selvityksen12”, jonka loppuraportti luovutettiin Ympäristömi-
nisteriölle 24.1.2007. Se luovutettiin siis noin kuukausi ympäristögeologi
Maria Nikkarisen Oulussa pitämän esitelmän jälkeen.

URAKKA-selvityksen tehneeseen asiantuntijaryhmään kuuluivat
GTK:sta ympäristögeologi Maria Nikkarinen, geologi Olli Äikäs ja geo-
logi Markku Tenhola, kaikki GTK:n Itä-Suomen yksiköstä.

Huomautettakoon tässä yhteydessä, että kyseiseen URAKKA-raport-
tiin liittyy eräs omituisuus Talvivaaran malmiota koskevien tietojen osal-
ta, sillä raportin LIITE 1:ssä kuvataan Talvivaaraa seuraavasti:
”IUREP-raportissa (OECD 1981) arvioitiin, että Talvivaaran metallirikkaista
mustaliuskeista voisi olla saatavissa jonkin verran uraania muiden metallien
sivutuotteena. Arvio perustui GTK:n kairauksiin, joissa muutamasta profiilista
oli tietoja uraanipitoisuuksista (0,001–0,004 % U), jotka kylläkin ovat musta-
liuskeille tavanomaisia.”

Koska URAKKA-raportissa ei tuon enempää Talvivaaran uraanista sa-
nota aikana, jolloin nimenomaan Talvivaaran kaivossuunnitelma oli ym-
päristölupamenettelyn kohteena, niin tätä voi kyllä ihmetellä, sillä Talvi-
vaarassa on kuitenkin Suomen suurin arvioitu uraanivaranto (3000 –
9000 tonnia uraania), muun metallituotannon sivutuotteena saatavaksi

12 URAKKA-selvitys, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=70241
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arvioituna. Ja Talvivaara-yhtiö oli nimenomaan monimetallituotantoon
pyrkivä kaivosyhtiö.

URAKKA-raportin merkintä ”voisi olla saatavissa jonkin verran uraania”
on luonteeltaan sellainen tosiasioita vähättelevä maininta, jollaista ei vi-
rallisesti pyydettyyn asiantuntijaviranomaisten ympäristövaikutusten sel-
vitysraporttiin olettaisi kirjattavan.

GTK:n Itä-Suomen yksikön ympäristögeologi Maria Nikkarisella oli tietysti
mahdollisuus antaa esitelmässään Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle
hyvinkin yksityiskohtaista tietoa Talvivaaran uraanista, sen pitoisuuksista, koko-
naismääristä, liukenevuudesta bioliuotuksessa, kertymisistä ja määristä muun
metallituotannon sivutuotteena, sekä uraanin hajoamistuotteiden käyttäytymi-
sistä bioliuotusprosessissa, sillä GTK:n Itä-Suomen yksikössä oli ollut suurimit-
takaavainen tutkimustoiminta Talvivaaran mustaliuskeen bioliuotuksen toimi-
vuuden testaamiseksi, usean tutkimuslaitostahon tukemana.

Kertoi tai ei, mutta ympäristö- ja vesitalouslupaan ei uraani-sanaa tullut kirja-
tuksi.
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Ympäristölupa 2007
Talvivaara-yhtiö sai kaivoshankkeelleen Pohjois-Suomen ympäristö-
lupaviraston 29.3.2007 myöntämän ympäristö- ja vesitalousluvan13,
jossa ei mainittu uraania. Mihin katosivat 30 vuoden aikana kerätyt
uraanin tutkimustiedot?

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki kuvasi Talvivaaran kaivoksen peruskiven-
muuraus -puheessaan14 22.8.2007 lupamenettelyä:

(…)”Lupaprosessin aikana on järjestetty poikkeuksellisen laaja viranomaisten ja
yksityisten asianosaisten kuulemis- ja tiedotustilaisuuksien kierros. Asian käsittelyn
yhteydessä on pyritty avoimeen vuorovaikutukseen kaikkien osapuolten kesken.” (…)

Ihmisten epäluulo ei kuitenkaan hälvennyt.

Kansalaiset kysyivät uraanin perään
Joukko paikallisia ihmisiä valitti Vaasan hallinto-oikeuteen (VaHO) uraanimää-
räysten puuttumisesta kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvassa. Valituksen
johdosta antamassaan lausunnossa Kainuun Ympäristökeskus totesi;

”että YVA-prosessissa esille tulleiden tietojen perusteella uraani ei aiheuta
alueella ympäristön pilaantumisen vaaraa.”
Perustelunaan Kainuun Ympäristökeskus viittasi yhtiön tekemän arvi-
ointiselostuksen kohtaan 4.6.4 (bioliuotuksessa liukenematon kiviaines).
Kohdassa tuotiin esille, että toisessa kolonnikokeessa oli saatu arvoksi
U= 0,005 %.

13 Ympäristö- ja vesitalouslupa 2007
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=65786
14 http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/puheet/puhe/fi.jsp?oid=202899
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Hallinto-oikeuden päätös15 15.2.2008
Hallinto-oikeus perusteli valittajien muutoksenhaun hylkäämistä seuraavasti:

”Kaivospiirin alueella mustaliuskeissa olevat uraanipitoisuudet ovat niin alhai-
sia, etteivät ne aiheuta nyt käsiteltävänä olevan kaivostoiminnan yhteydessä
luvan myöntämisen esteenä olevia haitallisia vaikutuksia tai muutoksia lupa-
määräyksiin.”

Ympäristöselostuksen tehnyt konsulttitoimisto (Lapin Vesitutkimus Oy, LVT)
oli toteuttanut taitavasti Pekka Perän ohjetta ”saman asian voi esittää valehte-

lematta monella tavalla”16. Nimittäin selostuksen kohta 4.6.417 käsittelee metal-
lipitoisuustietoja bioliuotuksen jälkeen kasaan jääneessä liukenemattomassa
kivi-aineessa, ei alkuperäisen uraanipitoisen mustaliuske-esiintymän tietoja,
joihin valittajat viittasivat.

Jostain syystä Kainuun Ympäristökeskus perusti lausuntonsa tuohon
ympäristöselostuksen kohtaan 4.6.4, missä oli annettu pitoisuustietoja
sellaisesta bioliuotuskasasta, josta uraani oli ensin muiden metallien ta-
paan pääosin liuotettu pois (jäljellä vain liukenematon kiviaines). Näin
luotiin mielikuvaa liukenemattomasta pienestä uraanipitoisuudesta.

15 Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 08/0039/1, 15.2.2008

16 Suomen Kuvalehti 48/2007, Pekka Perä kertoo: ”Olen päässyt insinöörikuoresta sen
verran ulos, että olen ymmärtänyt, että asiat ovat vain sitä miltä ne näyttävät. Saman asian voi
esittää valehtelematta monella tavalla. Puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä”, Perä sanoo. ”Ku-
kaan ei myy mitään tunnuslukujen hyvyydellä, vaan mielikuvilla. Kassavirta-käyrä on hyvä
tietää, mutta tarinalla hanke myydään. Kerrot esimerkiksi, mitä hyvää teet seudulle kun perus-
tat kaivoksen ja kuka sinua tukee. Pitää olla hyvä tarina. Ei kukaan kehu, että hyvät faktat.
Faktat voi tarkistaa aina jälkikäteen.”

17 4.6.4 Biokasaliuotuksessa liukenematon kiviaines ja muut sivutuotteet
”Biokasaliuotuksen tuloksena tulee sekundaarisista liuotuskasoista syntymään metallit ja
sulfidit luovuttaneen kiviaineksen loppusijoituspaikkoja. Liuotuskasat on suunniteltu jätettäviksi
paikalleen ja jälkihoidettaviksi soveltuvalla tavalla.
Metallien ja sulfidien liukenemista Talvivaaran malmista on tutkittu pitkään erilaisissa kokeis-
sa. Kolonnikokeiden jälkeen tehdyt määritykset osoittavat Talvivaaran malmin loppupitoisuuk-
siksi Ni 0,028%, Zn 0,12%, Cu 0,08%, Co 0,007%, Fe 7,3%, Mn 0,14%, Ca 0,8%, Mg 1,6%,
SiO2 52%, S 3,7 % ja C 8 %. Toisessa kolonnikokeessa on analysoitu myös muita komponent-
teja ja tulokset olivat Mo <0,02%, Cd 0,002%, As 0,002%, Sb <0,02%, Pb 0,010%, Sn <
0,001%, U 0,005% ja Se 0,004%.”
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Uraani liukeni liuosnesteeseen ja päätyi kipsisakka-altaisiin
Oliko ympäristöselostus esitetty valehtelematta, vaikka siinä oleellisia malmiin
liittyviä uraanitutkimustietoja ei esitetty, onkin jo toinen kysymys. Varsinkin,
kun ottaa huomioon sen myöhemmin esille tulleen seikan, että yhtiö tiesi
uraanin liukenevan bioliuotuskasoista liuotusnesteeseen ja siitä päätyvän kip-
sisakka-altaisiin. Yhtiö oli tutkituttanut myös uraanin erottamista liuotusnes-
teestä, mutta ei ollut löytänyt siihen taloudellista ratkaisua.

Yhtiö ei kuitenkaan YVA-prosessissa eikä myöskään ympäristölupa-hakemuk-
sessaan tuonut esille tätä tietämäänsä uraanin liukenemista bioliuotuksessa ja
uraanin päätymistä kipsisakka-altaisiin.

Faktat paljastuivat jälkikäteen
Talvivaaran bioliuotuksen kehittäjä Marja Riekkola-Vanhanen kertoi Sotkamos-
sa 1.2.2011 bioliuotusesitelmänsä jälkeisessä yleisökeskustelussa vastauksena
yleisökysymykseen:

”Me ajettiin näitä bioliuotuksen talteenottokokeita Kokkolassa silloisen
OMG:n tiloissa. Silloin katsottiin hyvin tarkkaan, että mihinkä uraani menee
näissä sakoissa. Ja kaikissa niissä kokeissa, joita koeliuotuksen aikana tehtiin,
niin uraani meni kipsisakkaan, ja todettiin että sille ei ollut mitään tehtävissä.
Vuonna 2006 me selvitettiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kanssa tä-
tä uraanin talteenottoa tästä liuoksesta, ja silloin TEKES oli sitä osaltaan kus-
tantamassa. Katsottiin vuoden verran talteenottoa läpi. Silloin todettiin, että ei
löydy semmoista tapaa, jolla uraani saataisiin sieltä talteen taloudellisesti. Ja
se jäi sitten siihen. Se tutkimusraportti on varmaan vielä olemassa.”

Laki, oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus

Korkein hallinto-oikeuskin (KHO) pääsi käsittelemään Talvivaaran kaivoksen
ympäristö- ja vesitalouslupaa, sillä Kainuun Ympäristökeskus valitti Vaasan
hallinto-oikeuden ratkaisusta muuttaa Talvivaara-yhtiölle määrättyjä vakuustal-
letus vaateita, jotka Ympäristökeskus oli määrännyt yhtiölle mahdollisia ympä-
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ristön jälkihoitotarpeita varten. KHO hylkäsi18 Kainuun Ympäristökeskuksen
valituksen, joten Talvivaara-yhtiön vastine siis voitti (ympäristövakuutus riitti
rahavakuuksien sijasta, noin yksinkertaistaen sanottuna). Ympäristökeskus
velvoitettiin maksamaan 5000 € Talvivaara-yhtiön oikeudenkäyntikuluja.

Mielenkiintoisia ovat KHO:n hyväksymät Talvivaara-yhtiön vastineen peruste-
lut;

”Talvivaara oli katsonut, että kysymys ei ole tulkinnanvaraisesta asiasta, vaan
lain, oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden yksiselitteisestä tulkinnasta. Viran-
omaisen valitusta oli Talvivaaran mielestä pidettävä kokonaisuudessaan pe-
rusteettomana ja oikeusjärjestyksen vastaisena. Asiassa merkitykselliset tul-
kintaseikat olisivat olleet luettavissa ja löydettävissä suoraan ympäristöhallin-
non omista ohjeista. Näissä oloissa oikeudenkäynti on johtunut viranomaisen
virheestä, minkä vuoksi on kohtuutonta, että yhtiö joutuisi pitämään oikeu-
denkäyntikulunsa vahinkonaan.”

KHO tuomitsi siis viranomaisen siitä, ettei viranomainen käyttänyt päätöstä
tehdessään yleisesti saatavilla olevaa hallinnon omaa ohjetta. Voisiko tuota
KHO:n hyväksymää periaatetta kohdistaa myös muuhunkin Talvivaaran lupa-
menettelyssä? Vaikkapa yleisesti saatavilla olleiden uraanitietojen käyttämättä
jättämiseen prosessin aikana? Ne faktat olisivat olleet saatavilla suoraan kaivos-
toimintaan liittyvistä raporteista, esim. OECD/NEA -raporteista sekä GTK:n ja
TEM:in tietokannoista. Onko tuon KHO:n määrittämän tulkintaperiaatteen
mukaan tässä ympäristölupa-menettelyssä joku osapuoli nuhteeton?

18

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2010/201003907?search%5Btype%5D=pika
&search%5Bpika%5D=ymp%C3%A4rist%C3%B6vakuus
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GTK:n monet roolit
Pohjois-Suomen Ympäristölupavirasto pyysi Talvivaara-yhtiöltä ympäristölupa-
hakemukseen täydennyksiä bioliuotus- ja sivukivikasojen pohjarakenteiden kes-
tävyydestä ja vesieristyksistä, joiden asianmukaisuutta kansalaiset olivat epäil-
leet muistutuksissaan.
Talvivaara-yhtiö toimitti 19.12.2006 täydennyksenä lupaviranomaiselle hankki-
mansa lausunnon19 GTK:n Itä-Suomen yksiköltä. Lausunto alkaa kuvauksella:

”Lausunto: Kiviainesten ja kipsisakan sijoitus - liuotus- ja läjitysalueiden raken-
teet ja vesienhallinta”
”Lausunnon perustana ovat tilaajan antamat tiedot läjitettävien kiviainesten
kemiallisesta ja mineralogisesta koostumuksesta, kipsi- ja neutralointi-sakko-
jen kemiallisesta koostumuksesta ja liukoisuustesteistä, läjitysalueiden maape-
rästä ja hydrogeologista oloista sekä pohjarakenteessa käytettävän tiivistekal-
von ominaisuuksista ja pitkäaikaisesta kestävyydestä (kirjallisuus-viitteet).”

Kansalaisten tekemiin muistutuksiin antamassaan vastineessa 16.1.2007 Talvi-
vaara-yhtiö viittasi tuohon hankkimaansa GTK:n Itä-Suomen yksikön lausun-
toon, sanoen silloin sitä asiantuntijalausunnoksi:

”GTK on laatinut asiantuntijalausunnon hakijan esittämistä sivutuotteiden läji-
tysalueista ja niille sijoitettavien materiaalien ominaisuuksista. Lausunnossaan
GTK tarkentaa hakijan 5.4.2006 esittämiä perusteluja joiltakin osin. Kokonai-
suutena GTK:n lausunto tukee hakijan esittämiä rakenneratkaisuja ja pitää
niitä riittävinä ympäristön suojelun kannalta.”

Talvivaara-yhtiö esitti 4.2.2007 Pohjois-Suomen Ympäristölupavirastolle hake-
muksensa tarkennuksen koskien Talvivaaran kaivoksen sivukivien ja kipsisakan
läjitysalueiden sekä liuotuskasojen pohjarakenteita:

Ote lupaviranomaisen kuvauksesta: ”Talvivaara projekti on esittänyt läji-
tysalueiden ja liuotuskasojen osalta perusteet poikkeamiselle Valtioneuvoston
päätöksestä kaatopaikoista täydennyksessä 5.5.2006 ja vastineessaan Kai-
nuun Ympäristökeskukselle 1.9.2006. Hakemussuunnitelman perusteella
Geologinen Tutkimuskeskus on laatinut lausunnon pohjarakenteista. GTK
katsoo lausunnossaan, että pohjarakenteet ovat riittäviä ja esittää samalla

19 GTK:n lausunto Drno K986/42/2006 : ”Kiviainesten ja kipsisakan sijoitus - liuotus- ja
läjitysalueiden rakenteet ja vesienhallinta”, 2006
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tarkennuksia perusteiksi poikkeamiselle kaatopaikkamääräyksistä. Hakija on
vastineessaan 17.1.2007 edelleen todennut, että hankkeen toteutussuunnit-
telussa tullaan tekemään GTK:n esittämät tarkentavat pohjatutkimukset.”

Vaasan hallinto-oikeus perusteli päätöstään 15.2.2008:
Lupamääräys 4

”Hakemuksen mukaisten liuotuskasa-alueiden, kaatopaikkojen ja vesialtaiden
rakenteiden suojarakenteiden tiiviys perustuu muovikalvon kestävyyteen. Lu-
pamääräyksissä 31 - 33 on annettu kaikkia jätteiden loppusijoitusalueita
koskevia yleisiä määräyksiä, joilla on muun ohella pyritty turvaamaan kaato-
paikka-alueiden suojarakenteiden riittävyys. Ympäristölupaviraston päätöksen
mukaisessa lupamääräyksessä 4 on edellytetty tarkempien rakennussuunni-
telmien esittämistä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Hallinto-oikeus kui-
tenkin katsoo, että hakemuksessa olevat puutteet eivät liity yksin suojaraken-
teisiin, vaan myös kunkin rakennettavan alueen maaperä- ja pohjavesioloja
koskevat selvitykset ovat puutteellisia. Hakemuksessa ei myöskään ole selvi-
tetty kattavasti pohjavesien virtaussuuntia liuotuskasa-, kaatopaikka- tai al-
lasalueilla. Rakennussuunnitelmien esittämisen yhteydessä tulee ottaa huomi-
oon edellä ja lupamääräyksissä 31 - 33 mainitut seikat.

Toisen vaiheen liuotuskasassa pH voi laskea alle 2, jolloin suojarakenteeksi
valitun muovikalvon pitkäaikaiskestävyys on epävarmaa. Esimerkiksi Geolo-
gian tutkimuskeskus on ympäristönsuojelulain tarkoittamana asi-
antuntijaviranomaisena ympäristölupavirastolle antamassaan lau-
sunnossa (korostus toimittajan) pitänyt rakennetta riittävänä "lyhyen ajan
kuluessa" estämään vajovesien pääsy alapuoliseen sivukivitäyttöön. Toisen
vaiheen liuotuskasan suojarakenteen on kestettävä vuosikymmeniä. Raken-
nekokonaisuuden pitkäaikaiskestävyydestä ei ole täyttä varmuutta. Hallinto-
oikeus katsoo, että hakijan tulee osana lupamääräyksessä 4 määrättyä selvi-
tysvelvollisuutta esittää myös selvitys muovikalvon pitkäaikaisesta kestävyy-
destä myös erittäin happaman suotoveden (pH<2) varalta tai vaihtoehtoisesti
osoittaa, että olosuhteet pysyvät sellaisina, että muovikalvon kestävyys on
varmistettu.
Näiden puutteiden tai epävarmuustekijöiden korjaamiseksi ja valtioneuvoston
päätöksen kaatopaikalle asettaman vaatimuksen täyttämiseksi, erityisesti
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pohjamaan kantavuuden varmistamiseksi, hallinto-oikeus on lisännyt lupa-
määräykseen 4 kyseiset selvitysvelvollisuudet.”

Tämän GTK:n lausunnon statuksen kehitys päämiehen tilauslausunnosta ympä-
ristölain tarkoittamaksi asiantuntijaviraston antamaksi lausunnoksi on merkilli-
nen kehityskulku tässä prosessissa:

- Ensin GTK:n Itä-Suomen yksikkö laati pyynnöstä lausunnon Talvivaara-
yhtiölle yhtiön antamien tietojen perusteella.

- Talvivaara-yhtiö toimitti lausunnon Ympäristölupavirastoon täydennyk-
senä vaadittuihin selvityksiin.

- Myöhemmin vastineessaan kansalaisten muutosvaatimuksiin Talvivaara-
yhtiö viittasi kyseiseen lausuntoon sanoen sitä silloin asiantuntijalausun-
noksi.

- Päätöksensä perusteluissa Vaasan hallinto-oikeus nimesi kyseisen lau-
sunnon ympäristölain tarkoittamaksi asiantuntijaviraston antamaksi lau-
sunnoksi.

Tarkastellaan GTK:n Itä-Suomen yksikön roolia lähemmin.
Tuskin on sattumaa, että kun Pekka Perä teki 2003 esisopimuksen kaivosoikeu-
den ostamisesta Outokumpu Oy:ltä, niin syksyllä 2003 TEM järjesti GTK:lle
vuoden 2004 budjettiin 2 milj. euron lisämäärärahan. Kyseinen lisämääräraha
oli tarkoitettu VTT:n Outokummussa toimivan mineraalitekniikan tutkimusryh-
män liittämiseen osaksi GTK:n Itä-Suomen yksikköä. Tutkimusryhmän liittämi-
seen toisen tutkimuslaitoksen alaisuuteen tarvittiin 2 milj. euron lisämääräraha?

GTK:n tiedotteessa20 kuvataan: ”Mineraalitekniikan tutkimusryhmä tuo
GTK:lle uuden osaamisalueen sekä laajentaa ja vahvistaa GTK:n geoanalyyt-
tistä ja mineraalitutkimuksellista osaamiskokonaisuutta ja palvelutarjontaa.
Rikastustekninen osaaminen mahdollistaa GTK:n kartoittamien raaka-aine
esiintymien taloudellisen käyttökelpoisuuden monipuolisemman selvittämisen.
GTK:n ympäristötutkimuksissa prosessitekninen osaaminen mahdollistaa mm.
kivennäismaiden puhdistusteknologioiden menetelmällisen kehittämisen.”

20 GTK:n tiedote Mineraalitekniikan tutkimusryhmän liittämisestä GTK:hon.
http://www.gsf.fi/_system/print.html?from=/_system/PressReleases/news_0178.html



25

Sinne entiselle VTT:n yksikön ulkoalueelle, vuodesta 2004 lähtien GTK:n Itä-
Suomen yksikön Outokummussa sijaitsevan mineraalitekniikan tutkimusyksi-
kön ulkoalue, rakennettiin helmikuussa 2005 iso hirsikehikosta tehty liuotusko-
lonni bioliuotuskoetta varten osana EU:n Bioshale-projektia, siis todellisuudes-
sa Talvivaaran mustaliuskeiden bioliuotuskokeita varten. Siellä Talvivaara-yhtiö
tutki bioliuotusprosessin toimivuutta ulko-olosuhteissa GTK:n, Teknillisen
korkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

GTK:n Itä-Suomen yksikkö oli siis merkittävässä pitkäkestoisessa maksullisessa
asiakaspalvelusuhteessa Talvivaara-yhtiöön silloin kun kyseinen GTK:n lausunto
kasojen pohjarakenteista laadittiin 2006. Mikäli kyseessä on ympäristönsuojelu-
lain tarkoittama asiantuntijaviraston lausunto, niin minkälaiset ovat asiantuntija-
viraston ohjeet tällaisten lausuntojen antamisiin? Miten lausunnosta näkee, että
se on tällainen ympäristönsuojelulain tarkoittama asiantuntijaviraston lausunto?

Kyseinen GTK:n Itä-Suomen yksikön lausunto oli kirjattu: ”Lausunto
Drno K986/42/2006”, ja lausunnon allekirjoittajana oli tutkimusprofes-
sori FT Marja Liisa Räisänen. Kyseiseen aikaan GTK:n Itä-Suomen yksi-
kön aluejohtajana Kuopiossa toimi geologi Kari Pääkkönen (1998 –
2007).

Erityisesti kiinnittää huomiota, ettei tuossa GTK:n Itä-Suomen yksikön lausun-
nossa 2006 mainita ollenkaan Talvivaaran mustaliuskeisiin sisältyvää uraania
eikä uraanin mahdollista saatavuutta muiden metallien sivutuotteena.
Ei mainittu uraania, vaikka kyseisissä GTK:n bioliuotuskokeissa tutkittiin juuri
metallien liukenevuuksia bioliuotuksessa. Yleisesti tiedetään uraani hyvinkin
vesiliukoiseksi raskasmetalliksi erityisesti happamissa olosuhteissa ja bioliotus
perustui nimenomaan happaman liuoksen käyttöön. Ja kyseinen raportti 2006
käsitteli juuri bioliuotuskasojen pohjarakenteiden vesieristyksiä ja niiden pitkä-
aikaiskestävyyttä. Ei mainittu uraania, vaikka GTK on juuri se virasto, joka
uraanivarannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet inventoi ja raportoi.

Miten ympäristönsuojelulain tarkoittama asiantuntijaviraston rooli ja tilausso-
pimussuhteinen maksullinen asiakaspalvelutyö yleensäkään sopivat yhteen?
Miten ne ovat GTK:ssa erotettu toisistaan?
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GTK ja kaivosyritysten tilaustyöt
GTK:n sisäisessä raportissa21 S/49/0000/1/2000, toimittanut Kirsti Loukola-Rus-
keeniemi, annetaan ohjeita valmistautumiseen kilpailemaan edessä olevista ym-
päristötutkimuksiin liittyvistä maksullisista tilaustöistä kaivosyrityksille. Rapor-
tissa kuvataan mm. tavoitetta GTK:n rooliksi kaivosympäristötutkimuksissa:

”Vaikka GTK:n päärooli kaivosympäristötutkimuksissa on viranomaistoimin-
taa tukeva, teemme myös tilaustöitä kaivosyrityksille. Pyrimme saamaan pi-
tempiaikaisia toimeksiantosopimuksia, koska pienistä tilauksista on vaikea
saada taloudellista katetta.
Tilaajat mieluiten teettäisivät koko projektin (esiselvityksen, kunnostussuunni-
telman, riskianalyysin, kunnostuksen ja jälkiseurannan) samalla toimeksian-
nolla. GTK:ssa pitää sen vuoksi koota tutkimuspaketteja yhteistyössä eri
maanrakennusyhtiöiden ja saastuneiden alueiden kunnostuksesta vastaavien
konsulttiyritysten kanssa.
Suurin osa panostuksesta liittyy kunnostukseen, ei esiselvityksiin tai ympäris-
töseurantaan.
Tarjouksiin sisällytetään vain ne tutkimusmenetelmät, jotka suoranaisesti pal-
velevat tilaajan päämääriä. Esimerkiksi kemiallisia analyysejä ei pidä tarjota
tarkalla ja kalliilla menetelmällä, mikäli kunnostustarve voidaan määrittää
halvemmallakin. Toimeksiannot ovat yleensä käytännönläheisiä. Työskentely-
tavan pitää vastata tarjouspyynnön tarpeita. Ylitutkimus lisää kustannuksia ja
vaikeuttaa menestymistä tarjouskilpailuissa.
GTK:n viranomaisroolia on syytä vahvistaa, vaikka se joissakin tilanteissa saat-
taa vaikeuttaa yhteistyötä yritysten kanssa. Tutkimuslaitoksen uskottavuus on
parempi yleisön ja viranomaisten silmissä kuin pienten yrityksistä taloudelli-
sesti riippuvaisten konsulttitoimistojen, mikä voi antaa lisäarvoa GTK:n asian-
tuntijapalveluille asiakkaan kannalta. Tätä on syytä korostaa eri yhteyksissä”.

GTK:n sisäinen ohje näyttää pyrkivän tietoisesti sekoittamaan viranomaisroo-
lin, tutkimuslaitosroolin ja maksullisen asiantuntijapalvelutyön keskenään, eikä
suinkaan eriyttämään niitä toisistaan. Jotta annettaisiin lisäarvoa asiakkaalle?
On aiheellista kysyä, että onko tämä yleisempikin suuntaus ja tavoite TEM:in
alaisissa viranomais-, tutkimus- ja valvontaorganisaatioissa?

21 GTK:n sisäinen raportti S/49/0000/1/2000, toimittanut Kirsti Loukola-Ruskeeniemi
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5. URAANI EI PYSYNYTKÄÄN PIILOSSA –
URAANILUPIEN HAKEMISEEN TULI KIIRE

Talvivaaran uraania löytyi Harjavallasta
Ensimmäinen Talvivaaran nikkelisulfidi-erä lähetettiin 19.2.2009 Harjavaltaan.
Sen seurauksena Norilsk Nickel Harjavallan (NNH) tuotantoprosessi kaatui
uraanin kertymisiin uuttoliuokseen, mutta julkisuuteen sitä ei kerrottu.
NNH jätti uraanilupahakemuksen STUK:ille vuoden 2009 lopussa.
STUK antoi ydinenergialain valtuuksiensa mukaisen luvan NNH:lle 10 tonnin
uraanin tuotantoon, käsittelyyn ja varastointiin 1.3.2011.
Julkiseksi hanke tuli vasta 18.10.2010, kun ympäristönsuojelulain mukaisen
koetoimintalupa -päätöksen antoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Koetoi-
mintalupa annettiin vuoden 2011 loppuun saakka.

Talvivaara haki uraanin talteenottolupaa
Vuoden 2009 aikana Talvivaara-yhtiö selvitti Outotechin ja Norilsk Nickel
Harjavallan kanssa uutto-prosessitekniikan uudistamisesta ja kehittämisestä
syntyneen uraaniongelman ratkaisemiseksi, teetätti kaivospiirialueellaan gam-
masäteilymittauksen GTK:n Itä-Suomen yksiköllä (Olli Äikäs) sekä valmisteli
uraanin liittyviä lupakysymyksiä.

Pörssitiedotteessaan22 9.2.2010 Talvivaara-yhtiö ilmoitti suunnittelevansa uraa-
nin talteenottohankketta. Prosessikaaviolla kuvattiin, että tarvitsee vain lisätä
uraanin uuttolaitos23 entiseen metallien talteenottolaitokseen.

22

http://www.talvivaara.com/media/mediatiedotteet/porssitiedotteet/porssitiedote/t=talvi
vaara-tutkii-malmissa-olevan/id=16568722/
23 Talvivaara uraani presentaatio 09.02.2010
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Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kertoo pörssitiedotteessaan
9.2.2010:
(...) "Kaivoslain velvoitteen mukaisesti olemme hyödyntämässä myös mahdol-
liset sivutuotteet.
Uuttomenetelmän kehitystyö on osoitus Talvivaaran ja sen yhteistyökumppa-
neiden innovaatiokyvystä ja se sopii täsmälleen strategiaamme arvokkaiden
aineiden turvallisesta, huolellisesta ja kannattavasta talteenotosta." (...)

Talvivaara-yhtiö piti heti pörssitiedotteensa jälkeisenä päivänä 10.2.2010
paikallisen tiedotustilaisuuden, johon oli hankkinut paikalle seuraavat
asiantuntijat:

Esko Ruokola, (STUK), johtava asiantuntija
Dina Solatie, (STUK), Pohjois-Suomen aluelaboratorion johtaja
Olli Äikäs, (GTK), geologi

Lupahakemuksessa valtioneuvostolle väitettiin, ettei uusi uraanin uuttolaitos
lisää olemassa olevan kaivoksen ympäristöriskejä, vaan enemmänkin pienentää
ympäristövaikutuksia vähentämällä kipsisakka-altaaseen menevää uraania, joten
koko kaivoksen ympäristölupaa ei tarvitse arvioida uudestaan. Myöhemmin
jätetyssä ympäristövaikutuksien arviointiohjelma-hakemuksessa lähdettiin liik-
keelle samasta näkökulmasta.

Vaasan HO oli perustellut kansalaisten uraanivalitusten hylkäyspäätös-
tään sillä että uraania oli niin vähän, ettei siitä aiheudu ympäristöhaittaa.
(VaHO ei tiennyt uraanin liukenevan bioliuotuskasoista ja päätyvän kip-
sisakka-altaaseen.) Vuosi VaHO:n päätöksestä NNH joutui nikkelirikas-
teeseen sitoutuneen uraanin vuoksi vaikeuksiin ja kaksi vuotta päätök-
sen jälkeen Talvivaara-yhtiö haki uraanin talteenottolupaa Euroopan
suurimmalle uraanintuotannolle perustellen, että uuttolaitos vähentää
kipsisakka-altaaseen menevää uraania ja siten pienentää ympäristöhait-
toja.

Kipsisakka-allas vuoti lähes hallitsemattomasti

Pian uraanihankkeesta tiedottamisen jälkeen kipsisakka-allas vuoti lähes hallit-
semattomasti 16 –18.3.2010 pohjamuoviin tulleiden reikien vuoksi. Yhtiön
selityksen mukaan syynä oli uppopumpun putoamisesta johtuva reikä pohja-
muovissa, ja että reikä suureni veden virtauksen johdosta.
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Asian kuntoon saattamisen ajaksi Kainuun ELY-keskus antoi poikkeuslu-
van ylimääräisiin juoksutuksiin edellyttäen siltä ajalta tiheämmin otetta-

via vesinäytteitä, mutta ei vaatinut uraania tarkkailtavan vesinäytteistä.
Sotkamon kunnan ympäristösuojelu-viranomainen ei antanut ELY:lle
asiasta lausuntoa.

Lähialueiden asukkaiden epäilykset kuitenkin kasvoivat ja media kiinnostui
asiasta24.
Yhtiö kiisti uraania päässeen ympäristöön. Syksyllä 2010 Talvivaara-yhtiö kertoi
lehdistölle uraania mitattavan nyt, kun kerran se kipsisakkaliete on nyt maas-
tossa näkyvillä.

GTK:n roolista syntyi julkinen keskustelu

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta pyysi ELY-kes-
kus tällä kertaa lausunnon myös GTK:lta, jonka lausunnon allekirjoitti elokuus-
sa 2010 pääjohtaja Ekdahl.

Ympäristöministerin perheen osakeomistus-kohun yhteydessä syys-
kuussa 2010 media selvitti muidenkin päättäjien osakeomistuksia Talvi-
vaara-yhtiöstä, jolloin paljastui GTK:n pääjohtaja Ekdahlin hankkineen
Talvivaaran osakkeita jo vuonna 2005.

Silloin nousi julkinen25 keskustelu GTK:n roolista, ja erityisesti epäilys pääjohta-
jan jääviydestä hänen allekirjoittaessaan lausunnon ympäristövaikutuksien arvi-
ointiohjelmasta. Pääjohtaja Ekdahl ei itse pitänyt osakeomistusta esteenä lau-
sunnon allekirjoitukselleen, eikä hän myöskään pitänyt GTK:ta viranomaislai-
toksena, vaan tutkimuslaitoksena.

24

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/09/.apu_talvivaaran_kevainen_vuoto_sisalsi
_uraania_2017373.html
25 http://www.apu.fi/artikkeli/poliittinen-kuoppa
”On silti kiinnostavaa, että GTK:n, asiantuntijaviranomaisen, lausunnon allekirjoittanut yhtiön
pääjohtaja Elias Ekdahl omistaa osakerekisterin mukaan Talvivaaran osakkeita,
7 500 kappaletta. Hän vahvistaa asian Avulle, mutta katsoo, että se ei ole riittävä syy pidät-
täytyä arvioimasta tutkimuskeskuksensa nimissä Talvivaaran uraanihanketta.
Siis työ- ja elinkeinoministeriön ohjaaman asiantuntijaviranomaislaitoksen pääjohtaja allekirjoit-
taa lausunnon yhtiöstä, jonka osakkeita hän itse omistaa. – Hankin osakkeet 2005, GTK:n
Ekdahl kertoo.”
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APU-lehti selvitti GTK:n roolia lisää ja julkaisi lokakuussa 2010 artikkelin otsi-
kolla26 ”Ilman muuta esteellinen”, jossa haastatellut lakiasiantuntijat pitivät Ek-
dahlin toimintaa ongelmallisena. Otteita artikkelista:

(…) ”GTK:n Pääjohtajan mahdolliseen esteellisyyteen liittyy myös kysymys
siitä, mikä GTK:n yhteiskunnallinen asema oikeastaan on. Pääjohtaja Ekdahl
on tähdentänyt, esimerkiksi A-studiossa 29.syyskuuta, että GTK ei ole viran-
omainen. Se tekisi tietysti GTK:n asemasta vapaamman.

GTK:ta valvova Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on kuitenkin asiasta
täysin eri mieltä Ekdahlin kanssa. VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Kirsti
Sälli on hämmästynyt Ekdahlin linjauksesta koskien GTK:n roolia.
”- Kuinka hän voi näin sanoa? Totta kai GTK on viranomainen”, Sälli sanoo.

Samoilla linjoilla on myös VTV:n pääjohtaja Tuomas Pöysti. Pöysti toimii myös
Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden dosenttina. ”GTK:han ei toki ole lupavi-
ranomainen. Mutta asiantuntijaviranomaisrooli GTK:lla on. Se antaa lausunto-
ja ja sen tehtävistä säädetään laissa. Tässä mielessä GTK on viranomainen.”
Pöystin mukaan GTK:een sovelletaan esimerkiksi hallintolakia. Sen pykälä 27
on otsikoitu: ”Esteellisyys.”
(…) VTV:n pääjohtaja Tuomas Pöysti muistuttaa kuitenkin hallintolain yleis-
lausekkeista. ”Lain mukaan esteellisyydessä ei ole kyse vain siitä, onko henki-
lön puolueettomuus vaarantunut, vaan myös siitä, miltä asia näyttää ulospäin.
Eli näyttääkö asia kansalaisten silmissä siltä, että viranomaistoiminta on puo-
lueetonta. Muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on korostanut tä-
tä seikkaa.”
Miltä asia sitten näyttää lakiasiantuntijalle? Pöysti menee vaitonaiseksi. ”Olen
vähän varovainen, koska olen yksi kolmesta suomalaisesta laillisuusvalvojasta
ja nyt kun tässä on taloudellisia kytkentöjä, mietin, voiko tämä tapaus tulla
meille arvioitavaksi myöhemmin”, Pöysti miettii.
(…) ”Mehän(VTV) olemme jo aikaisemmin kiinnittäneet huomiota hyvän hal-
linnon toteutumiseen”.
Hän viittaa kolmen vuoden taakse, jolloin Valtiontalouden tarkastusvirasto
julkaisi kriittisen raporttinsa nimeltä Valtio etsintä- ja kaivostoiminnan
edistäjänä.

26 APU-lehti nro 41, 14.10.2010, sivut 28 -29, teksti Juho Kauppinen.
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Raportissa asetetaan kyseenalaiseksi paitsi GTK:n myös koko GTK:ta ohjaa-
van ministeriön (tuolloin kauppa- ja teollisuusministeriö KTM) rooli.

Raportin mukaan ongelma on käytännössä se, että kaivostoimintaa oh-
jaava ministeriö ikään kuin valvoo itse itseään. Se toisaalta edistää strategi-
sesti kaivostoimintaa ja toisaalta toimii epäsuorasti lupia myöntävänä ja val-
vovana viranomaisena.
” Kauppa- ja teollisuusministeriö (nykyisin TEM) pyrkii eri tavoin edistämään
kaivostoimintaa ja markkinoimaan Suomea kaivosmaana ja samanaikaisesti
se toimii lupaviranomaisena. Ministeriön tehtävät kaivostoiminnan ja kai-
vosyritysten toiminnan edistäjänä vaarantavat sen objektiivisuuden ja riippu-
mattomuuden lupaviranomaisena”, raportti ruoskii.

Avun tavoittama elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen ei suoraan kommentoi
raportin syytöstä ministeriön ongelmallisesta kaksoisroolista. Epäsuorasti hän
myöntää, että asia aiotaan korjata tulevassa kaivoslaissa. ”Lupaviranomais-
tehtävä siirtyy Tukesille. Olen jo tehnyt päätöksen, että samalla Tukes siirtyy
Rovaniemelle, siis fyysisestikin kauas Helsingistä ”. Pekkarinen kertoo toi-
menpiteistä, joilla hankalaa kaksoisroolia pyritään purkamaan.

Keskustelua27 GTK:n pääjohtajan ja ympäristöministerin roolien lisäksi aiheutti
samaan aikaan myös Kainuun ELY-keskuksen johtajan lausunnot.

”Apu-lehden haastattelussa Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja ja samalla Ym-
päristö- ja luonnonvarat vastuualueen johtaja Kari Pääkkönen vahvisti, että
uraanin olemassaolo on tiedetty. Pääkkösen mielestä perusteita uraanin ot-
tamiselle mukaan tarkasteluun aikaisemmin ei ollut. Perusteiksi eivät hänen
mukaansa riitä esimerkiksi uraaniin liittyvät pelot.”

Lehdessä Kari Pääkkönen ei suoraan nimennyt pelkoja kansalaisten uraanipe-
loista syyksi uraanitiedon pitämiseksi poissa YVA-prosessista, mutta pitääkö
tosiaan olla joku erityinen peruste, ennen kuin viranomaisten tiedossa oleva
uraani otetaan mukaan julkiseen ympäristövaikutusarviointiin ELY-keskuksen
johtajan mielestä? Tai GTK:n aluejohtajan mielestä?

27 http://www.apu.fi/artikkeli/poliittinen-kuoppa
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Kari Pääkkönenhän oli GTK:n Itä-Suomen yksikön aluejohtajana silloin,
kun siellä tutkittiin metallien rikastamista Talvivaaran mustaliuskeista
bioliuotuskasoissa ja laadittiin tuo Talvivaara-yhtiön pyytämä lausunto
siihen alkuperäiseen ympäristölupakäsittelyyn.

Eikö syyksi riitä asetus 122/2004 Århusin sopimuksen toimeenpanosta Suo-
messa ja sen tuomista velvoitteista viranomaiselle? Ja Suomen perustuslaki sekä
hyvä, avoin ja rehellinen hallintokulttuuri? YVA:n yksi oleellinen osa on myös
sosiaalisten vaikutusten arviointi. Sosiaalisiin vaikutuksiin liittyy myös ihmisten
luottamus asiantuntijaviranomaisten puolueettomuuteen, jos laajasti asiaa tulki-
taan.

Asiantuntijavirastot liikahtelivat: 3 uraani-seminaaria järjes-
tettiin

Ensimmäinen seminaari: Uraania! -seminaari

Uraania! -seminaari 10.9.2010 Säätytalolla, järjestäjinä TEM, STUK ja GTK.
(Seminaarin puheenvuorot28 ovat katsottavissa:
http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2010_0910_uraania/)
Seminaarista lähtivät kiertämään iskulauseet ”turhien pelkojen poisto” ja ”Tal-
vivaaran uraanipitoisuus on Eduskuntatalon luokkaa”. Jälkimmäinen väite kehit-
tyi STUK:in apulaisjohtaja Raimo Mustosen tuotua seminaarissa esille, että suo-
malaisessa graniitissa on uraania keskimäärin 0,0004 %, ja että Eduskuntatalon-
kin graniitti sisältää muutaman sata kiloa puhdasta uraania.

Julkisuudessa nämä suomalaisen graniitin keskiarvoinen uraanipitoisuus
ja Talvivaaran tavanomainen mustaliuskeen uraanipitoisuus miellettiin
samoiksi ja yhdistelmänä rummutettiin vähättelevää, lähes pilkkaavaa
hokemaa, että Talvivaaran uraanipitoisuus olisi Eduskuntatalon luokkaa.

Tästä eteenpäin seuraavat 46 vuotta Eduskuntatalon uraanimäärä
pysynee samana, tuona muutama sata kiloa, mutta Talvivaarassa
maan sisästä aiotaan nostaa maan pinnalle ilmastettuihin huokoi-
siin ja liukoisiin kasoihin koko tuo uraanivaranto.

28 Uraania! seminaarin puheenvuorot:
http://qsb.webcast.fi/s/stuk/stuk_2010_0910_uraania/
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Liki 20 000 000 kg uraania tai enemmänkin. Se ei ole ollenkaan
sama asia kuin muutama sata kiloa uraania kiinteän graniitin sisäs-
sä.

Pelkojen poisto saattaa onnistua, tai sitten ei. Sillä voi olla, että pelot eivät riipu
vain tietämättömyydestä (jota asiantuntija onnistuneella luennollaan voisi ehkä
pienentää), vaan kyse voi olla myös kansalaisen yleisestä luottamuksesta turval-
lisuusviranomaisten toimintaan. Kun korkein ydinturvallisuuden valvontaviran-
omainen ilmoitti, että kansainvälisesti kirjatulla Suomen suurimmalla uraaniva-
ranto-malmiolla tapahtuva toiminta tuli heille yllätyksenä, niin kasvoiko kansa-
laisten luottamus vai epäilys? Loppupuheessaan pääjohtaja Laaksonen vielä uu-
destaan vakuutteli, että ”hän sai tiedon Talvivaaran uraanihankkeesta vasta vuo-

den alkupuolella, eivätkä he STUK:issa voi tietää mitä kaivoksilla tapahtuu, ellei heille
ilmoiteta.” Lisäsikö luottamusta myöskään se pääjohtaja Laaksosen maininta,

että ”uraani-malmin koelouhinnan ja kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ei
STUK:illa ole kokemuksia”.

Ympäristöministeriö oli kuitenkin teetättänyt STUK:illa ja GTK:lla yhtei-
sesti ”Uraanimalmin koelouhinnan ja -rikastuksen ympäristövaikutukset
(URAKKA)”-selvityksen, jonka loppuraportti oli luovutettu Ympäristö-
ministeriölle 24.1.2007. Selvityksen tehneeseen asiantuntijaryhmään
kuuluivat STUK:ista apulaisjohtaja Raimo Mustonen (projektipäällikkö),
apulaisjohtaja Tarja K. Ikäheimonen, laboratorionjohtaja Päivi Kurttio ja
laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka.
Myöskin julkaisu29 STUK-B-VALO 61 (1989) ”Uraanin louhinnan ja rikastuk-
sen radiologiset ympäristövaikutukset Enon Paukkajanvaarassa” käsittelee
todettuja uraaninlouhinnan ympäristövaikutuksia. Tekijöinä R. Musto-
nen. T. K. Ikäheimonen, L. Salonen ja T. Sillanpää.

Liittyikö tuo maininta ”uraanikaivoksien ympäristövaikutuksista ei ole kokemuksia”
siihen, että STUK mieluummin halusi käsitellä Talvivaaraa vain uraanin uuttolai-
toksena? Uraanin uuttolaitoksethan olivat STUK:ille jo ennestään tuttuja
OMG:n Kokkolan tehtailta ja Harjavallasta.

29 http://www.uraanivoima.com/pdf/STUK-B-VALOPaukkajanvaara.pdf. ’Uraanin louhin-
nan ja rikastuksen radiologiset ympäristövaikutukset Enon Paukkajanvaarassa’
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OMG:n Kokkolan tehtaille STUK uudisti uraanilupansa vuoden 2009 lo-
pussa. Vaikka tehtaille samaan aikaan uusittiin myös ympäristölupa, niin
uusittuunkaan ympäristölupaan ei tullut mainintaa uraanista.

Eikö STUK:n tarvitse tietää uraanilupia myöntäessään ympäristö-
lupa-menettelyistä? Vaikka YVA-asetus sitä erikseen velvoittaa?
Eikö ympäristölupaviranomaisten tarvitse tietää uraania käsiteltä-
vän kohteessa, johon ympäristölupamenettelyä kohdistetaan?
Vaikka YVA-asetus sitä erikseen velvoittaa?

Myöskään Norilsk Nickel Harjavallan tehtaille annetun uraaniluvan yh-
teydessä ei STUK edellyttänyt YVA-menettelyä tehtäväksi.

Seminaarissa viranomaiset STUK, GTK, TEM ja YM eivät ottaneet mitään kan-
taa siihen viranomaistyön uskottavuutta rapauttavaan seikkaan, että alkuperäi-
sissä kaivos- ja ympäristöluvissa ei mainittu uraani-sanaa ja kuitenkin heti pe-
rään haettiin lupaa Euroopan suurimmalle uraanintuotannolle.

Toinen seminaari: Uraanintuotannon ja ydinvoiman riskit
’Uraanintuotannon ja ydinvoiman riskit’ -seminaari30 19 - 20.10.2010 Kuo-
piossa, järjestäjänä Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon ELY, GTK sekä Ter-
veyden ja hyvinvoinninlaitos. (Seminaarin aineisto:
http://risk.eracnet.fi/edu/index.php/Uraanintuotannon_ja_ydinvoiman_riskit)
Seminaarissa käsiteltiin yleisten uraani- ja ydinvoimakysymysten lisäksi Talvivaa-
ran tilannetta.

Talvivaaran kipsisakka-altaan uraanipitoisuus

Seminaarissa erityisasiantuntija Esko Ruokola / STUK esitti laskennallisen
arvion nykyisin kipsisakka-altaaseen päätyvän uraanin pitoisuudesta:
”Talvivaaran tapauksessa näyttää siltä, että uraanipitoisuus on 1 Bq/g, noin karkeasti
ottaen.
Tuo 1 Bq/g on ydinenergialain raja-arvo ydinaineille ja ydinjätteille; jos ylittää rajan
niin silloin tulee ydinenergialain mukaisia velvoitteita, mm jätehuolto-toimien varalle ja
myös rahastointia niiden toimien varalle, jotka suoritetaan joskus myöhemmin.”

30 http://risk.eracnet.fi/edu/index.php/Uraanintuotannon_ja_ydinvoiman_riskit
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Voivatko kansalaiset luottaa uraaniluvan käsittelyyn?

Yli-insinööri Jorma Aurela TEM piti seminaarissa esitelmän ’Ydinvoiman
osuus Suomen energiantuotannossa’. Esitelmänsä yhteydessä hän totesi mm.:
”Sisällä on Talvivaaran hakemus uraanin erotuksesta. Se etenee aikanaan ydinener-
gialain mukaiseen periaatepäätös-käsittelyyn, jossa periaatepäätöksen harkinnassa
on yhteiskunnan kokonaisetu -käsite. Se on sellainen poliittinen vapaus poliitikoille
tehdä päätökset, mutta sitten tietysti tekniset systeemit tarkistetaan, ja STUK seisoo
temppelin harjalla.”

Esitelmän jälkeen hänelle esitettiin yleisökysymyksessä epäilys systeemin luo-
tettavuudesta Talvivaaran uraaniluvan käsittelyssä, mikäli periaateluvan käsitte-
lyssä on mukana ympäristöministeri Paula Lehtomäki, jonka perhe omistaa
yhtiön osakkeita.

TEM:in yli-insinööri Jorma Aurela korosti vastauksessaan;
”Tämä hakemus on valtioneuvostolle osoitettu hakemus uraanin erottamisesta. Se on
ydinenergialain mukainen lupa ja se käsitellään suunnilleen samalla lailla kuin ydin-
voimalan periaatepäätös. Kun Talvivaaran YVA-menettely edistyy, niin sitten TEM
pyytää lausuntoja esimerkiksi STUK:ilta.
STUK ei taatusti kuuntele poliitikkoja, se on täysin poliitikoista riippumaton elin, joka
antaa lausunnon siitä turvallisuudesta. Näin katsotaan sen turvallisuuden kannalta,
että tämän hakijan toiminta tulee olemaan turvallista.
Eli uraanista ei sitten aiheudu ihmisille haittoja, niin kuin ydinenergialain 6 § sanoo,
se on ehdoton. Tässä on juuri se kysymys, että voiko kansalaiset luottaa siihen. Jos
vastaus on että ei, niin silloin vaan täytyy uudestaan yrittää selittää se, että miten
tämä menettely menee.”

Yli-insinööri Jorma Aurelan mukaan poliittisen harkinnan taustaksi luotetta-
vuuden takaavat siis ydinenergialaki (YEL) ja erityisesti STUK, jonka tehtävänä
on varmistua, että hakijan toiminta on turvallista. Lisäksi huomio kiinnittyy
hänen ilmaukseen, että ”jos kansalaiset eivät luota, niin silloin täytyy uudestaan
yrittää selittää se, miten tämä menettely menee”. Harkinnassa ei näytä olevan,
että ”menettelyä” tarvitsisi korjata uskottavammaksi. Toivottavasti tämä on
väärä tulkinta hänen viestistään.
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STUK seisoo temppelin harjalla, yksin?
TEM:in korkein ydinturvallisuusvirkamies Aurela kuvasi, että Talvivaaran
uraanin erotus -hakemuksen turvallisuusarvioinnin temppelin harjalla
seisoo STUK. Säätytalon Uraania! -seminaarissa kuukautta aikaisemmin
STUK:in pääjohtaja totesi, ettei heillä ole kokemusta uraanikaivoksien
ympäristövaikutuksista. Tarkoituksellako tämä puute kierretään puhu-
malla vain uraanin erotuksesta ja talteenotosta? Onko turvallisuusarvi-
ointi vain lopputuotteen tilastollista säteilyannosarviointia ja sen varmis-
tamista, ettei uuttoprosesseista ”talteenotettua” uraanituotetta toimite-
ta vääriin käsiin?
Yleisökysymyksessä nousi esille huoli jääviksi koetun ympäristöministe-
rin roolista tässä yhteiskunnan kokonaisedun harkinnan yhteydessä, ja
epäilys ilmensi samalla huolta koko ympäristövaikutusten arvioinnin
toimivuudesta. Koska YEL 16 § edellyttää periaatepäätöstä tehtäessä
otettavan huomioon ennen päätöksen tekoa myös ydinlaitoksen ympä-
ristövaikutukset, niin olisi YEL:n hengen ja tekstinkin mukaista, että val-
tioneuvoston lupahakemusta käsittelevä yhteysviranomainen TEM nos-
taisi myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toimivuudesta vas-
taavan Ympäristöministeriön (YM) sinne temppelin harjalle. Varsinkin,
kun huomioidaan GTK:n jo 1983 esittämät, jo silloin tiedossa olleet
uraanikaivoksiin liittyvät ympäristöriskit. (ks. Liite 6.1.)

STUK ei kuuntele poliitikkoja
Kansalaisen kannalta oli yllättävää vastuuministeriön korkean virkamie-
hen väite, ettei STUK taatusti kuuntele poliitikkoja. Onko Suomessa
tiettyyn asiaan erikoistunut turvallisuusyksikkö, joka on poliittisen val-
vonnan ja siten kansanvallan ulottumattomissa, vai mistä on kyse?
STUK:issa on kuitenkin pääjohtaja Jukka Laaksosen nimittämä neuvotte-
lukunta31, joka aloitti toimintansa vuonna 2008. Neuvottelukunnan teh-
tävistä kuvataan:
”Neuvottelukunta auttaa STUK:ia kehittämään toimintaansa siten, että toi-
minta on sopusoinnussa yhteiskunnan odotusten ja kansalaisten tarpeiden
kanssa. Neuvottelukunta voi esittää arvioita STUK:in toiminnasta ja antaa sil-
le suosituksia.”

31 http://www.stuk.fi/stuk/neuvottelukunnat/fi_FI/neuvottelukunnat/
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Neuvottelukunnassa näyttäisi olevan myös eri puolueiden edustajia. Siis
ainakin teoriassa STUK pyrkii ottamaan huomioon yhteiskunnan odo-
tukset ja kansalaisten tarpeet. Toki ihmetyttää, että tällainen neuvotte-
lukunta on pääjohtajan nimittämä.

STUK:in kaksoisrooli

STUK:in kaksoisroolia käsitteli neuvottelukunta kokouksessaan32

29.11.2010, siis reilu kuukausi sen jälkeen kun Jorma Aurela oli Kuopion
seminaarissa korostanut STUK:in riippumattomuutta poliitikoista.
Neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirjan mukaan käsiteltiin:

Kohta 1. STUK palvelujen myyjänä ja valvovana viranomaisena.
”Pääjohtaja Laaksonen kertoi perustiedot STUK:in asiantuntijapalveluista ja
millä toiminnan alueilla palvelutoiminta ja viranomaistoiminta kohtaavat. Täl-
laisia asioita on ydinvoimalaitosten ympäristövalvonnassa, kaivostoiminnan
ympäristötutkimuksissa ja -valvonnassa, työpaikkojen radonmittauksissa ja -
valvonnassa ja ydinmateriaalijätteen huollossa. Pohdittiin myös sitä, että
STUK:in toimialoilla kilpailua ei taida oikein edes olla ja voisiko sitä Suomen
kaltaisessa pienessä maassa potentiaalisia palvelun tarjoajia STUK:in toimi-
aloilla edes olla? Jos kilpailua tulisi, se tulisi todennäköisesti ulkomailta. Koska
STUK on käytännössä ainoa palvelun tarjoaja Suomessa joillain aloilla, puut-
tuu kilpailu ja kilpailun tuoma kehityksen tarve. Todettiin myös, että esimer-
kiksi eduskunnan valiokunnissa on kiinnitetty huomiota STUK:in kaksoisroo-
oleihin. STUK:in on syytä juristien johdolla miettiä ja kirjoittaa oma linjansa
siitä, kuinka samaan toimintaan kohdistuvat maksulliset palvelut ja viran-
omaistyö selkeästi eriytetään toisistaan.”

Kohta 3. Muut ajankohtaiset asiat.
”Talvivaaran nikkelikaivoksen uraaninerotushanke on poikinut vilkkaan kan-
salaiskeskustelun. Osa keskusteluun syötetyistä tiedoista on harhaan johtavia,
ja tämä on ruokkinut aiheetonta huolta uraanin erotukseen liittyvistä riskeis-
tä. STUK:ilta kaivattiin Talvivaaran uraaniasioista keskusteluun aktiivisempaa
panosta ja selkeämpää kieltä.

32

http://www.stuk.fi/stuk/neuvottelukunnat/fi_FI/stuk_neuvottelukunta/_files/8501054176
4345895/default/stukin-neuvottelukunnan-kokous-29-11-2010.pdf
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Mietittiin, miten STUK voisi auttaa Talvivaaraa kertomaan asian oikean lai-
dan. Mietittiin myös poliittisten toimijoiden, esimerkiksi ministerien vastuuta,
velvollisuutta ja mahdollisuutta korjata julkisuudessa olevia vääriä tietoja. Ny-
kyinen ympäristöministeri on hankalassa tilanteessa kertomaan Talvivaarasta
mitään, joten lähinnä työ- ja elinkeinoministeri voisi halutessaan rauhoitella
keskustelua.”

Kun elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tuli sitten tammikuussa 2011
julkisuuteen viestillään, että Talvivaaran toive oman nikkelijalostamon
perustamisesta on erinomainen asia, niin todellakin vaikutti elinkeino-
ministerin haluavan rauhoittaa uraanikeskustelua ilmaisemalla Talvivaa-
ralle vahva poliittinen tuki ja siirtämällä keskustelua uuteen aiheeseen.

Voi kyllä kysyä myös STUK:in neuvottelukunnan toiminnan perään, kun
yhdessä ja samassa kokouksessa asiassa 1 päätetään, että:
”STUK:in on syytä juristien johdolla miettiä ja kirjoittaa oma linjansa siitä,
kuinka samaan toimintaan kohdistuvat maksulliset palvelut ja viranomaistyö
selkeästi eriytetään toisistaan.”
ja sitten hetkisen kuluttua asiassa 3:
”Mietittiin, miten STUK voisi auttaa Talvivaaraa kertomaan asian oikean lai-
dan. Mietittiin myös poliittisten toimijoiden, esimerkiksi ministerien vastuuta,
velvollisuutta ja mahdollisuutta korjata julkisuudessa olevia vääriä tietoja.”

STUK maksullisten palvelujen myyjänä ja valvovana viran-
omaisena
STUK:in neuvottelukunnan kokouksessa 29.11.2010 pääjohtaja Laakso-
nen kertoi pöytäkirjan mukaan neuvottelukunnalle, että esimerkiksi kai-
vostoiminnan ympäristötutkimuksissa ja -valvonnassa palvelutoiminta ja

viranomaistoiminta kohtaavat.

Tämä kaksoisrooli tuli konkreettisesti esille, kun STUK piti tiedotustilai-
suuden Talvivaaran radiologisen perustilaselvityksen välituloksista Sot-
kamossa 21.3.2011. (Tämä radiologisen perustilaselvityksen osatulosten
tiedotustilaisuus kuntalaisille järjestettiin sen jälkeen kun YVA-prosessi
oli jo ohitse.)
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Kyseisen kokouksen järjesti Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen
lautakunta. STUK oli esittänyt33 lautakunnalle voivansa tulla esittelemään
tuloksia alueen asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuuden aikana yleisö kysyi, että miksi STUK ei ole aikaisemmissa vi-
rallisissa kuulemistilaisuuksissa tuonut esille näitä radiologisia mittaus-
tuloksia, joita kuitenkin oli aloitettu tekemään jo kesän 2010 aikana.
Asiaa selittäessään apulaisjohtaja Raimo Mustonen tähdensi heidän
(Mustonen, Solatie ja Leppänen) tekevän sopimuspohjaista työtä tilaajal-
le ja etteivät he voi kertoa saatuja tuloksia kolmannelle osapuolelle, ei
edes STUK:in viranomaispuolelle.

Näin paljastui tämä(kin) tilaisuus olevan kaivosyhtiön tiedotustilaisuus,
toki erikoistuneiden konsulttien voimin. Yli tilaisuuden puoleenväliin
yleisö luuli STUK:in viranomaisten esittelevän tuloksia. Kuntalaiset oli-
vat uskoneet tilaisuuden puolueettomuuteen myös siksi, että järjestäjä-
nä oli kunta. Paikallislehtikin34 (jonka edustaja poistui tilaisuudesta ennen
konsulttiroolien paljastumista) uskoi uutisessaan, että Talvivaaraa edusti
vain kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen. (Joka istui tilaisuudessa
yleisön puolella).

Kaksi kuukautta aikaisemmin, 26.1.2011, TEM:in järjestämässä vi-
rallisessa kuulemistilaisuudessa Dina Solatie oli esitellyt STUK:in
nimissä Talvivaarassa tehtyjä ympäristön radiologiseen perustila-
selvitykseen liittyviä radonmittausten alustavia tietoja. Kun hänel-
tä myöhemmin sähköpostitse kysyttiin tarkempia tietoja kyseisis-
tä radontutkimuksista, tuli seuraava vastaus:
”Hei,
Välitän tämän tiedustelun Talvivaaralle. Koska kyseessä on Talvivaa-
ran teettämä selvitys, he vastaavat itse kysymyksiin.
Sotkamon kunta järjestää 21.3.2011 klo 18 alkaen tiedotustilaisuu-
den Talvivaaran ympäristön radiologisesta perustilaselvityksestä kun-

33 Sotkamon kunnan Ympäristö- ja tekninen lautakunta § 32, Tiedotustilaisuus Talvivaa-
ran ympäristön radiologisesta perustilaselvityksestä
34http://www.sotkamolehti.fi/cs/Satellite/Uutiset/1194671471166/artikkeli/uraanin+talte
enotto+ei+asiantuntijoiden+mukaan+aiheuta+ongelmia.html
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nanvirastossa. Tilaisuuteen on kutsuttu Säteilyturvakeskuksesta kolme
asiantuntijaa kertomaan selvityksen väliraportin mittauksista ja tulok-
sista sekä yleisesti säteilystä.
Terveisin
Dina Solatie”

Sotkamon kunnan mukaan tilaisuus järjestettiin, koska STUK esitti ha-
lunsa tulla esittelemään tuloksia ja pyysi kuntaa järjestämään tilaisuuden.
Solatien mukaan Sotkamon kunta järjesti tilaisuuden ja kutsui STUK:ista
kolme asiantuntijaa tilaisuuteen.

Kun aikaisemmin STUK:in neuvottelukunta oli ollut huolestunut siitä,
että osa keskusteluun syötetyistä tiedoista on harhaan johtavia, niin nyt
niitä tuli lisää. Nimittäin konsultit eivät pitäytyneet vain perustilaselvityk-
sen väliaikatuloksien selostamisessa (perustilaselvityksen tarkoitushan
olisi kuvata luonnon radiologista tilaa ennen kaivostoiminnan aloittamis-
ta), vaan he ottivat kantaa myös uraanin erotukseen.

Radiologisesta perustilaselvitys-tilaisuudesta nousikin lehteen ot-
sikko: ”Uraanin talteenotto ei asiantuntijoiden mukaan aiheuta on-
gelmia.”

On uskomatonta, että luonnon perustilaselvityksen osatuloksilla (siis
luonnon tilalla ennen kaivosta) ennustetaan kaivoksen tulevan toiminnan
(46 vuotta) ympäristövaikutuksia.

Neuvottelukunta oli kirjannut, että STUK:in on syytä juristien johdolla
miettiä ja kirjoittaa oma linjansa siitä, kuinka samaan toimintaan kohdis-

tuvat maksulliset palvelut ja viranomaistyö selkeästi eriytetään toisis-
taan.

Ovatko ne selkeästi eriytetty toisistaan Talvivaaran tapauksessa?
Tässä nousee näkyvästi esille Raimo Mustonen (uraania! semi-
naari ja perustilaselvitys-tilaisuus Sotkamossa), Dina Solatie (Tal-
vivaaran tiedotustilaisuus 10.2.2010, sekä TEM:in ja ELY:n kuu-
lemistilaisuudet Kajaanissa ja Sotkamossa ja perustilaselvitys -
tilaisuus Sotkamossa), ja Esko Ruokola (Talvivaaran tiedotustilai-
suus 10.2.2010, sekä Uraanintuotannon ja ydinvoiman riskit -
seminaari 19.10.2010 Kuopiossa).
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Toimivatko samat henkilöt välillä viranomaisstatuksella ja välillä
kaivosyhtiöiden konsulttina? Vai molempina kaiken aikaa?

Talvivaaran tilaussopimussuhteinen radiologinen perusti-
laselvitys oli alkanut jo kesällä 2010, ennen kyseisiä
uraaniseminaareja.

STUK:in neuvottelukunnan kokouksessa35 8.2.2011 pöytäkirjan mukaan
kysyttiin STUK:in resursseista:
”Sitovatko muut lupaprosessit, esimerkiksi kaivannaisteollisuuden lupiin liitty-
vät, huomattavasti STUK:in resursseja? Pääjohtaja Laaksonen vastasi, että
noihin lupiin käytetty työ ei sido resursseja, joita käytetään ydinvoimalaitosten
lupaprosesseihin ja valvontaan. Kaivannaisteollisuuden lupia hoitavat
STUK:issa eri ihmiset.”

Pöytäkirjaan ei merkitty keitä nämä kaivannaisteollisuuden lupia
hoitavat ”eri ihmiset” ovat. Ovatko lupia hoitavat ihmiset eri yk-
siköstä kuin maksullista palvelutoimintaa hoitavat? Kun aikaisem-
massa neuvottelukunnan kokouksessa oli perätty julkista selkeää
rajaa viranomaistyön ja konsulttitoiminnan välille, niin tässä koh-
dassa olisi ollut yksi mahdollisuus esitellä sellainen raja.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM järjesti 26.1.2011 ydinenergia-lain mu-
kaisen, kaikille avoimen kuulemistilaisuuden Talvivaara-yhtiön uraanin
talteenottohankkeesta Sotkamossa.
Kyseisessä tilaisuudessa salin edessä ’viranomaisten pöydässä’ istuivat
TEM:in edustajat Eriika Melkas (puheenjohtaja), Jorma Aurela (sihteeri)
ja Pekka Suomela, Kainuun ELY:n edustajana Sari Myllyoja, STUK:in
edustajana Dina Solatie. Talvivaaran edustajat istuivat yleisön puolella,
toki eturiveissä.

Tästä asetelmasta sai kansalainen kyllä sen vaikutelman, että Dina
Solatie olisi edustanut STUK:in viranomaispuolta. Mikäli muutkin
viranomaistahot uskoivat tilaisuudessa olevan STUK:in viran-
omaisedustuksen, niin myös heitä (kansalaisten lisäksi) oli har-

35

http://www.stuk.fi/stuk/neuvottelukunnat/fi_FI/stuk_neuvottelukunta/_files/8513521835
9927380/default/stukin-neuvottelukunnan-kokous-8-2-2011-ptk.pdf
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hautettu, jos kauniisti asia ilmaistaan. Jos muutkin viranomaista-
hot tiesivät STUK:in edustajan kaksoisroolin, niin sitä tilannetta
ei pysty kauniisti kuvaamaan. (Tosin on vaikea uskoa, että ko. vi-
ranomaistahot eivät olisi tienneet kyseisen kesällä 2010 alkaneen
radiologisen perustilaselvityksen tilaussopimussuhteisesta luon-
teesta).

Oman esityksensä jälkeen Dina Solatie vastasi yleisökysymyksiin
ja vastauksissa alkoi hiukan paljastua maksullisen palvelutoimin-
nan rooli:
Yleisökysymys
”Teillä on valmiiksi mielipide, vaikka perustilaselvitys on vasta käyn-
nissä; että ei ole mitään haittaa. Kaikki laimenee ja kipsisakka-altaa-
seenkaan… Kuitenkin kipsisakka-altaan haitat vähenevät, vaikka
alun pitäen ei tässä uraania pitänyt jäädä minnekään, ei edes kip-
sisakka-altaaseen. Nyt sitten tällä hankkeella saadaan sitä vähennet-
tyä.
Kertoisitko paljonko kipsisakka-altaaseen uraania kertyy tämän 46
vuoden aikana, mikäli vaihtoehto nollassa pysytään eikä tätä uraanin
talteenottolaitosta rakenneta? Kiitoksia.”
Dina Solatie STUK
”Tähän on varmaan kaivosyhtiö paras vastaamaa…”
Yleisökysymys
”Eikös se ollut STUK:in huolena yhtään?”
Dina Solatie STUK
”Tällä hetkellä radioaktiivisuudet, uraanipitoisuudet on ollut siinä 300
– 900 Bq ne pitoisuudet, ja jos toiminta pysyy samanlaisena, niin ne
pitoisuudet pysyvät saman suuruisina.”
Yleisökysymys
”Minä kysyin uraanimäärää, joka kertyy sinne kipsisakka-altaaseen.
Mikä se on?”
Talvivaaran kehitysjohtaja nousee eturivistä vastaamaan STUK:in
edustajan puolesta
”Niin, tällä hetkellä meillä on arvioitu, että siitä menee noin 10 – 15
% tuonne Harjavallan jalostamolle, ja loput sitten menee kipsisakka-
altaaseen. Kokonaismääräksi on arvioitu noin 350 tonnia vuodessa.”
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Yleisökysymys
”Yhteensä?”
Talvivaaran kehitysjohtaja
”Noin 12 000 tonnia…”
Yleisökommetti
”20 000 on teidän omassa YVA -selostuksessa merkitty..”

Myöhemmin ilmitullut Dina Solatien konsulttirooli tekee hänen
nämä vastauksensa / vastaushaluttomuutensa ymmärrettäväksi,
muttei yhtään hyväksyttävämmäksi.

Suomen suurin uraanivaranto on Talvivaarassa

Kuopion seminaarissa otsikolla ’Uraanivarantojen riittävyys ja hyödyntä-
minen’ piti esitelmän Olli Äikäs GTK:sta. Esitelmässään geologi Olli Äikäs toi
esille (dia 31) Suomen kartoitetut uraanivarannot. Siitä käy ilmi, että Talvivaa-
rassa on Suomen suurin kartoitettu uraanivaranto, 3000 – 9000 tU. Soklissa
on 2500 tU.

Suomesta raportoidut uraanivarat
• OECD-IAEA Red Book

– 1500 tU RAR @ 80-130 USD/kgU:
Palmottu ja Pahtavuoma

– Unconventional Resources:
Sokli (2500 tU),
Talvivaara (3000-9000 tU)
Nuottijärvi (1000 tU)

• IAEA:n UDEPO-tietokanta
– Kesänkitunturi (950 tU)
– Nuottijärvi (1000 tU)
– Pahtavuoma-U (500 tU)
– Palmottu (1000 tU)
– Paukkajanvaara (0 tU)
– Sokli (2500 tU)
– Talvivaara (3000 tU)
– Vihanti (710 tU)
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Uraanin kemiallinen toksisuus on suurempi riski kuin säteilyn aihe-
uttama riski

Otsikon mukaisen arvion esitti Kuopion seminaarissa tutkija Kaisa Vaaramaa
STUK:ista. Myös ylilääkäri Wendla Paile STUK:ista esitti Uraania! -seminaarissa
Säätytalolla samanlaisen arvion.
Kuopiossa myös dosentti Hannu Komulainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
selta esitti, että luonnon uraanin toksisuus sen mahdollisesti kertyessä elimis-
töön on ympäristöstä saatavaa säteilyvaikutusta ongelmallisempi asia.

Säteilyturvallisuutta valvoo STUK, mutta STUK ei valvo uraanin tai uraanin
hajoamistuotteiden toksisia raskasmetallivaikutuksia.

Kuka valvoo, tai paremminkin; valvooko kukaan?

Uraanikaivoksen lainsäädännölliset perustamisvaatimukset

’Uraanikaivoksen lainsäädännölliset perustamisvaatimukset’, otsikolla piti
Kuopion seminaarissa36 20.10.2010 esitelmän PSAVI:n ympäristölupavas-
tuualueen johtaja Erkki Kantola. (Hän oli Talvivaaralle vuonna 2007 anne-
tun ympäristö- ja vesitalousluvan kollegiaalisen päätöksentekoryhmän tarkasta-
va jäsen.)

Esityksessään ympäristöneuvos Erkki Kantola toi esille mm. seuraavia seikkoja:
Lupamenettelyjen käsittelyajoille (dia 10) on asetettu tavoiteajat, keski-
määrin n. 9 – 12 kk. Vaikka Talvivaara oli tähän astisista suurin luvituskohde,
niin tavoiteajassa pysyttiin.

”Tässä oikeastaan korostaisin tuota pystypalkkia oikealla, tätä neuvottelua.
Neuvottelu asiakkaan kanssa, valvojan kanssa, lupaviranomaisen kanssa,
näiden välillä. Sekä hakijalle että viranomaiselle on tärkeää, että ennen kuin
hakemusta pannaan vireille, käydään jo esittelemässä, vaihdetaan mielipitei-
tä, katsotaan yhdessä onko siinä täydennettävää, vai onko se jo nyt riittävä
että sitä voidaan alkaa käsittelemään. Tällä alkuvaiheen yhteydenpidolla on
erittäin suuri merkitys, jos ajatellaan kokonaisaikaa lupakäsittelyn osalta.”

36 http://risk.eracnet.fi/edu/index.php/Uraanintuotannon_ja_ydinvoiman_riskit
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Ympäristösuojelulain soveltaminen, (dia 13).
”Ympäristölupamenettelyssä emme ota säteilystä aiheutuvia haittavaikutuksia
huomioon. Näin niin kuin kärjistetysti. Ja tätä kautta uraani sinällänsä ei tee
kaivoshankkeesta ympäristölupamenettelyllisesti erilaista. Mutta tietenkin
uraaninkin osalta ympäristölupa-menettelyssä tutkitaan, ihan normaalisti, lu-
van myöntämisen edellytykset yleensä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan so-
veltaminen, päästöt veteen, ilmaan, varastointi, käytettävät kemikaalit, riskit,
ravinnepäästöt, melu jne”…

”Ajatellaan päästöjä vesiin, paras käyttökelpoinen tekniikka, niitä ver-
rataan. Ajatellaan uraania, sen käsittelyä, niin sillehän on parasta
käyttökelpoista tekniikkaa lueteltu eri maissa. Kanadalaiset vannoo
tuota, saksalaiset, saostukseen, siellä on kalkkia, ferrosulfaattia, siellä
päästään alle 50 mikrog/l pitoisuuksissa varmasti alle 100 mikrog/l
pitoisuuksiin, eli 0.1 millig/litrassa, kun tiedetään että esimerkiksi ar-
seenille tänä päivänä asetetaan raja-arvo 0,5 mg/l, antimonille vielä
pienempänä, mutta silti niiden taustalla saattaa olla isompikin murhe
kuin tämä uraani tuossa komponentissa. Käänteisosmoosilla, sekin on
muuten käyttökelpoinen, tiedetään sekin että niillä päästään kohtuu
helposti alle 20 mikrog/l pitoisuuksiin. Esim. tässä WHO:n juomave-
delle asetettu raja-arvo on 15 mikrog/l.”

Uraani on toksinen raskasmetalli
”Eli tämmöisiä asioita varmaan pohditaan sitten, mutta ensisijaisesti uraa-
ni käsitellään ympäristö- ja vesitalousluvassa toksisena raskasme-
tallina. Ja samalla kun se käsitellään ensisijaisesti näin, niin totta kai siellä-
kin mietitään hiukkaspitoisuuksia ilmassa, vesipäästöjä ym. niin mietintään
tulee mukaan säteilyn lisämerkitys, mikä sen merkitys on, jos sillä jotain mer-
kitystä on. Että ei sitä sillä tavalla tungeta pöydän alle tässä ympäristö-
lupamenettelyssä. Ihan kaivoshankkeen osalta kuitenkin tämä toksinen ras-
kasmetalliosuus, vaikkei se niin kauhea olekaan pitoisuuksiltaan, niin se tulee
sieltä ensisijaiseksi.”
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YVA-asetuksen hankeluettelo; pitääkö asetusta noudattaa?
Esitelmänsä lopuksi lupaviranomainen Erkki Kantola kohdisti keskustelun YVA-
asetuksen hankeluetteloon ja käynnisti seuraavan keskustelun:
Lupaviranomainen Erkki Kantola:

”Onkos täällä STUK:in edustajia? Voitais keskustella miten tästä mennään
eteenpäin. Tiedetään, että Talvivaarassa tosiaankin suunnitellaan rikastami-
sen aloittamista, Harjavalta on joutunut siihen, on saanut STUK:ilta luvan 10
tonniin, on saanut koetoimintailmoitus -päätöksen, jossa ei käsittääkseni ole
otettu kantaa olisiko YVA-menettely pitänyt käydä. Olisikin kiva kuulla, kun
olen itse ollut syrjässä siitä, niin käsittääkseni STUK ei ole vaatinut ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyä koskien tähän Harjavallan 10 tonniin, onko se
rikastamista vai onko se puhdistamista, mitäs toimintaa se on?”

Ylitarkastaja Miliza Malmelin Ympäristöministeriöstä vastasi:
”Ensinnäkin tuon Harjavallan YVA:n puute, siitä voidaan olla montaa mieltä.
YVA-asetuksessahan selkeästi lukee, että kyllähän siitä toiminnasta olis pitä-
nyt pyytää YVA. Siinä vaiheessa, kun STUK:ista tuli meille siinä lupamenette-
lyn yhteydessä lausuntopyyntö, niin mekään ei havahduttu siihen, että näin
pienessä tilanteessa pitäisi YVA-asetuksen mukaan vaatia YVA. Tässä on
käynyt että Harjavalta on saanut sen lupansa ennen kuin me havahduttiin
siihen, että tässä on niin kuin toimittu väärin.
Ja tämä asia on tietysti sen koommin STUK:in kanssa keskusteltu, että se
YVA-asetus on sen ohjeen mukainen, että riippumatta siitä että se toiminta
on hyvin pienimuotoista, kuten tällä hetkellä Harjavallalla, niin siitä huolimat-
ta YVA-asetus on yksiselitteinen ja sen kaltainen että YVA pitäisi tehdä.”

Apulaistarkastaja Antero Kuusi STUK:
”Me olemme tottuneet katsomaan näitä asioita ydinenergialain kannalta.
Niin tässä lupaprosessissa kävi tosiaan näin, että meillä sattui lipsahtamaan
tämä YVA, tai siis lupa meni meidän käsittelyssä läpi ilman, että meillä tuli
mieleen että tällaista YVA:a tarvitaan. Kun me ei yleensä näitä asioita käsitel-
lä.”

Lupaviranomainen Erkki Kantola PSAVI:
”Itseä vain mietityttää se, että tämä tulee meille silmille, koska Talvivaara jät-
tää meille hakemuksen, ja siellä koetoimintailmoituksessa on päätetty, että
deadline oli 2011. Ja sitä kautta varmasti Talvivaara odottaa, että pärähtää
meiltä lupa tuosta vaan. Ja tiedetään että maaliskuun loppuun mennessä
(maaliskuu 2011, toim. tarkennus) koko Talvivaaran kaivosalue pitää uu-
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delleen luvittaa, siinä on kauhea souvi. Eikä tässä ole tarkoitus sillai haitata
mitään toimintoja, mutta sentään.
Olen tutustunut, ja mitä Talvivaarankin edustaja kävi meille esittelemässä
näitä nykyisiä toimintoja. Niin onko se tosiaan niin kategorista, että YVA tarvi-
taan Harjavalta -tyyliseen toimintaan?
Mehän ollaan monesti, tuota, asioita nimitetty vähän erilailla, että on pystytty
tekemään se tietyllä prosessilla nopeasti, ja siinä ei ole kysymys mistään niin
kuin ympäristöriskin kasvattamisesta. Niin kuin tässäkään en usko tässä sel-
laista välttämättä tapahtuneen.”

Ylitarkastaja Miliza Malmelin YM:
”Vielä lyhyesti kommenttina, siis me ollaan käyty se keskustelu Harjavallan
kanssa. Olen samaa miltä, että missään nimessä Harjavallassa ympäristö-
vaikutuksien tai riskien kasvattamisesta ei ole kysymys. Siinä vaiheessa, kun
STUK pyysi meiltä lausuntoa asiasta alun perin, niin YVA ei tullut mieleen-
kään. Kun itsekään en ole YVA -asiantuntija meillä.
Minä olen samaa mieltä, että se on hankala pykälä YVA-asetuksessa, mutta
se on yksiselitteinen tällä hetkellä. Se on asia mitä meidän mielestä täytyisi
arvioida, että onko tarpeen sitä asetuksen pykälää muuttaa. Että jos johtaa
siihen, että jos myös näin pienessä toiminnassa, tämän kaltaisessa toiminnas-
sa mitä tällä hetkellä Harjavallalla on. Tietyllä tavalla on haitallisempaa se,
että päätyy jonnekin jätekasaan se uraani, kuin se että erotetaan sieltä ihan
talteen, niin tuota onko mitään ikään kuin mieltä pyörittää YVA:a tämänkal-
taisessa tapauksessa. Että tämä on tietysti meillä asia, jota pitää tämän jäl-
keen, tai kokoajan keskustellaan siitä, että pitäisikö se uudelleen arvioinnin
paikka, niin kuin asetuksissa aina hankeluettelon kohdalla on. Tämä nyt on
ensimmäinen kerta, kun tämä pykälä on tullut eteen, tämän soveltaminen
tämän tyyppiseen toimintaan, ja nyt katsotaan että.
Toki olemme hyvin samoilla linjoilla, että onko tämä nyt sitten senkaltaista
toimintaa missä pitää hyvin YVA:a tehdä, tässä mittakaavassa.”

Lupaviranomainen Erkki Kantola PSAVI:
”Tämä on mielenkiintoista, Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vasta saanut
Harjavallan tekemän koetoimintalupailmoituksen päätökseen, siellähän varsi-
nainen lupa on sitten käsittelyssä. Koetoimintaluvitus -päätöksessä ei otettu
kantaa YVA:n tarpeellisuuteen, varmaankin se käsitellään siinä luvan yhtey-
dessä uudelleen, että se on sillä tavallakin akuutti. Varmaan siellä Helsingin
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päässä tarkkuutta siihen viranomaisohjeisiin pitäisi olla, että ei tarvis aiheut-
taa mietintää.
Tosissaan, millä tästä selvitään, siis miten ongelma ratkeaa?”

YVA uraanin ja toriumin pienissä tuotantotapauksissa

Miten ongelma ratkeaa?
Mutta mikä on ongelmana?

Edustajat Ympäristöministeriöstä, Ympäristölupavirastosta ja STUK:ista kysyi-
vät keskustelussa toisiltaan sen perään, että pitääkö pienessä tapauksessa nou-
dattaa YVA-asetusta. Siis pitääkö lakia noudattaa ja tehdä ympäristövaikutusten
arviointi? YVA ei ollut tullut mieleen, mutta mieleen tuli ehdottaa asetukseen
muutosta, jottei sitä YVA:a tarvitsisi jatkossa tehdä.

Mikäli kyseessä on pieni tapaus, niin onko silloin ympäristövaikutusten arviointi
ylitsepääsemättömän suuri ongelma? Onko lain vaatiman YVA-menettelyn
toteuttaminen ylivoimaista ympäristöviranomaisille?

Miksi uraanin ja toriumin tuottaminen kirjattiin YVA-asetuksen hankeluette-
loon vuonna 2006? Ympäristöministeriön muistiossa37 kuvataan perusteluita
YVA-asetuksen muutosesitykselle:

1. Ehdotuksen tarkoitus ja pääasiallinen sisältö (ote)
”Eduskunnan ympäristövaliokunta otti hallituksen esityksestä laiksi YVA-lain
muuttamisesta (HE 210/2005 vp) antamassaan mietinnössä (YmVM
3/2006 vp) kantaa myös YVA-asetuksen sisältöön. Viitaten viimeaikaiseen li-
sääntyneeseen kiinnostukseen uraanin etsintähankkeisiin Suomessa valiokun-
ta piti tärkeänä, että uraanin louhinta lisätään YVA-asetuksen hankeluette-
loon asbestin louhinnan rinnalle, jolloin uraanin louhintaan sovelletaan aina
arviointimenettelyä kaivoshankkeen koosta riippumatta.”

2. Ehdotuksen sisältö
Hankeluettelo (6 §) (ote)
”Pykälässä lueteltaisiin ne YVA-lain 4 §:n 1 momenttiin perustuvat hankkeet
ja niiden muutokset, joihin sovellettaisiin aina arviointimenettelyä. Hankeluet-

37 Ympäristöministeriön muistio YVA-asetuksen muutosesitykselle
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telo olisi pääosin samansisältöinen kuin voimassa olevan YVA-asetuksen 6 §.
Hankeluetteloon ehdotetaan kuitenkin seuraavia lisäyksiä ja muutoksia:

Luonnonvarojen ottoa ja käsittelyä koskevaan 2 kohtaan lisättäisiin uusi d
alakohta, jonka perusteella arviointimenettelyä sovellettaisiin uraanin louhin-
taan, rikastamiseen ja käsittelyyn lukuun ottamatta koelouhintaa, koerikas-
tamista ja muuta vastaavaa käsittelyä. Tällöin kaivos- ja rikastustoimintaan,
jonka tarkoituksena on uraanintuottaminen, sovellettaisiin aina arviointi-
menettelyä kaivoshankkeille 2 kohdan a alakohdassa asetetuista kokorajoista
riippumatta. Hankeluettelon 2 kohdan a alakohta koskee YVA-direktiivin liit-
teen I hankeluetteloon ja YVA-yleissopimuksen hankeluetteloon sisältyvää
suurmittaista kaivostoimintaa, jota pienemmästäkin uraanikaivoksesta saat-
taa aiheutua YVA-lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia
ympäristövaikutuksia.
Hankeluettelon 2 kohdan d alakohdan perusteella arviointimenettelyä sovel-
lettaisiin kaivoslain (503/1965) nojalla myönnettävään kaivosoikeuteen pe-
rustuvaan kaivoshankkeeseen, mutta ei sen sijaan valtausvaiheen tutkimus-
työhön liittyvään koelouhintaan, koerikastamiseen ja muuhun vastaavaan kä-
sittelyyn.”

Lyhyesti sanottuna asetuksen hankeluettelossa (6 §) luetellaan ne hankkeet,
joihin on sovellettava aina arviointimenettelyä riippumatta kyseisen hankkeen
koosta. Täten hankeluettelo on nimenomaan luettelo sellaisista pienistä koh-
teista, joissa on tehtävä YVA, vaikka kohteet jäisivät alle yleisten kokorajavaa-
timusten.

Hankeluetteloon lisättiin uusi alakohta d nimenomaan uraanikaivoksia
varten, jolla tarkoitetaan sellaista kaivos- ja rikastustoimintaa, jonka tar-
koituksena on uraanin tuottaminen tai käsittely. (huom. uraanipitoisuu-
teen ei tässä hankeluettelossa oteta kantaa.)
Ainoastaan valtausvaiheen tutkimustyöhön liittyvä koelouhinta, koeri-
kastaminen ja muu vastaava pienimuotoinen käsittely jäi ulkopuolelle.
Perusteluna alakohdan d lisäykselle oli, että pienestäkin uraaninkäsitte-
lystä voi aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja, jonka johdosta niissä
pienissäkin tapauksissa on tehtävä YVA.
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Harjavallan YVA:n tekeminen pohditutti pitkään viranomaisia

Pitääkö YVA tehdä, vaiko ei?
Norilsk Nickel Harjavalta haki uraanilupaa STUK:ilta vuoden 2009 lopussa.
STUK antoi ydinenergialain mukaisen luvan NNH:lle uraanin tuotantoon, käsit-
telyyn ja varastointiin 1.3.2011.
Tätä vaihetta viranomaisten edustajat Kuopion keskustelussa kuvasivat, että
YVA ei silloin tullut mieleen. STUK:in myöntämän luvan jälkeen käytiin keskus-
teluja vuoden verran viranomaisten kesken, että pitääkö YVA tehdä vai ei.

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) teki päätöksen 18.10.2010
NNH:n ilmoituksesta koeluontoisesta toiminnasta luonnonuraanin pois-
tamiseksi epäpuhtautena prosessista NNH:n tehtailla. Ei YVA käsittely-
vaatimusta eikä hankekuulutusta.
- NNH pyysi 18.2.2011 Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (VSELY) lau-
suntoa arviointimenettelyn soveltamistarpeesta luonnon uraanin pois-
tamisessa nikkelituotannon prosessista. NNH ilmoitti omana käsitykse-
nään, ettei luonnon uraanin poisto prosessista olisi YVA-menettelyä
edellyttävää toimintaa.

- Päätöksessään38 3.3.2011 VSELY-keskus toteaa:
”Asetuksen mukaisesta arviointimenettelyn soveltamistarpeesta ELY-keskuk-
sen ja ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajat ovat
käyneet useita keskusteluja, joiden sisältönä on ollut mm. toimivaltainen vi-
ranomainen ja YVA-asetuksen hankeluettelon määritelmät. VSELY-keskus
toimii tässä hankkeessa yhteysviranomaisena ja huolehtii sille kuuluvista teh-
tävistä. ELY-keskus mm. ohjaa ja valvoo arviointimenettelyn täytäntöönpanoa
toimialueellaan. Yhteysviranomaisena ELY-keskus siten määrittelee, onko ky-
symyksessä oleva toiminta sellainen YVA-menettelyä edellyttävä hanke, jota
YVA-asetuksen 6 §:ssä tarkoitetaan.”
”Kysymyksessä olevan uraanin poistamisen on katsottava olevan ainakin
uraanin käsittelyä, ellei sitä voida pitää sellaisena rikastamisena, jota tarkoite-
taan mm. malmien arvometallien sivukivestä tai toisistaan erottamisella.
Vaikka yhtiön toiminnan tarkoituksena onkin nikkelin tuottaminen, kysymyk-
sessä on myös samassa yhteydessä uraanin tuottaminen ja käsittely. Varsinai-

38 VSELY-keskuksen päätös NNH:n uraanin talteenoton YVA-käsittelystä 3.3.2011
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sen tuotannon yhteydessä syntyvää "pakollista" käsittelyä edellyttävää sivu-
tuotetta ei voida jättää yhtiön tuotannon ulkopuolelle. Toiminnassa syntyvä
uraani-pitoinen liuos ja siitä erotettu sakka on rinnastettavissa prosessissa
erotettaviin, joskin muihin päätuotteisiin verrattuna määrältään vähäisempiin
sivutuotteisiin, kuten kupariin, arseeniin jne. Näillä sivutuotteilla on myös
kaupallista arvoa ja markkinat pitkällä aikavälillä.
YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon mukainen uraanin louhinta, rikastami-
nen ja käsittely edellyttää arviointimenettelyä käsiteltävän uraanin määrästä
riippumatta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan
kysymyksessä oleva uraanin poistaminen nikkelituotannon proses-
sista edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

ELY-keskus toteaa lisäksi, että arviointimenettelyn soveltamistarve kysymyk-
sessä olevaa uraanin uuttoa koskien on osoittautunut epäselväksi ja edellyt-
tää lainsäädännön, erityisesti YVA-asetuksen hankeluettelon selkeyttämistä.
Tämä on tullut esille myös ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministe-
riön edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa nyt kysymyksessä olevaan
asiaan liittyen.”

Vuoden kestäneiden neuvottelujen jälkeen ELY-keskuksen, YM:n sekä TEM:in
edustajat pääsivät selvyyteen siitä, että asetuksen edellyttämä YVA pitää tehdä,
tosin pitkin hampain ja lainsäädäntöä moittien.

Sen jälkeen asiat sujuivatkin ripeästi: Arviointiohjelma kuulutettiin ja
asetettiin nähtäville huhtikuussa 2011. Arviointiselostus valmistui elo-
kuussa 2011 ja ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarkoitus
saattaa päätökseen loka-marraskuussa 2011.

Todettakoon, että kyseisessä NNH:n arviointiohjelmassa edellytettiin
uraanitaseen määrittämistä tehtaan tuotantoprosessissa ja sellainen ym-
päristöselostukseen laadittiinkin, mutta kyseinen laadittu uraanitase ei
sisällä tietoja aikaisemmin Harjavallan tehtaalla uuttoprosesseista poiste-
tuista uraanisakoista. Uraanitaseessa ei kuvata, ovatko ne uuttoproses-
seista poistetut uraanisakat edelleen tehtaan alueella esim. rikastushiek-
kakasoissa vai ovatko ne toimitettu jonnekin muualle. Minne uraanit
ovat joutuneet?
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Kolmas uraanitilaisuus: Suhtautuminen uraaniin ja uraanin
terveysvaikutukset
Asiantuntijaluentotilaisuus suomalaisten suhtautumisesta uraaniin ja uraanin
terveysvaikutuksista Kajaanissa 7.12.2010. Tilaisuuden järjestivät Kainuun ELY-
keskus ja Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA (Kajaanin korkeakou-
lukonsortio). Puheenjohtajana toimi Kainuun ELY-keskuksen erikoissuunnitteli-
ja FT Marja-Liisa Räisänen, joka oli siirtynyt lokakuussa 2010 GTK:n Itä-Suo-
men yksiköstä Kainuun ELY-keskukseen erikoissuunnittelijaksi.

Tilaisuuden tiedotteessa kerrottiin, että tilaisuuden taustalla oli Kainuussa käy-
tävä uraanikeskustelu, mutta samalla mainittiin ettei tilaisuudessa käsitellä Tal-
vivaaran uraanihanketta. Miksiköhän Kainuussa oli käynnissä uraanikeskustelu?
Tilaisuudessa kainuulaisille luennoitiin kaivosteollisuuden kasvun luomista työ-
paikoista (pääsihteeri Olavi Paatsola Kaivannaisteollisuus ry:stä) sekä pyrittiin
esittelemään ettei uraani olisi aiheuttanut suurtakaan vastustusta muualla Suo-
messa (tutkija Tuija Jartti Jyväskylän yliopistosta).

Yleistä uraanista ja uraanin terveysvaikutuksista luennoi ylilääkäri Wendla Paile
STUK:ista. Tsernobylin onnettomuuden päästöjen näkymisestä edelleen Kai-
nuun luonnossa ja elintarvikkeissa sekä niiden terveysvaikutuksista keskustelta-
essa ylilääkäri Wendla Paile STUK:ista sanoi erikseen kysyttäessä olevansa
edelleen julkaisuun39 STUK-A201(2003) sivu 76, kirjoittamansa seuraavan teks-
tin takana:
”On välttämätöntä vakuuttaa saastuneilla alueilla asuvat ihmiset siitä, että heidän
oireensa ja tautinsa eivät voi johtua säteilystä, mutta että osa niistä voi olla yhteydes-
sä stressiin. Tämä on yhteiskunnalle haasteellinen kansan kasvatustehtävä.”

Kuten yleensäkin, luennoitsijat antoivat ennakkolausunnot lehdistölle ennen
luentotilaisuutta, joten yleisön kriittiset kommentit eivät välittyneet median
kautta yleiseen uraanikeskusteluun. Uraania! -seminaarissa tälle mediastrategi-
alle todettiin julkisesti nimikin: ”pre-informatiivinen uraaniviestintä”. Tarkoitukse-
na tuoda omat kannat, ns. ”totuus”, julki ennen kriittisiä kommentteja ja kirjoi-
tuksia.

39 Julkaisu STUK-A201, Mäkeläinen Ilona (Toim.). Säteilyn ja kemiallisten aineiden
riskifilosofiat ja suojeluperusteet. Helsinki 2003
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6. URAANIN HUOMIOIMINEN YVA-PROSESSISSA

Talvivaaran uraani YVA-prosessi

Oliko uraani alunperin YVA-prosessissa mukana vai eikö ollut
Työ- ja elinkeinoministeriö TEM järjesti 26.1.2011 ydinenergialain mukaisen,
kaikille avoimen kuulemistilaisuuden Talvivaaran uraanin talteenottohankkeesta
Sotkamossa. Tilaisuudessa käytiin mm. seuraava keskustelu:

Ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus
”Niin, sen verran sanoisin, kun puhuttiin tästä lainmukaisuudesta ja YVA-
menettelystä ja muusta. Talvivaarahan oli, silloin kun se varsinainen YVA-
menettely oli silloin aikaisemmin, ja silloin se uraani, siitä on paljon puhuttu
näissä meidän tilaisuuksissa siitä, että oliko se uraani siellä mukana vai eikö
ollut vai kenties oli. Sitä ei silloin sitä uraania ajateltu talteen otettavaksi ja
YVA-menettely kulki sen mukaisesti.
Nyt kun yhtiö on ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA-asetuksessa on
sanottu, että tämä uraanin talteenotto vaatii YVA-menettelyn. Talvivaara haki
sitten ympäristölupamenettelyä tähän uraanin talteenottoon. Tämä on siis yk-
sittäislupahakemus. Meillähän on myös tietoa, että Talvivaaran toiminta to-
dennäköisesti myös laajenee, joten me käsittelemme koko toimintaa sitten
kun lupaa uusitaan.”

Yleisökommentti
”Jatkuvasti tuodaan esille se, että aikaisemmin alkuperäisessä YVA:ssa ei
uraania käsitelty sen takia, että sitä ei ollut tarkoitus hyödyntää. Ensinnäkin
jo 82 OECD:n uraaniryhmä arvioi sen, että Talvivaarassa on mahdollista
kannattavasti ottaa talteen se uraani muun metallin talteenoton yhteydessä.
Elikkä se talteenotto-mahdollisuus olisi pitänyt olla ministeriössä muillakin tie-
dossa jo vuodesta 82.
Mutta ennen kaikkea kysymyshän on siinä, että koskeeko muka YVA-me-
nettely vain niitä aineita, jotka otetaan talteen? Siinähän arvioidaan kaikkia
niitä aineita ja asioita, mitä myllätään sen toiminnan yhteydessä, että aiheu-
tuuko siitä ympäristölle haittaa vaiko ei. Ne talteen otettavat aineet ja hyö-
dynnettävät aineet ovat ihan eri. Ei ole niin, että YVA:ssa käsiteltäisiin vain
näitä päämyytäviä tuotteita. Vaan kaikkia asioita.”
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Ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus
”Siinä ensimmäisessä YVA:ssa kysyttiin mitä Talvivaarassa otettiin talteen ja
ne on siinä arvioitu. Ja nyt kun tämä uraani tuli tähän uutena, niin sehän nyt
YVA:taan asianmukaisesti ja lain mukaisesti näin.”

Yleisökommentti
”YVA ei koske aineita joita otetaan talteen. Vaan se koskee kaikkia asioita.”

Yli-insinööri Jorma Aurela TEM
”Niin, kyllä tosiaankin ministeriössä on tiedetty tästä 80 -luvulta lähtien. Me,
ministeriö, me raportoidaan siitä tuonne OECD:n asianomaiseen toimistoon.
Että se on aina ollut tiedossa että täällä on uraania.”

Ympäristönsuojelulain mukaisen yhteysviranomaisen edustajan lausuma on
absurdi: ”sitä uraania ei ajateltu talteen otettavaksi ja YVA-menettely kulki sen mu-
kaisesti.” Ikään kuin kyseessä olisi ollut talteen otettavien aineiden ympäristö-
vaikutusten arviointi?
Samaan ympärikäännettyyn logiikkaan kuului myös jatkoselitys, että ”nyt kun
yhtiö on ilmoittanut hakevansa sitä talteen, niin YVA-asetuksessa on sanottu, että
tämä uraanin talteenotto vaatii YVA-menettelyn.”

Onko siis niin, että jos päästetään ympäristölle haitallinen aine ympäris-
töön (ei oteta talteen), niin ei tarvita ympäristövaikutusarviointia?
Ja jos otetaan talteen (ei päästetä ympäristöön), niin silloin vaaditaan
ympäristövaikutusarviointi?

Lausunnossaan kansalaisten muutosvaatimuksiin VaHO:lle Kainuun ELY-
keskus aikoinaan perusteli, että uraania oli yhtiön laatiman ympäristö-
selostuksen mukaan niin vähän, ettei siitä aiheudu ympäristölle haittaa.
Nyt ELY-keskuksen selitys oli muuttunut; uraania ei käsitelty alkuperäi-
sessä YVA:ssa, koska uraania ei silloin ajateltu otettavan talteen. Miksi
tätä perustetta ei lausuttu aikoinaan VaHO:lle?
Myös toinen nyt esitetty selitys, ”kun nyt uraani tuli tähän uutena” on
kestämätön, jos kerran sitä uraania oli aikaisemmin ollut tiedossa niin
paljon että oli keskusteltu kaivosyhtiön kanssa siitä, että aikooko yhtiö
hyödyntää sitä vai ei.
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Erityisen erikoista on se, että yhteysviranomainen vetoaa tässä kohdin siihen,
että YVA-asetuksen hankeluettelossa on sanottu, että uraanin talteenotto
vaatii YVA-menettelyn ja siksi se tehdään nyt.

Kyseinen YVA-asetuksen hankeluettelon alakohta uraanin ja toriumin
tuottamisesta on erityisvaatimus siihen, että pienissäkin uraaninkäsitte-
lyn tapauksissa on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.

Talvivaarassa ei ole kysymys sellaisesta pienestä toiminnasta, että tarvit-
sisi tuota hankeluettelon alakohtaa pienistä tapauksista miettiä. Kysees-
sä on Euroopan suurin sulfidinen monimetalli-avokaivos, jonka metalli-
tuotannon sivutuotteena saatavan uraanin kokonaistuotannoksi ympä-
ristöselostuksessa (jonka asiasisältöä tämäkin TEM:in virallinen kuule-
mistilaisuus koski) oli arvioitu noin 20 000 tonnia uraania kaivoksen
toiminta-aikana.
Tuo käsiteltävän uraanin kokonaismäärä ei riipu ollenkaan tämän uraa-
nin talteenotto-hankkeen toteutumista tai toteutumattomuudesta. Ero
on vaihtoehtojen välillä vain siinä, että varastoidaanko tuo mustalius-
keista bioliuotuskasoissa rikastettu 20 000 tonnia uraania kipsisakka-
altaisiin vai siihen nyt ajateltuun uuteen rakennettavaan varastohalliin.
Toki tuota varastohalliin sijoitettavaa puolituotteeksi jalostettua
uraanimäärää luvataan valvottavan tarkemmin kuin kipsisakka-allasta.

Yleinen kaivostoimintaa koskeva pykälä on täten ainoa peruste YVA:n tekemi-
seksi ja sen mukaan olisi pitänyt tehdä alun pitäenkin ympäristövaikutusten
arviointi uraanille samalla tavalla kuin muillekin toksisille raskasmetalleille, tie-
tysti lisäksi huomioiden uraanin erityisvaatimukset tytärnuklidien osalta.
Kuten lupaviranomainen Erkki Kantola Kuopion seminaarissa sanoi: ”ensisijai-
sesti uraani käsitellään ympäristö- ja vesitalousluvassa toksisena raskasmetallina.”
(toim. tarkennus: olisi pitänyt käsitellä toksisena raskasmetallina.)

Ympäristövaikutusarvioinnista poisjättämisen perusteeksi ei kelpaa, että kyseis-
tä ympäristölle haitallista ainetta ei aiota hyödyntää. Siltä osin ei ole muuttunut
mikään alkuperäisen YVA:n ja nyt uraanin talteenotto-YVA:n välillä. Muuta kuin
tietysti se, että kaivos on päässyt käyntiin ilman uraanin ja uraanin hajoamis-
tuotteiden ympäristövaikutusten arviointia sekä ilman niihin liittyviä lupamäärä-
yksiä ja tarkkailuvelvoitteita.
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Eikä asia paljoa parantunut uraanin talteenotto-YVA:ssakaan.

Talvivaaran uraanin tuotannon hankekokonaisuuden määritys
Epäilyttävää on, että yhteysviranomaiset ELY-keskus ja TEM hyväksyivät lau-
sunnoissaan Talvivaaran uraanin talteenottohankkeen arviointiohjelman ja ym-
päristöselostuksen yhtiön esityksen mukaisesti kohdistuvaksi pääasiassa vain
uraanin talteenottolaitokseen40 (uraanin uuttoprosessi).
Yhteysviranomainen lausunnossaan 31.8.2010 arviointiohjelmaan hyväksyi ha-
kijan esittämän hankekuvauksen, jossa hankekokonaisuuden määritys hakijan
kuvaamana oli sisällytetty (lähes piilotettu) muun tekstin sekaan, mutta joka
sieltä poimittuna kuuluu seuraavasti:

”Kaivoksen toiminnan ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu vuonna 2005.
Uraanin talteenottolaitos muodostaa valmistuttuaan ympäristövaikutuksiltaan erotet-
tavan osan koko kaivoksen toiminnoista, jolloin ympäristövaikutusten arviointi voi-
daan toteuttaa pelkästään sen osalta eikä kaivoksen toiminnan vaikutuksia ole tar-
peen tarkastella uudelleen.
Ympäristövaikutuksia arvioitaessa huomioidaan toimintojen yhteisvaikutukset alueel-
la.”

Kun yhteysviranomainen Kainuun ELY-keskus ei lausunnossaan arviointiohjel-
masta edellyttänyt tälle hankekokonaisuus-kuvaukselle vaatimusta uudelleen-
määrityksestä, jäi kaivosyhtiölle tosiasiallinen mahdollisuus tehdä ympäristövai-
kutusten arviointi vain uraanin talteenottolaitoksen osalta, uuttoprosessista.

Lause ”eikä kaivoksen toiminnan vaikutuksia ole tarpeen tarkastella uudel-
leen” on harhauttava, sillä alkuperäisessä YVA:ssa ei uraania arvioitu, jo-
ten sen arviointi nyt ei olisi ollut uudelleen arviointia.

Tältä osin yhteysviranomainen ei noudattanut yleisesti saatavilla olevaa Ympä-
ristöministeriön hankekuvauksien ohjesivulla41 olevaa ympäristöhallinnon huo-
mautusta hankekokonaisuuden määrittämisestä:

40 http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/uraani/selostus_suomi_web.pdf
41 Ympäristöministeriön ohjeet. Hankekokonaisuuksien määritys.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14147&lan=sv#a1
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”hankekokonaisuuden määrittäminen on tärkeää, koska se ratkaisee mitä
vaikutuksia YVA:ssa otetaan huomioon. Jos jokin kokonaisuuden osa jää tar-
kastelusta pois, jää myös osa vaikutuksista tarkastelun ulkopuolelle. Näin ei
saada oikeata kuvaa hankkeen ympäristövaikutuksista.”

Juuri näin kävi alkuperäisessä YVA:ssa ja nyt kävi jälleen uudestaan. YVA-
prosessissa ei nytkään saatu oikeata kuvaa hankkeen ympäristövaikutuksista,
koska ennen talteenottolaitosta tapahtuvat uraanin ja toriumin hajoamistuot-
teiden ympäristövaikutukset jäivät pääosin arvioimatta.

Hankekokonaisuuden ulkopuolelle jääneitä asioita

Talvivaaran kaivoksen tuotantoprosessi koostuu Talvivaara-yhtiön oman kuva-
uksen mukaan seuraavista päävaiheista: louhinta, murskaus, agglomerointi,
kasaus, biokasaliuotus ja metallien talteenotto. Nyt tehty uraanin talteenoton
YVA-menettely kohdistui vain tuon tuotantoprosessin viimeiseen vaiheeseen
sijoitettavaan uuden uuttolaitoksen aiheuttamien ympäristövaikutusten arvioi-
miseen.

Väistämättä nousee pinnalle ihmetys, että oliko jo alkuperäisessä
YVA:ssa ja lupaprosessissa nimitetty asioita vähän erilailla jättämällä
uraani pois arvioinneista?

Ja onko myös tässä uraanin talteenotto-YVA:n hankekuvauksessa
uraanin tuotantoprosessia nimitetty vähän erilailla, kuvaamalla
uraanin koko tuotantoprosessin sijasta vain tuotantoprosessin
loppuvaihetta; uraanin talteenottoa uuttolaitoksessa?
Jotta luvan käsittelyprosessi etenisi nopeasti?

Louhinta, murskaus, agglomerointi, kasaus

Näiden tuotantoprosessivaiheiden läpi kulkee kaikki käsiteltävä malmi. Ja sa-
moin malmin sisältämä uraani ja torium sekä niiden hajoamistuotteet kulkevat
noiden prosessivaiheiden läpi. Lisäksi on myös kaivoksen kuivatusvesien ja
prosessivesien käsittelyt ja niihin liittyvät radium- ja radonpitoisuudet. Ympäris-
tövaikutusarviointia näiden prosessien läpi kulkevasta uraanista, toriumista ja
niiden tytärnuklideista ei tehty alkuperäisessä YVA:ssa, eikä tehty vieläkään.
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Bioliuotuskasat

Talvivaaran kaivos erottaa metallit malmista bioliuotuskasoissa liuotustekniikal-
la. Metallin erotusta malmista kuvataan yleensä termillä malminrikastus. Bioliu-
otus rikastaa Talvivaarassa mustaliuskeesta myös uraanin, joka liukenee muiden
metallien tapaan liuotusnesteeseen, jota sanotaan prosessiliuokseksi. Yhtiön
oman ilmoituksen mukaan uraanin liuetessa mustaliuskeesta prosessiliuokseen
jäävät uraanin hajoamistuotteet (sekä torium ja toriumin hajoamistuotteet)
bioliuotuskasoihin.

Bioliuotuskasoihin jäävien radium-, radon-, lyijy210 ja polonium210 arvoja
ja niiden mahdollisia leviämisiä sekä leviämisten kumulatiivisia vaikutuk-
sia ympäristöön ei arvioitu alkuperäisessä YVA:ssa, eikä niitä arvioitu
nytkään. Yleisesti tiedetään, että uraani itsessään on vain alle 20 % ra-
dioaktiivisten aineiden (uraani + torium sekä niiden hajoamistuotteet)
kokonaismäärästä, joten uraanin erottaminen pois kasoista ei oleellisesti
vähennä bioliuotuskasojen radioaktiivisten aineiden määrää.

Radon kaasumaisena poistuu lämpimistä kasoista kasojen läpipuhalletta-
van ilman mukana ylös. Ilmaa raskaampana kaasuna se ei kuitenkaan ka-
toa yläilmoihin, vaan jäähdyttyään laskeutuu takaisin alas. Hajotessaan
radioaktiivisesti edelleen tytärnuklideikseen (puoliintumisaika 3,8 päivää)
se muuttuu uudeksi metallimaiseksi ainehiukkaseksi ja laskeutuu alas,
jonnekin. Ympäristöön leviävän radonin kokonaismäärää, eikä myöskään
sen hajoamistuotteiden kumulatiivista kertymistä ympäristöön, ei ole
arvioitu.

Bioliuotuskasojen korkean sisälämpötilan42 (90°C) ja kylmän ulkopinnan
(varsinkin talvella) johdosta liittyy kasoihin niiden sisältämän poloniumin
rikastumismahdollisuus kasojen ulkopintoihin, jota poloniumin määrää ja
rikastumista ei ole tutkittu eikä arvioitu.

Polonium alkaa osittain höyrystyä jo 36°C ja on täysin höyrysty-
nyt 120°C. Höyrystynyt polonium tiivistyy viileisiin pinoihin. On
myös oletettavaa, että kesäisin polonium höyrystyy edelleen ka-
sojen ulkopinnoista ja leviää ympäristöön.

42 http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/Presentations/Talvivaara_May_2009.pdf
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Bioliuotuskasojen ja kipsisakka-altaiden rakenteiden sopivuutta suhteessa ra-
dioaktiivisin aineisiin ei ole myöskään arvioitu, ei alun perin eikä nytkään.

GTK:n Itä-Suomen yksikön lausunnossa 2006 Talvivaaralle kuvattiin bio-
liuotuskasojen pohjamuovien kestävyyttä, ja arvioinnissa GTK oli otta-
nut lähtökohdaksi primäärikasan PLS-liuoksen lämpötilaksi 50°C, ja se-
kundäärikasan lämpötilan arveltiin olevan sitä matalampi.
Talvivaara itse ilmoittaa nettisivullaan bioliuotuskasojen sisälämpötilojen
olevan 90°C. Koska bioliuotusprosessi sekundäärikasassa on sama kuin
primäärikasassakin, niin lämpötilat molemmissa kasoissa lienee samat
sen ajan kun sekundäärikasaakin liuotetaan. Ja koska liuotus on korkeas-
sa lämpötilassa tehokkaampaa, niin on oletettavaa yhtiön pyrkivän pysy-
västi liuotusnesteen ominaisuuksia säätämällä noihin korkeisiin lämpöti-
loihin.

GTK:n Itä-Suomen Yksikön lausunnon 2006 liitteessä muovikalvon maa-
hantuoja Kaitos kuvaa43 kalvojen ominaisuuksia seuraavasti:
”2,0 mm paksun HDPE-kalvon odotettu käyttöikä on konservatiivisesti arvioi-
den 20°C lämpötilassa 300 – 550 vuotta. Talvivaarassa primäärisen liuotus-
kasan lämpötilan arvioidaan olevan kalvoja vasten noin 40°C, jolloin kalvojen
arvioitu toiminnallinen ikä vaikeimmassa olosuhteessa on varovaisuus periaa-
tetta noudattaen 100 – 150 vuotta. Arvioitu toiminta-aika liuotuskasassa on
25 vuotta, joten kalvojen elinikä on moninkertainen ja kattaa myös mahdolli-
sesti pidentyvän toiminta-ajankin. Muissa Talvivaaran käyttökohteissa kalvo-
jen lämpötila tulee olemaan alempi ja elinikä ennuste on vähintään edellä esi-
tetty 300 – 550 vuotta.”

Kalvon valmistaja kuvaa samassa Kaitoksen lausunnossa kalvojen kestä-
vyyttä seuraavasti:
”The service life of covered sealing systems (that meet the general require-
ments mentioned at the top of this letter) with a minimum thickness of 2.0
mm are estimated (conservatively) to approx. 300 - 550 years at 20°C. A
temperature increase of 10°C means (roughly) a halving of the service life.

43 Kaitos Oy, 27.11.2006. Tiivistekalvojen käyttö Talvivaaran kaivoshankkeen tiivistys-
rakenteissa
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This means that at a permanent temperature of 50°C the service life would
be in the range of 37 - 68 years. As entioned in the paper, this estimation is
very conservatively; very much on the safe side. By using more realistic activa-
tion energies the service life at 20°C is estimated to 1,000 years (+).”

Muovin valmistaja ilmoittaa muovin luotettavan käyttöiän putoavan aina puo-
leen lämpötilan noustessa 10 astetta. Ainakin sekundäärikasojen osalta muovi-
kalvojen kestoikä tulisi ottaa uuteen tarkasteluun bioliuotuskasojen korkean
lämpötilan vuoksi sekä kasojen loppusijoitusluonteen vuoksi.
Myöskään radioaktiivisten aineiden aiheuttaman säteilyn vaikutusta kalvon kes-
tävyyteen /pitkäikäisyyteen ei kyseisessä lausunnossa ole mainittu, kerrotaan
vain ultraviolettisäteilyn muovin ikää lyhentävä vaikutus.

Talvivaara haki ennen uraanihankkeensa julkistusta 31.12.2009 kaivoksen ym-
päristö- ja vesitalousluvan jätealueiden pohjarakenteita koskevan lupamääräyk-
sen 33 muuttamista. (Näin ennätettiin tämäkin muutoshakemus hakea ennen
uraanitietojen julkistusta.)

Mutta mikä on Talvivaaran käyttämä sekundäärikasojen pohjamuovin paksuus?
1,5 vai 2 mm? Yhtiö haki muutosta lupamääräyksessä vaadittuihin sekundääri-
kasojen pohjamuovin suojakerroksen kivilajivaatimuksiin, hakien lupaa käyttää
mustaliuskemursketta suojakerroksiin. Hakemuksen kohdassa perustelut oli
myös seuraava kalvon paksuuteen liittyvä kuvaus, jossa Talvivaara puhuu 1,5
mm:stä käytettävän kalvon paksuutena:

”Alueelle keinotekoisena eristeenä käytettävän 1,5 mm:n HDPE-kalvon toi-
mittavan yhtiön lausunnon mukaan 0–12 mm:n kiviainesta käytettäessä suo-
jakalvon painon on oltava vähintään 300 g/m2.
Käytettävien HDPE-kalvojen osalta on arvioitu, että niiden käyttöikä on en-
simmäisen vaiheen liuotuskasassa, jossa lämpötila ja kemialliset olosuhteet
ovat hankalimmat, vähintään 100–150 vuotta. Muissa kaivoksen käyttökoh-
teissa kalvon käyttöiäksi on arvioitu vähintään 300–550 vuotta.”

PSAVI tarkensi päätöksessään 11.5.2010 lupamääräystä 33 antamalla uuden
määräyksen 33a, jossa viitataan pohjamuovin osalta alkuperäiseen lupamäärä-
ykseen 52 (ja kalvon vaadittuun paksuuteen 2,0 mm):
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”Kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan määräyksessä 52 todetaan toisen vaiheen
liuotuskasan rakenteista, että "Sivukivestä muodostuvan tasatun, tiivistetyn ja vähin-
tään 2 %:n viettokaltevuuteen muotoillun pohjan päälle on asennettava 2,0 mm:n
HDPE-muovista tehty yhtenäinen keinotekoinen eriste.”

Tässä päätöksessään PSAVI kielsi käyttämästä mustaliuskemursketta pohjamuo-
vin suojakerroksena, jota mustaliuskeen käyttölupaa Talvivaara oli hakenut.

Toiminta-ajan kumulatiiviset vaikutukset

Kokonaisuudessaan kaivoksen suunnitellun toiminta-ajan kumuloituvat uraani-
ja toriumlähtöisten hajoamistuotteiden kertymät ja vaikutukset ovat arvioimat-
ta. Tehdyissä arvioinneissa keskityttiin vain talteenottolaitoksen käsittelemän
uraanin säteilyvaikutuksiin. Ei arvioitu koko kaivoksen tuotantoketjun osalta
uraanin ja sen hajoamistuotteiden kemiallisia ja toksikologisia vaikutuksia eikä
kertymisiä/rikastumisia erilaisiin eliöympäristöihin.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta
Kainuun ELY-keskus antoi 1.3.2011 YVA-lain 12 §:n tarkoittaman yhteysviran-
omaisen lausunnon hakijayhtiön teettämästä uraanin talteenoton arviointiselos-
tuksesta ja sen riittävyydestä.

Yhteysviranomaisen lausunnon alussa todetaan muun muassa:
”Arviointiselostuksesta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä on tuotu laaja-alaisesti
esille hankkeeseen ja sen ympäristövaikutuksiin liittyviä näkökohtia. Hankkeesta vas-
taava on jättänyt hanketta koskevan ydinenergialain mukaisen luvan valtioneuvostol-
le, mikä osittain aiheuttaa epäselvyyksiä viranomaisten vastuukysymyksistä. Lausun-
noissa ja mielipiteissä esitetyt kannanotot ja vaatimukset ovat pääosin hyvin perustel-
tuja ja selkeitä. Kannanotoista käy selvästi ilmi huoli hankkeen aiheuttamista haitalli-
sista vaikutuksista. Mielipiteissä on esitetty runsaasti kritiikkiä laitoksen nykyistä
toimintaa kohtaan, jossa on ollut ongelmia esim. haju- ja pölypäästöjen sekä vesi-
päästöjen suhteen. YVA-selostuksessa käsitellään uraanin talteenoton ympäristövai-
kutusten arviointia, joten lausunnossa huomioidaan em. ongelmat siltäosin, mikäli ne
tulevat mahdolliseksi uraanin talteenoton yhteydessä.”
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Tähän kommentti:
Yhteysviranomainen toteaa jätetyn kritiikin, mutta sallii silti lausunnos-
saan hakijayhtiön laatiman hankekokonaisuus -kuvauksen, joka arvioi
ympäristövaikutuksia vain uraanin talteenoton ympäristövaikutuksien
kannalta.
Tällä on vakavia vaikutuksia myöhempiin lupahakemuksen täydennyssel-
vityksiin, koska näin mahdollistettiin vastaaminen vain uuden uuttolai-
toksen aiheuttamien haittojen näkökulmasta.

Kohdassa ’Hankkeen elinkaari’ yhteysviranomainen toteaa mm.:
”Selostuksesta puuttuu arviointi, onko uraanin ja uraaninhajoamissarjan tytärnukli-
dien esiintymisellä merkitystä alueelle jäävien rakenteiden (esim. talteenotosta alueel-
le loppusijoitettavat materiaalit) aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja miten tämä
mahdollisesti huomioidaan sulkemistoimenpiteissä.”

Kommentti tähän:
Miksi yhteysviranomainen tässä kohdin lähes häivyttää näkyvistä GTK:n
lausunnossaan huomauttamat seuraavat asiat:
”Bioliuotuksen jäännöskasoja tai sivukiviä ei ole huomioitu toiminnassa muo-
dostuvien jätteiden kuvauksessa. Erityisesti liuotuksen jäännöskasat ovat olen-
naisia uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arvioinnissa, sillä uraanin
hajoamissarjan tytärnuklidit näyttävät jäävän liuotusjäännökseen, joka lopulta
loppusijoitetaan alueelle (ns. sekundäärikasa). Selostuksessa olisi tullut arvioi-
da millainen merkitys tällä on sekä toiminnanaikaisten että toiminnan päät-
tymisen jälkeisten ympäristövaikutusten kannalta ja kuvata tarvittaessa toi-
menpiteet vaikutusten vähentämiseksi.
Arvioinnissa on kuvattu kattavasti mahdollisiin poikkeustilanteisiin liittyviä ris-
kejä. Liuotuskasojen osalta voitaneen kuitenkin yhtenä mahdollisena poikke-
ustilanteena pitää pohjarakenteiden pettämistä. Tähän varautumista ei ole
huomioitu arvioinnissa.
Selostuksen perusteella toiminnassa muodostuu myös sivukiviä. Niistä olisi ol-
lut syytä esittää koostumustiedot – erityisesti uraanin ja sen tytärnuklidien
osalta – ja arvioida, voiko sivukivien läjityksestä aiheutua säteily-/radonriskiä
tai pinta- tai pohjavesiin kohdistuvaa kuormitusta. Sivukivistä selostuksessa on
osin ristiriitaista tietoa. Toisaalla mainittiin, ettei niitä ole vielä läjitetty kaivos-
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alueelle (s. 109) ja toisaalla todettiin, että niiden läjityksestä on jo aiheutunut
maisemavaikutuksia (s. 80).
Selostuksesta ei käy ilmi, syntyykö uraanin talteenottoprosessissa rikastusjät-
teitä (esim. nesteuuton orgaanisen liuoksen regenerointijätteitä) tai kemikaali-
jäämiä, jotka vaativat erityisen loppusijoituskäsittelyn.”

”Laskennallisena arviona esitetään, että vaihtoehdon VE 1 toteutuessa laitoksella
tultaisiin ottamaan talteen kaikkiaan 16 000-23 000 tonnia uraania. Vaihtoehdossa
VE 0 eli ilman talteenottoa kipsisakka-altaaseen kertyvää uraanin määrää voidaan
pitää merkittävänä kumulatiivisena vaikutuksena suunnitellusta 46 vuoden toimin-
nasta. Elinkaaren aikaisia, uraanista johtuvia kumuloituvia ympäristövaikutuksia ei
ole laskennallisesti tai teoreettisesti tarkasteltu riittävässä määrin muutoin kuin kai-
vosalueen pölylaskeumaan sisältyvän uraanin osalta. Sivulla 60 on esitetty kumulatii-
visten vaikutusten vertailukohteeksi entisen Paukkajanvaaran uraanikaivoksen alue.

Paukkajanvaara on esimerkki pienimuotoisesta uraanin kaivostoiminnasta Suomessa,
mutta eroaa kaikin tavoin Talvivaarasta eikä sovellu tässä esitettyyn vaikutusten
vertailuun.”

Kommentti tähän:
Tässä kohdin tulee hyvin esille Talvivaaran mittasuhteet. Käyttöiän aika-
na uraania varastoituu 16 000 – 23 000 tonnia kipsisakka-altaaseen, jos
”talteenottoa” ei tehdä.
Uraania vielä pahempi ympäristö- ja terveysongelma ovat tytärnuklidit,
jotka jäivät bioliuotuskasoihin. (Mutta eivät suinkaan pysy siellä.) Tuon
23 000 tonnia uraania vastaava määrä uraanin hajoamissarjan tytärnukli-
deja jää bioliuotuskasoihin, vaikka uraanin ”talteenotto” tehtäisiinkin.
Talteenotto tai talteenottamattomuus ei siihen vaikuta, ei lisää eikä vä-
hennä noita tytärnuklideja. Noiden tytärnuklideiden ympäristö- ja ter-
veysvaikutukset ovat moninkertaiset uraaniin verrattuna.
Nämä radioaktiivisten aineiden kokonaismäärät eivät anna perusteita
siihen, että hanketta käsiteltäisiin pienenä uraanin talteenottolaitoksena,
hankeluettelon d alakohdan mukaisena uuttolaitostapauksena.

Todettakoon vielä tuosta Paukkajanvaarasta, johon GTK viittaa esi-
merkkinä pienimuotoisesta uraanikaivoksesta, että julkaisussa STUK-B-
VALO 61 (1989) ”Uraanin louhinnan ja rikastuksen radiologiset ympäristö-
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vaikutukset Enon Paukkajanvaarassa”, on kuvattu tuon pienen kaivoksen
aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Kaivosyhtiö esitti että esim. Paukkajanvaara on esimerkki kai-
voksesta, josta ei ympäristöhaittoja ole tullut, vaikka siellä
uraanipitoisuus on huomattavasti Talvivaaraa suurempi.
GTK taasen totesi, että Paukkajanvaara ei sovellu tässä esitet-
tyyn vaikutusten vertailuun.
STUK, jolla on tutkimustiedot Paukkajanvaarasta ympäristö-
seurannasta, ei lausunnossaan mainitse Paukkajanvaaraa ollen-
kaan.

Kohdassa ’Tarvittavat luvat ja suunnitelmat’ yhteysviranomainen huo-
mauttaa:
”Arviointiselostuksessa ei ole tuotu esille, että uraanin erottaminen tulee olemaan
ydinenergialain perusteella valvottavaa toimintaa, johon sovelletaan myös eräitä
säteilylain määräyksiä. Säteilyturvakeskus tulee valvomaan uraanin talteenottoa
säteilysuojelun, ydinaineiden varastoinnin ja siirtojen sekä radioaktiivisten jätteiden
huollon kannalta. Hankkeeseen tulee kohdistumaan myös kansainvälistä EU-komis-
sion ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön toteuttamaa ydinmateriaalivalvontaa.”

Kommentti tähän:
Yhteysviranomainen huomauttaa: ”Uraanin erottaminen tulee olemaan
ydinenergialain perusteella valvottavaa toimintaa”.
Tosiasiallisesti Talvivaarassa uraanin erottaminen (rikastaminen) malmis-
ta ja tytärnuklideistaan tapahtuu jo bioliuotuskasoissa. (Jo nytkin, kaiken
aikaa.) Tätä malminrikastusvaihetta on ydinenergialaissakin tarkoitettu
uraanin erottamisella; uraanin erottamista malmista. Talvivaarassa on
toiminnan alusta lähtien mustaliuskeista erotettu uraani varastoitu kip-
sisakka-altaisiin, josta se olisi otettavissa helposti edelleen käsittelyyn.

Kysymyksessä olevaa uraanin erottamista mustaliuskeesta bioliu-
otuskasoissa on pidettävänä sellaisena rikastamisena, jota tarkoi-
tetaan mm. malmien arvometallien sivukivestä erottamisella.

Vaikka yhtiön toiminnan päätarkoituksena (taloudellisesti) onkin nikke-
lin, sinkin ja kuparin ja koboltin tuottaminen, kysymyksessä on myös
samassa yhteydessä uraanin tuottaminen ja käsittely. Varsinaisen tuo-
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tannon yhteydessä syntyvää "pakollista" käsittelyä edellyttävää sivutuo-
tetta ei voida jättää yhtiön tuotannon ulkopuolelle. Toiminnassa syntyvä
uraanipitoinen liuos ja siitä erotettu sakka (joka on nyt varastoitu kip-
sisakka-altaaseen) on rinnastettavissa prosessissa erotettaviin, joskin
muihin päätuotteisiin verrattuna määrältään vähäisempiin sivutuotteisiin,
kuten arseeniin, mangaaniin jne. Näillä sivutuotteilla on myös kaupallista
arvoa ja markkinat pitkällä aikavälillä.

Tämä nykyinen uraanin erotus ja käsittely (varastointi kipsisakka-altaa-
seen) on tapahtunut ilman asianmukaisia lupia ja valvontaa, koska alku-
peräisessä ympäristöluvassa ei mainita uraania.

Kohdassa ’Ympäristövaikutukset ja niiden selvittäminen’ yhteysviran-
omainen kuvaa:
”Tämän YVA-menettelyn tarkoituksena on ollut arvioida uraanin talteenoton ympäris-
tövaikutukset ja selvittää mahdollisten haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot.
Tämän hankkeen arvioinnin osalta huomio kiinnittyy arviointiselostuksen osalta ra-
dioaktiivisuusselvityksiin, jätteisiin, pinta- ja pohjavesivaikutuksiin sekä tarkkailuun.
Arviointiselostuksessa on tarkasteltu myös muut hankkeen ympäristövaikutukset,
joiden tarkastelua voidaan pitää riittävänä.”

Kommentti tähän:
Jälleen maininta ”arvioida uraanin talteenoton ympäristövaikutukset” koh-
distaa arvioinnin vain uuttolaitoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Tällöin
jatkolauseeseen: ”pinta- ja pohjavesivaikutuksiin” on helppo tulevaisuu-
dessa vastata: uraanin talteenotto ei lisää kyseisissä tapauksissa haitallisia
ympäristövaikutuksia.

Yhteysviranomainen edellytti hakijalta lisäselvityksiä seuraaviin ympäristöselos-
tuksen kohtiin:
- Radioaktiivisuuteen liittyvät selvitykset
- Muodostuvat jätteet ja niiden ympäristövaikutukset
- Pinta- ja pohjavesivaikutukset sekä tarkkailu
- Sosiaalisten vaikutusten arviointi sekä suunnitelma osallistumisen järjestämi-
seksi
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Kommentti tähän:
Hyvä lista, mutta kun yhteysviranomainen on antanut yhtiölle mahdolli-
suuden vastata noihin vaatimuksiin pelkästään uuden uuttolaitoksen ai-
heuttamasta näkökulmasta, niin vastaukset tulevat olemaan aika yksioi-
koisia.
Miksi tässä yhteydessä yhteysviranomainen ei mainitse mitään uraanin ja
toriumin sekä niiden hajoamistuotteiden toksisista raskasmetalliominai-
suuksista ja niiden arvioimisesta?

Kohdassa ’YHTEENVETO’ yhteysviranomainen tiivistää lausuntonsa:
”Kaivostoiminta muuttaa alkuperäistä luonnontilaa ja maankamaraa. Arviointiselos-
tuksen molemmissa vaihtoehdoissa malmin louhinta, murskaus ja liuotus sekä liuo-
tuksen jäännöskasojen ja sivukivikasojen käsittely tehdään samalla tavalla, joten nii-
den vaikutukset kaivosalueella ja ympäristössä ovat samat. Kainuun ELY-keskus on
samaa mieltä GTK:n lausunnossa esiintuomiin kohtiin arvioitaessa hankkeen toteu-
tusvaihtoehtoja.”

(VE 0):
”Vaikka Talvivaaran nikkelimalmin uraanipitoisuus on pieni, Talvivaaran kaivoksen
nykyisessä toiminnassa (VE0) uraanin esiintymisestä aiheutuvia vaikutuksia ovat:
- maapeitteen poistaminen nikkelimalmin päältä lisää gammasäteilyä ja radonin
vapautumista paikallisesti
- kallion louhinta, murskaus ja murskeen kuljetus lisäävät gammasäteilyä ja radonin
vapautumista paikallisesti ja levittävät uraanimineraaleja pölyn mukana
- liuotuskasat lisäävät gammasäteilyä ja radonin vapautumista paikallisesti, uraani
liukenee mineraaleista pääprosessiliuokseen
- pääprosessiliuoksessa uraani kulkeutuu ja saostuu osaksi nikkelituotteeseen, osaksi
kipsisakkaan
- malmiin verrattuna uraani rikastuu kipsisakka-altaan kiintoaineeseen 3-4-kertaisesti
selostuksessa esitettyjen alustavien määritysten perusteella. Uraanin aktiivisuuspitoi-
suudet kipsisakka-altaan kiintoaineesta lähenevät rajaa 1 Bq/g, joka on raja-arvo
ydinenergialain alaisille uraanintuotantojätteille (STUK/E.Ruokola, ERAC Edu, Kuopio,
19.10.2010)
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Selostuksessa annettujen alustavien tietojen perusteella uraanista aiheutuvia merkit-
täviä ongelmia Talvivaarassa ei ole, ja uraanista aiheutuvat ympäristövaikutukset
jäävät vähäisiksi. Nykyisessä prosessissa uraanilla näyttää olevan käytännön merki-
tystä vain epäpuhtautena kaivoksen nikkelituotteessa.”

(VE1)
”Huolimatta arviointiselostuksen puutteista ja uraanin ympäristövaikutuksiin liittyvistä
monista epävarmuustekijöistä, uraanin talteenottoa puoltavat ympäristönäkökulmas-
ta seuraavat selostuksessa ilmenevät seikat:
- nikkelimalmissa esiintyvistä uraanimineraaleista liukenee bioliuotuksessa uraania
pääprosessiliuokseen
- alustavien radiologisten määritysten perusteella mineraaleihin kertyneet uraanisar-
jan tytärnuklidit jäävät liuotuksessa primäärikasaan, koska niitä ei ole havaittu mer-
kittävissä määrin pääprosessiliuoksessa
- metallien talteenoton jälkeen poistettavissa vesissä ei ole merkittävästi uraania eikä
uraanin tytärnuklideja
- uraanin talteenoton saanti on hyvä, yli 90 %, ja talteenotto vähentää merkittävästi
sekä nikkelituotteeseen että kipsisakkaan nyt eli (VE0) kertyvän uraanin määrää.

Vaihtoehdossa (VE1) ulkoisen gammasäteilyn tilanne Talvivaarassa muuttuu, sillä
uraanipitoiset uuttoliuokset, sakat ja lopputuote lähettävät ympäristöönsä normaalin
taustan ylittävää gammasäteilyä. On arvioitavissa, että tämä rajoittuu kuitenkin
tuotantotiloihin ja kuuluu siten työsuojelun yhteydessä huomioonotettavaksi.”

Tarvittavia lisäselvityksiä:
”- muualta tuotavien metallirikasteiden koostumus, prosessointi sekä niiden ympäris-
tövaikutukset
- tiedot uraanin talteenottotoiminnasta syntyvistä jätteistä, niiden laadusta ja loppusi-
joituksesta
- mahdollisten kemikaalijäämien tarkkailu ja seuranta”

Kommentti kohtaan YHTEENVETO:
Yhteysviranomaisen yhteenveto-lausunto on toisinto GTK:n antaman
lausunnon yhteenvedosta.

Yhteysviranomainen näyttää unohtavan lähestulkoon kokonaan uraanin
ja uraanin hajoamistuotteiden toksisen raskasmetalliluonteen.
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Yhteysviranomainen ei ollenkaan käsittele kaivoksen kuivatusvesiä, pro-
sessivesiä eikä suotovesiä. Radioaktiivisten ja toksisten aineiden esiinty-
minen niissä tulisi selvittää.

Vaihtoehtojen VE0 ja VE1 keskinäinen paremmuusvertailu lienee näen-
näistä (erityisesti yhteysviranomaisen lausumana), sillä on ilmeistä, että
myytävään nikkelituotteeseen sitoutunut uraani on perimmäinen syy täl-
le ”uraanin talteenotoksi” nimetylle hankkeelle, eikä suinkaan havaittu
puute alkuperäisen ympäristöluvan uraanitietojen suhteen. Tämä jälkim-
mäinen syyn olisi olettanut olevan yhteysviranomaisen arvion lähtökoh-
tana.

Yhteysviranomainen toteaa molempien vaihtoehtojen olevan maapeit-
teen poistamisen, kallion louhinnan, murskauksen, murskeen kuljetuk-
sen ja liuotuskasojen aiheuttamien radioaktiivisteiden aineiden päästöjen
suhteen samanlaisia.

Koska alkuperäisessä YVA:ssa ja ympäristöluvassa ei käsitelty radioaktii-
visia ympäristövaikutuksia ollenkaan, eikä myöskään uraanin ja uraanin
hajoamistuotteiden toksisia raskasmetallivaikutuksia, niin ympäristön ti-
lan valvonnasta vastaavan valvontaviranomaisen olisi tullut ottaa nyt
kantaa tähän havaittuun ympäristölupapuutteeseen, ja vaatia YVA tehtä-
väksi erityisesti niiltä osin. Ympäristönsuojelulain 58 § edellyttää valvon-
taviranomaisen puuttuvan havaittuihin puutteisiin joko lupamääräyksissä
tai lupamääräysten noudattamisessa.

Se, että VE 1 ikään kuin pienentää ympäristövaikutuksia vähentämällä
kipsisakka-altaaseen menevää uraania, ei voine olla peruste sille, että jä-
tetään molemmissa vaihtoehdoissa yhtäläisiksi todetut muut ympäristö-
haitat arviointikokonaisuuden ulkopuolelle.

Kainuun ELY-keskuksen laatiman yhteysviranomaisen lausunnon ympäristö-
selostuksesta allekirjoittivat Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen ylijohtaja
Kari Pääkkönen ja ylitarkastaja Sari Myllyoja. Lausunnon valmisteluun osallistui-
vat myös yksikön päällikkö Sirkka-Liisa Markkanen ja erikoissuunnittelija Marja-
Liisa Räisänen sekä arkkitehti Pertti Perttola.
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Jälkikommentti yhteysviranomaisen lausuntoon ympäristöselostuk-
sesta:
Lausuntonsa yhteenvedossa yhteysviranomainen toteaa: ”Kainuun ELY-keskus on
samaa mieltä GTK:n lausunnossa esiintuomiin kohtiin arvioitaessa hankkeen
toteutusvaihtoehtoja.”

17.1.2011 jättämässään lausunnossaan GTK toteaa pitäytyvänsä ”jäljen-
pänä yksilöidyssä arviointiselostuksen arvioinnissaan oman erikoisalansa piiriin
kuuluviin asioihin”.

Miksi GTK korostaa ”pitäytyy oman erikoisalansa piiriin kuuluviin asioihin”?
Mikä on GTK:n erikoisalaa?

Asetuksessa 168/2011 todetaan GTK:sta:
1) tekee elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kannalta tarpeellista
geologian alan tutkimus- ja kehitystyötä omarahoitteisesti, yhteisrahoit-
teisesti ja toimeksiannosta;
2) edistää toimialansa tutkimusta osallistumalla kansainväliseen yhteis-
työhön ja palvelemalla sekä koti- että ulkomaisia asiakkaita;
3) huolehtii toimialan tiedonkeruusta ja tietohuollosta; ja
4) huolehtii muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtä-
väksi.

GTK:n nettisivulla todetaan:
”Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän
ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran
ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. GTK toimii kansallisena
geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja pro-
jektitoiminnassa.”

Voidaan päätellä, että GTK antoi tämän lausuntonsa geologisen asiantuntemuk-
sen näkökulmasta. (Elinkeinoelämän tarvitseman luonnonvarojen käytön näkö-
kulma; maankamaran käyttö. Tässä uraanin talteenoton ympäristövaikutusarvi-
ointi-lausunnon kyseessä ollen se tarkoittanee uraanivarantojen hyödyntämisen
näkökulmaa.) Tämäntyyppinen huomautus omaan erikoisalaan pitäytymisessä
voidaan myös tulkita irtiotoksi ympäristövaikutusten arvioinnista. GTK:n lau-
sunnosta ei käy ilmi syytä, mikä on saanut GTK:n rajaamaan lausuntoaan tällä
tavoin.
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Kun toisaalta yhteysviranomainen ympäristöselostuksesta antamansa lausunnon
yhteenvedossa toistaa GTK:n yhteenveto-näkemyksen sanoen yhtyvänsä siihen,
niin onko silloin yhteysviranomainen oman erikoisalansa piiriin kuuluvalla asial-
la? Mikä on Kainuun ympäristökeskuksen erikoisala?
Kainuun ympäristökeskuksen tehtävää kuvaa viraston nettisivulla teksti:

”Ympäristökeskus ehkäisee ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ym-
päristöhaittoja sekä edistää ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä Kai-
nuussa.
ELY-keskus valvoo ympäristökuormitusta aiheuttavia toimintoja sekä antaa
lausuntoja niistä lupaviranomaiselle.”

Toiko Ympäristökeskus lausuntonsa yhteenvedossa tämän erikoisosaamisensa
esille? Varsinkin kun omassa lausunnossaan tuo GTK:takin vähäisemmin esille
puutteita arviointiselostuksessa?”

Iso kysymys on, miksi yhteysviranomainen hyväksyy tällaisen ympäristöselos-
tuksen, jonka nimi on uraanin talteenoton ympäristöselostus, mutta joka
sisältää myös muualta tuotavaa uraania sisältävää nikkelimalmia käsiteltäväksi?

Mitä talteenottoa se on, että tuodaan uraanipitoista malmia muualta?
Mitä talteenottoa se on, että tuodaan muualta asiakkaiden käsittelemiä
uraanipuolituotteita (jopa samaan jalostusmuotoon käsiteltyä kuin Talvi-
vaaran oma uraanipuolituote, yellow cake)? Sehän on jo uraanin osto- ja
myyntiliiketoimintaa.

Samalla kun ”talteenotto”-termin alle tässä selostuksessa hyväksyttiin muualta
tuotavan uraania sisältävän malmin vastaanotto, niin kaikin keinoin pyrittiin
rajaamaan tämä arviointi koskemaan vain uraanin uuttolaitoksessa tapahtuvaan
uraanin talteenottoon, ilman että käsiteltäisiin tuohon talteenottolaitokseen
tulevin raaka-ainevirtojen ympäristövaikutuksia uraanin suhteen.

Uraanin talteenotto-termin käyttöönotto ja hyväksyminen tämän YVA-
prosessin yhteydessä antaa vaikutelman halusta pienentää niin sanottua kansa-
laisten uraanikaivoksiin liittyviä pelkoa ja vastustusta. Kuitenkin talteenotto-
termin käyttö tällä tavoin luo mielikuvan tahallisesta harhauttavasta toiminnasta
ja nostaa esille epäilyksen siitä, että toimivatko yhtiö ja viranomaiset Århusin
sopimuksen vastaisesti.
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Kipsisakka-allas, Lumelantien pato ja purkuvedet vesistöön

Kipsisakka-altaan vuoto maaliskuussa 2010
Kipsisakka-allas vuoti pohjastaan lähes hallitsemattomasti 16.3 – 18.3.2010,
jonka johdosta ELY-keskus antoi määräaikaisen poikkeusluvan ylimääräisiin
juoksutuksiin vesistöihin. Mitä vaikutuksia prosessivesien lisäjuoksutuksilla
vesistöön oli? Miten luotettavia kipsisakka-altaan rakenteet ovat?

Kipsisakka-altaan pohjavuotoa selosti Talvivaaran ympäristöpäällikkö Kainuun
ELY-keskuksen vaatimassa raportissa 23.6.2010:
”- vuoto havaittiin 16.3 noin klo 17.00. Seuraavana yönä noin klo 00.30 vuotokohta
saatiin tukittua.
- aamulla 17.3.2010 pohja vuotaa uudelleen. Toimenpiteet aloitettiin välittömästi klo
07.00. Havaittu vuotokohta saatiin tukittua klo 15 jälkeen.
- 18.3.2010 vuotava vesi oli muuttunut kirkkaasta tummaksi noin klo 06.30.
Varmuustoimenpiteenä aloitettiin alapuolisen padon tekeminen klo 07.00. Vuoto
kuitenkin lisääntyi voimakkaasti klo 09.00 aikoihin ja vanha Lahnasjärventie murtui
ojarummun kohdalta (kunnanraja). Padon tekeminen siirrettiin noin 2 km alavirtaan
Martikanvaaraan Lumelantien kohdalle. Pato oli klo 10.30 siinä laajuudessaan val-
mis, että virtaus saatiin pysäytettyä.”

Kyseistä kipsisakka-altaan vuotoa Talvivaara kuvaa uraanin talteenoton YVA-
selostuksessaan (3.12.2010) sivulla 42 seuraavasti:
”Keväällä 2010 tapahtui kipsisakka-altaan vuoto Kivijärven suuntaan. Maaliskuussa
tapahtunut vuoto ei näkynyt juurikaan velvoitetarkkailun vedenlaatutuloksissa. Sätei-
lyturvakeskus selvitti vielä erikseen vuodon vaikutuksia purkusuunnan altaiden liet-
teistä ja sedimentistä tutkimalla näiden näytteiden aktiivisuuksia eli radioaktiivisen
aineksen määrää. Näytteitä otettiin heti kipsisakka-altaan alapuolelta, ennen jäl-
kiselkeytysyksikköä Lumelantien patoaltaalta, jälkikäsittely-yksikön selkeytysaltaalta
Kortelammelta ja Kortelammen lähtevän pisteen alapuolelta. Näytteet otettiin syys-
kuussa 2010.
Kipsisakka-altaan vuotokohdan edustalta otetun sakan aktiivisuus oli sama kuin
altaassa olevassa kipsisakassa. Pato- ja selkeytysaltaiden lietteen aktiivisuus-pitoi-
suudet olivat uraanin osalta tasoa 30-35 Bq/kg. Kortelammella sedimentin uraanipi-
toisuus oli tasolla 26 Bq/kg. Pitoisuudet olivat noin kolmasosa alueen malmissa mita-
tuista pitoisuuksista, joten kipsisakka-altaan vuoto ei näkynyt altaan alapuolella
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aktiivisuuspitoisuuksissa. Vuoden 2010 aikana on tutkittu myös pintavesien uraanipi-
toisuuksia, eikä vuodolla ole havaittu olleen vaikutuksia alapuolisen vesistön uraanipi-
toisuuksiin.
Vesistöpäästöihin on reagoitu korjaustoimenpiteillä, jotta vastaavia päästöjä ei tule-
vaisuudessa pääsisi syntymään. Patoaltaiden rakenteita on korjattu vuoden 2008
vuotojen perusteella. Vuonna 2010 rakennettu Lumelantien selkeytysallas toimii
varoaltaana ennen vesistöä, mikäli tulevaisuudessa tapahtuisi vielä altaan vuotoja.”

Tähän kommentteja tai oikeastaan kysymyksiä:

”Pitoisuudet olivat noin kolmasosa alueen malmissa mitatuista pitoisuuksista,
joten kipsisakka-altaan vuoto ei näkynyt altaan alapuolella aktiivisuuspitoi-
suuksissa.”

Vesien mittausarvoja verrattiin malmipitoisuuksiin, ja väitetään
sen perusteella, että vuoto ei näkynyt altaan alapuolella?

”Kipsisakka-altaan vuotokohdan edustalta otetun sakan aktiivisuus oli sama
kuin altaassa olevassa kipsisakassa.”

Mitkä ne mittaustulokset siis olivat? Miksi sitä tulosta ei voitu
tässä ilmoittaa, kun muista kohdista lukuja kuitenkin esiteltiin?
Olivatko nämäkin mittaukset STUK:in palveluyksiköltä tilattuja,
vai viranomaismittauksia? Millä mittaustekniikalla kyseiset määri-
tykset tehtiin?
Uraanisakka kuitenkin vuoti kipsisakka-altaan pohjamuoviin tul-
leen reiän kautta ulos. Paljonko määrällisesti? Onko sille vuota-
neelle uraanisakalle määrätty/sovittu tehtäväksi/tehty jotain?

”Pato- ja selkeytysaltaiden lietteen aktiivisuuspitoisuudet olivat uraanin osalta
tasoa 30-35 Bq/kg.”

Tässä mainitaan lietteen aktiivisuuspitoisuus uraanin osalta. Mitä
muita aktiivisuuspitoisuuksia havaittiin, kuin uraani? Radium?
Entäpä vesien uraani-, radon- ja radiumpitoisuudet?

”Kortelammella sedimentin uraanipitoisuus oli tasolla 26 Bq/kg.”
Mitä muita aktiivisuuspitoisuuksia havaittiin sedimentistä? Radi-
um? Entäpä vesien uraani-, radon- ja radiumpitoisuudet?
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Miten vaikuttivat kesän aikana tehdyt lipeän lisäykset ja kalkitukset jälki-
selkeytysaltaisiin näihin myöhemmin syksyllä mitattuihin sedimentin pi-
toisuusarvoihin?
Poikkeusjuoksutukset tehtiin toiseen suuntaan, pohjoiseen. Kuitenkin
samaa tai samanlaista prosessivettä sisältävästä kipsisakka-allas kakko-
sesta? Näiden kipsisakka-altaan poikkeusjuoksutettujen vesien uraani- ja
radiumpitoisuuksien mittaustulokset?

Muutoslupa jätevesien johtamiseen kipsisakka-altaan ohi
Heti kipsisakka-altaan vuodon määräaikaisen poikkeusjuoksutuksen päättymi-
sen jälkeen 9.7.2010 yhtiö haki PSAVI:lta kaivoksen lupamääräysten 7, 8 ja 9
muuttamista niin, että ne mahdollistaisivat metallien talteenottolaitoksen lop-
puneutralointiyksikössä käsiteltyjen jätevesien johtamisen kipsisakka-altaan ohi
suoraan jälkikäsittely-yksiköihin.
Tämä muutoslupahakemus44 johti poikkeuksellisen tiukkasanaisiin lausuntoihin
eri osapuolten välillä, joten otetaan hakemuksen käsittelyvaiheita näkyville
enemmänkin. Tässä otteita hakemuksen käsittelystä PSAVI:n lupapäätökseen45

pohjautuen:

Talvivaaran perustelu muutoshakemukselle:
(ote) ”Talvivaara Sotkamo Oy on hakemuksessaan esittänyt, ettei se halua johtaa
metallien talteenottolaitoksella puhdistettuja prosessivesiä kipsisakka-altaan kautta
jälkikäsittely-yksiköille, koska puhdistettuun prosessiveteen voi kipsisakka-altaassa
kontaminoitua aineita, jotka saattaisivat edellyttää veden uudelleen puhdistamista.”

Vastineessaan hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin yhtiö perusteli hakemusta
lisää seuraavasti:
(ote) ”Alkuperäisessä ympäristölupahakemuksessa lähtökohtana oli, että prosessin
ylijäämävedet käsiteltäisiin metallien talteenottolaitoksen viimeisessä prosessi-vaihees-

44 Muutoslupahakemus jätevesien johtamisesta neutralointialtaista suoraan jälkiselkey-
tysaltaille kipsisakka-altaan ohi.
45 PSAVI:n lupapäätös jätevesien johtamiseen suoraan jälkiselkeytysaltaille ohi kipsisak-
ka-altaiden
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sa (loppuneutralointi) ja ne johdettaisiin kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksi-
köihin ja edelleen luontoon.
Kipsialtaaseen on mahdollisuus varastoida myös kaivoksen tyhjennysvesiä. Tuotannon
ylösajossa, etenkin murskauksessa, olleiden teknisten vaikeuksien vuoksi kipsialtaassa
olleita kaivosvesiä ei saatu tyhjennettyä altaasta ennen tehtaan käynnistymistä ja
altaan käyttöönottoa lopulliseen tarkoitukseen. Kaivoksen pohjavesissä luontaiset
metallitasot ja happamuus ylittävät lupapäätöksen raja-arvot jonkin verran. Sen
vuoksi yhtiö haluaa johtaa tehtaan ylijäämävedet kipsialtaan ohi suoraan jälkikäsitte-
lyyn. Tällöin voidaan varmistua siitä, että lupaehdot täyttyvät. Tällä muutoksella ei
käytännössä ole vaikutusta poisjohdettavien vesien laatutasoon verrattuna alkuperäi-
seen johtamistapaan.”

Lausuntoja hakemuksesta antoivat:
1. Kainuun ELY-keskuksen lausunto:(otteita lausunnosta)
(...) ”tutkimustulokset eivät vastaa hakemuksen mukaisen vesienkäsittelyn tuloksena
syntyvää jätevettä.”
”Tutkimustodistusten mukaista jätevettä on vuoden 2010 aikana laskettu vesistöihin,
joissa sillä on havaittu olevan pH:ta laskeva ominaisuus. Toiminnan harjoittajan kans-
sa on sovittu, että jätevesiä ei toistaiseksi johdeta vesistöön. Toiminnanharjoittaja on
esittänyt 16.11.2010 alustavan arvion jäteveden pH:ta laskevan ominaisuuden aihe-
uttajasta sekä on 10.12.2010 esittänyt Kainuun ELY -keskukselle yleispiirteisen suun-
nitelman jätevesien käsittelystä ennen vesistöön johtamista.

ELY-keskus katsoo, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät ole riittäviä hakemukses-
sa kuvatun mukaisesta prosessista johdettavien jätevesien aiheuttamien vesistövaiku-
tusten arvioimiseksi.”
(…) ”Tällaisia aineita ovat mm. tiosulfaatit, sulfaatit, rauta ja mangaani. Hakemuk-
sen johdosta tehtävässä päätöksessä tulisi voida antaa raja-arvot nykyisessä ympäris-
töluvassa määrättyjen raja-arvojen lisäksi ainakin sulfaatille, raudalle ja mangaanille
jätevesissä niin, että jätevesien haitalliset vesistö-vaikutukset jäävät mahdollisimman
vähäisiksi.
Hakemukseen tulisi liittää myös esitys tarkennetusta tarkkailuohjelmasta niin, että
laitoksen jätevesien tarkkailu ja vesistötarkkailu saadaan paremmin vastaamaan
laitoksen havaittuja ja tulevia ympäristövaikutuksia. Lupapäätöksessä tulee antaa
tarpeelliset määräykset laitoksen tarkkailun suorittamisesta.”
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2. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta
”Loppuneutraloinnista jälkikäsittely-yksiköille johdettavassa vedessä on ollut korkeita
sulfaatti-, rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Ympäristöluvassa ei ole asetettu raja-arvoja
näiden aineiden pitoisuuksille. Lupapäätöksessä tulisikin antaa raja-arvot sulfaatti-,
rauta- ja mangaanipitoisuuksille jo olevien raja-arvojen lisäksi. Tarkkailuun tulisi ottaa
mukaan myös uraanipitoisuus. Tarkkailutuloslomakkeissa tulisi todeta mm., lupaeh-
tojen täyttyminen, luparajojen ylittyminen sekä muut havaitut poikkeamat. Asiaa
ratkaistaessa tulisi lisäksi ottaa huomioon se, että pohjoisen jälkikäsittely-yksikön
jälkeen olevissa vesistöissä Salmisessa ja Kalliojärvessä on pH laskenut ajoittain
alhaiseksi.”

3. Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
”Tutkimustulosten mukaan jälkikäsittely-yksikköön johdettavan veden happamuudes-
sa ja muussa ladussa on ollut vaihteluja. Varsinkin sulfaatti-, rauta- ja mangaanipitoi-
suudet ovat olleet suuria. Riski jälkikäsittely-yksikön ylikuormittumiseen ja haitta-
aineiden vapautumiseen jälkikäsittelykentistä kasvaa, kun prosessivedet johdetaan
suoraan jälkikäsittely-yksikköön.
(…) Nykytilanteessa pääosa uraanista sitoutuu kipsisakka-altaaseen ja jälkikäsittely-
yksiköiden humusmateriaaliin. Jos prosessivesiä ei voida johtaa kipsisakka-altaan
kautta, tulee prosessivesissä olevan uraanin ja muiden haitta-aineiden sitoutuminen
pois prosessista varmistaa ennen vesien johtamista jälkikäsittely-yksiköihin.”

4. AA Muistutus
”(…) Kaivos tulee velvoittaa suunnittelemaan käsittelynsä uudelleen alusta alkaen,
ellei veden uudelleen puhdistus ole jostain syystä mahdollista. Yhtiö on myös velvoitet-
tava korjaamaan Kivijärven veden tila ”hyvälle tasolle”, millä se oli ennen kaivosta.
(…) Ulkopuolelle on päästettävä mahdollisimman vähän ja puhdasta vettä. Yksikään
veden puhdistus ennen alapuolisiin vesistöihin johtamista ei ole turha toimenpide.
Yhtiön mukaan prosessiveteen ”voi” kipsisakka-altaassa kontaminoitua sopimattomia
aineita, jos vedet johdetaan loppuneutraloinnista kipsisakka-altaaseen. Perustelut
ovat tältä osin kovin niukat.
Poistovettä tulisi enenevässä määrin alapuolisiin vesistöihin, mikäli muutos hyväksy-
tään. Hakemuksessa ei kerrota muutoksen vesistövaikutuksista. Ainakaan Vuoksen
vesistö ei pysty poistoreitin mataluuden sekä Ylä-Lumijärven ja Kivijärven pienuuden
takia ottamaan vastaan yhtään enempää poistovesiä kuin mitä nykyisessä luvassa on
todettu.
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Kivijärven syvät osat muhivat kaivoksen metalleja ja myrkkyjä, mutta niistä ei ole
otettu riittävän laajalti ja useasti näytteitä. Kivijärven itäpäässä satunnaisesti otetut
näytteet antavat kuitenkin selvät ja huolestuttavat indikaatiot siitä, että kylmissä
vesikerroksissa on poikkeuksellisen runsaasti metalleja ja myrkkyjä (mahdollisesti
viime talven pato-onnettomuuden jäljiltä). Paikkakunnalla puhutaan myös kala-
kuolemista.
Muistuttaja on myös teetättänyt vesianalyysin Kivijärvestä kesäpaikkansa edustalta.
Tulosten mukaan pH on alhainen (5,1) ja sulfaattipitoisuus korkea (1008 mg/l).”

Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on 14.2.2011 toimittanut vastineen lausuntoihin ja muistu-
tukseen.
1.-3. Vastine Kainuun ELY-keskuksen sekä Sotkamon kunnan ja Ka-
jaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntoihin
(lyhennetty ja tiivistetty vastineesta)
”- Vastineessaan hakija myönsi:

- ylijäämävesissä rikkiyhdisteitä, joka on aiheuttanut vesistöissä happamuutta
- hönkäkaasujen pesukapasiteettia lisättiin 2010 huomattavasti, ja tästä joh-
tuen niiden pesuliuokset, jotka sisältävät myös paljon sulfaatteja ja sulfideja,
ovat aiheuttaneet vesistöissä happamoitumista.

- Toimenpiteitä tehty:
- yhtiö on sopinut Kainuun ELY-keskuksen kanssa;

- vähennetään loppuneutralointiin päätyvää pesuliuosmäärää ja muu-
tetaan ylijäämävesien jälkikäsittelyä.

- prosessimuutoksia sulfaatti- ja sulfidipitoisuuden vähentämiseksi loppuneut-
raloinnin tuoteliuoksesta on käynnissä.
- jälkikäsittelyalueille tehdyistä muutoksista tärkeimmät ovat viipymän lisää-
minen ja mahdollisuus annostella sammutettua kalkkia jälkikäsittelyalueen
puolivälissä. Muutokset on saatu käyttökuntoon viikolla 6.

- Sulfaatti-, rauta ja mangaanipitoisuuksien pienentäminen edellyttäisi lisäksi muutok-
sen loppuneutralointiprosessin olosuhteisiin (alkalointikemikaalien määrän kasvu,
jolloin liuoksen pH nousee). Raudan ja mangaanin tehokas poisto edellyttäisi, että
pH voidaan nostaa tasolle 10–10,5 ja tähän yhtiö pyytää lupaviranomaiselta hyväk-
syntää.
- Loppuneutraloinnista ympäristöön (jälkikäsittely-yksiköihin) johdettavan veden pitoi-
suudet ovat vaihdelleet: Fe 5–20 mg/l, Mn 30–100 mg/l. Yhtiön käsityksen mukaan
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näiden metallien osalta ei ole tarvetta asettaa erillisiä lupaehtoja, koska niitä ei ole
aiempaankaan lupapäätökseen sisällytetty.
-Sulfaatin osalta käyttökelpoista poistomenetelmää ei ole mahdollista toteuttaa ilman
pitkäkestoisia lisäselvityksiä.
-Yhtiön näkemys on, että nyt tehtävät muutokset ovat riittäviä estämään ylijäämä-
vesien happamoittavan vaikutuksen.
-Uraanipitoisuutta seurataan säännöllisesti uraanin talteenottohankkeeseen liittyen.
Uraanipitoisuuksissa ei ole havaittu muutoksia eikä raja-arvon asettamiselle ole
perustetta.
- Prosessijäteveden laatua analysoidaan kolme kertaa vuorokaudessa. Esitys suljetus-
ta kierrosta laaditaan ympäristö- ja vesitalousluvan päivitykseen.”

4. Vastine AA:n muistutukseen (lyhennetty ja tiivistetty vastineesta)
”- Vaatimus suunnitella vesien käsittely uudelleen alusta alkaen on perusteeton.
Nykyisellä vesienpuhdistusjärjestelmällä alitetaan luvassa määrätyt raja-arvot.
- Vesitaseen laatiminen liittyy luvan päivitykseen ja yhtiö jättää lupamääräyksien
tarkistamishakemuksen 31.3.2011 mennessä.
- Yhtiö toteuttaa vesistöseurantaa hyväksytyn tarkkailusuunnitelmapäätöksen mukai-
sesti.
- Yhtiö on tiedustellut kalakuolemista, mutta ei ole saanut konkreettista näyttöä siitä,
että näin on tapahtunut yhtiön toiminnan seurauksena eikä ole myöskään saanut
kuolleita kaloja, joita olisi voitu lähettää tutkittavaksi.
- Talvivaaran alueella ei ole tapahtunut patomurtumaa vaan vuoto on tapahtunut
padon pohjalle asennettuun muoviin tulleen kahden reiän kautta. Päästön jälkeen
ympäristövaikutuksia on seurattu ja analysoitu päivittäin ja tulokset on raportoitu
lupapäätöksen edellyttämällä tavalla valvontaviranomaiselle.”

Ympäristöluparatkaisu
PSAVI hylkäsi hakemuksen nostaa jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan veden
pH:lle asetettua raja-arvoa tasolle 10–10,5 raudan ja mangaanin poistamiseksi.
PSAVI muutti lupamääräyksiä 7, 8 ja 9. Määräyksiin lisättiin loppuneutralointi -
sana kuhunkin lupamääräykseen, joten yhtiö sai luvan johtaa jätevettä kipsisak-
ka-altaan ohi hakemuksensa mukaisesti.(kuitenkin alkuperäisillä päästöarvoilla)
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Ratkaisun perustelut (lyhennetty ja tiivistetty ratkaisun perusteluista):
”- Alunpitäen lähtökohtana ollut se, että metallien talteenottoprosessin ylijäämävedet
käsitellään talteenottolaitoksella loppuneutralointiprosessissa ja että käsitellyt vedet
johdetaan kipsisakka-altaan kautta jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen vesistöön.
Kipsialtaaseen oli myös tarkoitus varastoida kaivoksen tyhjennysvesiä. Ts. kipsisakka-
altaan tarkoituksena on ollut toimia jätevesien käsittely-yksikkönä, vaikkakaan sen
tehokkuudesta ja toimivuudesta ei ollut täyttä varmuutta.
- Kipsisakka-allasta ei kuitenkaan ole voitu käyttää käsittely-yksikkönä alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Loppuneutraloinnissa käsiteltyihin vesiin voi kipsisakka-
altaassa myös kontaminoitua ympäristölle haitallisia aineita, jolloin vesien johtaminen
kipsisakka-altaan kautta ei ole tarkoituksenmukaista.
- Olosuhteissa voidaan katsoa tapahtuneen ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momen-
tin 4) kohdan tarkoittama olennainen muutos, jolloin ympäristö- ja vesitalousluvan
lupamääräyksiä voidaan muuttaa. Lupamääräyksiä 7 ja 8 on muutettu siten, että ne
mahdollistavat loppuneutraloinnissa käsiteltyjen johtamisen tarvittaessa kipsialtaan
ohi suoraan jälkikäsittelyyn hakijan ilmoituksen mukaan jo käytännöksi muodostu-
neella tavalla. Tämä edellyttää myös vastaavaa muutosta lupamääräykseen 9, jolla
varmistetaan, ettei vesistöön johdettavan veden kokonaismäärä muutu.”
- Lupamääräysten muutos ei johda käsittelyvaatimusten lieventymiseen eikä lisää
ympäristön pilaantumisen vaaraa lainvoimaisen ympäristö- ja vesitalousluvan mukai-
seen toimintaan verrattuna.
- Esitetyn pH:ta koskevan raja-arvon muutoksen hyväksyminen edellyttäisi kunnollisia
suunnitelmia, tarpeen perustelua sekä jälkikäsittely-yksiköihin johdettavan veden
pH:n noston vaikutusten selvittämistä.
- Kipsisakka-altaan toiminta jätevesien käsittely-yksikkönä ja sen ohittaminen sekä
esitetty pH-raja-arvon muutos liittyvät olennaisesti prosessivesien käsittelyn tehosta-
miseen, vesistöön johdettavien vesien haitallisten vaikutusten lieventämistoimenpitei-
siin ja uusiin luparajoihin, joihin viitataan yhtiön vastineessa ja joiden tarve on esitetty
hakemuksesta annetuissa lausunnoissa ja muistutuksessa. Ne puolestaan liittyvät
ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräykseen 60.
- Lupamääräyksessä 60 luvan saaja on velvoitettu:

- laatimaan teknis-taloudellinen selvitys mahdollisuuksista tehostaa jätevesien
käsittelyä etenkin kiintoaineen, metallien, sulfaatin ja typpi-yhdisteiden osalta
laitosmaisella käsittely-yksiköllä siten että suurin osa jätevedestä voitaisiin pa-
lauttaa takaisin prosessivedeksi tai että jätevedestä aiheutuva kuormitus ala-
puoliseen vesistöön olisi mahdollisimman pieni.
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- luvan saajan on tehtävä myös esitys jätevesien kokonaiskuormituksen pääs-
törajoiksi (kiloina aikayksikössä).
- luvan saajan on laadittava vesitaselaskelma alueen vesistä. Vesitaselaskel-
massa tulee selvittää niin tarkasti kuin mahdollista alueelle tulevat vedet (sa-
danta, vedenotto ja kemikaalien sisältämä vesimäärä ym.) ja alueelta lähtevät
vedet (haihdunta, poistuva luonnonvesi ja muut alueelta lähtevät valumave-
det, poistettava jätevesi sekä tuotteissa poistuva vesi ym.)
- luvan saajan on vesitaselaskelman, vesistöön johdettavan kuormituksen,
purkuvesien vastaanottokyvyn sekä tarkkailuohjelmasta saatavan tiedon poh-
jalta tehtävä tarkistettu esitys lupamääräykseen 7 liittyen jätevesien johtami-
sen jakautumisesta jatkossa eri vesistöjen suuntaan.

- Lupamääräyksen 60 edellyttämät selvitykset esityksineen on liitettävä ympäristö- ja
vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen, joka on
toimitettava aluehallintovirastolle viimeistään 31.3.2011. Tarkistamishakemukseen
annettavassa aluehallintoviraston päätöksessä luparajoja ja muita lupamääräyksiä
voidaan tarvittaessa täydentää ja muuttaa mm. jätevesikuormituksen vähentämiseksi
ja luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi lupamääräyksen 60 edellyttämien
selvitysten, tarkkailutulosten ja muun esille tulevan tiedon perusteella.
- Sen varmistamiseksi, että tässä lupapäätöksessä käsitelty asia tulee uudelleen
tarkasteltavaksi osana jätevesien käsittelyä ja sen tehostamista, tämä päätös on
annettu määräaikaisena.”

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin

1. Kainuun ELY-keskus (lyhennetty ja tiivistetty AVI:n vastauksesta):
”- ELY-keskus on lausunnossaan vaatinut:

- uusien raja-arvojen asettamista sulfaatille, raudalle ja mangaanille.
- hakemuksen täydentämistä jäteveden kemiallista koostumusta koskevilla
tiedoilla.
- sekä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailun uudistamista.
- ELY-keskus on esittänyt, että hakemuksen liitteenä olevat jäteveden tutki-
mustulokset eivät vastaa hakemuksen mukaisen (saostus kalsiumhydroksidil-
la) vesienkäsittelyn tuloksena syntyvää jätevettä.
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- Vastauksena PSAVI toteaa, että nyt on kyse luvanhaltijan hakemuksesta, jolla hae-
taan lupaa johtaa loppuneutraloinnissa käsitellyt jätevedet kipsisakka-altaan ohi
jälkikäsittely-yksiköihin ilman, että jätevesipäästöt kasvavat tai muuttuvat.

- Kyse ei ole hakemuksesta, jolla haetaan muutosta ympäristö- ja vesitalous-
lupapäätöksessä vahvistettuun varsinaiseen jätevesien käsittelyprosessiin, lu-
parajoihin ja/tai käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuihin. Näin ollen tässä
päätöksessä ei voida käsitellä näitä koskevia asioita.
- Tarkkailuohjelmien sisällön kehittämisen osalta aluehallintovirasto viittaa
Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 96 vii-
denteen kappaleeseen, joka antaa valvontaviranomaiselle mahdollisuuden
tarkentaa tarkkailuohjelmia.
- Valvontaviranomainen voi puuttua myös mahdolliseen ympäristöluvan vas-
taiseen tilanteeseen ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla.
- Esitetyt vielä osittain yleispiirteiset tiedot viittaavat siihen, että Talvivaaran
kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti
ennalta arvioidusta ts. siitä mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty
ja arvioitu ja siitä, mihin lupa on myönnetty. Tällaisessa tilanteessa valvonta-
viranomaisella on ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin 1) kohdan nojal-
la mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan.

- Lupaviranomainen ei voi muuttaa lupaa ilman asianmukaista ja perusteltua hake-
musta.
- Valvontaviranomaiset voivat esittää vaatimuksensa jätevesien käsittelyn tehostami-
sesta, uusista luparajoista, tarkkailun muuttamisesta ym. tämän käsittelyn yhteydessä
esitetyistä asioista myös piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja
vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yh-
teydessä.
- Luvanhaltijan tulee toimittaa tarkistamishakemus aluehallintovirastolle viimeistään
31.3.2011. Jätevesien käsittelyn tehostaminen ja luparajojen mahdollinen kiristämi-
nen tulevat tällöin olemaan pelkästään jo perusteluissa mainitun lupamääräyksen 60
perusteella keskeisiä asioita.”

2. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta ja 3. Kajaa-
nin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto
Viitataan edellä Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon annettuun vastaukseen.
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4. AA (otteita AVI:n vastauksesta):
(…)
”- AVI korostaa, että haitankärsijällä, kuten valvontaviranomaisella tai luvanhaltijalla,
on ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea
muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan, mikäli hän katsoo, että Talvivaaran kaivok-
sen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvi-
oidusta.
- Haitankärsijät ja asianosaiset voivat myös esittää vaatimuksensa jätevesien käsitte-
lyn tehostamisesta, uusista luparajoista ym. tämän käsittelyn yhteydessä esitetyistä
asioista piakkoin käynnistyvän Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan
lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä (ks. edel-
lä vastaus Kainuun ELY-keskukselle). Kipsisakka-altaan toimivuus jätevesien käsittely-
yksikkönä on yksi keskeinen asia lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuk-
sen käsittelyn yhteydessä.
- Haitankärsijän tekemän ympäristönsuojelulain 58 §:n muutoshakemuksen tai
lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä vahin-
gonkärsijä voi myös vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta vesistön
pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön kohdistuvasta toimenpiteestä
johtuvasta vahingosta.”

Päätöksen voimassaolo
”- Lupa myönnetään määräaikaisena. Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes lupa-
määräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös tai mahdollisesta ympäristö-
suojelun 58 §:ssä tarkoitetusta luvanhaltijan, valvontaviranomaisen tai haitankärsijän
tekemästä muutoshakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman.”
Päätös annettiin julkipanon jälkeen 31.3.2011.

Kommentteja ja kysymyksiä tähän muutosluvan myöntöprosessiin:

1. ”Kipsialtaaseen oli myös tarkoitus varastoida kaivoksen tyhjennysvesiä. Ts.
kipsisakka-altaan tarkoituksena on ollut toimia jätevesien käsittely-yksikkönä,
vaikkakaan sen tehokkuudesta ja toimivuudesta ei ollut täyttä varmuutta.”

Sen tehokkuudesta ja toimivuudesta ei alun alkaenkaan ollut täyt-
tä varmuutta?

2. ”Kipsisakka-allasta ei kuitenkaan ole voitu käyttää käsittely-yksikkönä al-
kuperäisen suunnitelman mukaisesti.”
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Alusta alkaen toimittu erilailla kuin lupahakemuksessa kuvattiin ja
mihin lupa myönnettiin?

3. ”Loppuneutraloinnissa käsiteltyihin vesiin voi kipsisakka-altaassa myös kon-
taminoitua ympäristölle haitallisia aineita, jolloin vesien johtaminen kipsisak-
ka-altaan kautta ei ole tarkoituksenmukaista.”

Mitä haitallisia aineita kontaminoituu kaivoksen tyhjennysvesistä?
Tämäkö huomattiin kipsisakka-altaan vuodon ja poikkeusjuoksu-
tusten jälkeen?
Jos ei allas olisi vuotanut, niin ne haitalliset aineet edelleenkö
menisivät vesistöön?
Normaali velvoitetarkkailuko ei havaitse näitä nyt havaittuja hai-
tallisia aineita?
Valvontaviranomaisetko tietävät, mutta eivät kerro?

4. ”Lupamääräyksiä 7 ja 8 on muutettu siten, että ne mahdollistavat loppu-
neutraloinnissa käsiteltyjen johtamisen tarvittaessa kipsialtaan ohi suoraan
jälkikäsittelyyn hakijan ilmoituksen mukaan jo käytännöksi muodostuneella
tavalla.”

Hakijan ilmoituksen mukaan jo käytännöksi muodostuneella ta-
valla?

5. ”Tutkimustulokset eivät vastaa hakemuksen mukaisen vesienkäsittelyn tu-
loksena syntyvää jätevettä.”

Hakija antaa hakemuksessaan paikkaansa pitämättömiä tietoja?
6. Valvontaviranomainen: ”Tällaisia aineita ovat mm. tiosulfaatit, sulfaatit,
rauta ja mangaani. Hakemuksen johdosta tehtävässä päätöksessä tulisi voida
antaa raja-arvot nykyisessä ympäristöluvassa määrättyjen raja-arvojen lisäksi
ainakin sulfaatille, raudalle ja mangaanille jätevesissä niin, että jätevesien
haitalliset vesistövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.”

Yllämainittuihin todettuihin haittoihin lupaviranomainen vastasi:
-” Esitetyt vielä osittain yleispiirteiset tiedot viittaavat siihen, että Talvivaaran
kaivoksen jätevesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti
ennalta arvioidusta ts. siitä mitä alkuperäisessä lupahakemuksessa on esitetty
ja arvioitu ja siitä, mihin lupa on myönnetty. Tällaisessa tilanteessa valvontavi-
ranomaisella on ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin 1) kohdan nojalla
mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesitalouslupaan.”
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Näin pallo siirtyi valvontaviranomaisille. Eikö valvontaviranomai-
nen ilman tätä huomautusta tuntenut kyseistä lain 58 §:ää ja sii-
hen liittyviä menettelytapoja?
Toisaalta lupaviranomainenkaan ei kyllä ole itsekään toimivalla-
ton puuttumaan / vaatimaan selvityksiä epäillyistä/esiintulleista
puutteellisuuksista lupamääräyksissä.

7. ”Tarkkailuun tulisi ottaa mukaan myös uraanipitoisuus.”
”Nykytilanteessa pääosa uraanista sitoutuu kipsisakka-altaaseen ja jälkikäsit-
tely-yksiköiden humusmateriaaliin. Jos prosessivesiä ei voida johtaa kipsisak-
ka-altaan kautta, tulee prosessivesissä olevan uraanin ja muiden haitta-ainei-
den sitoutuminen pois prosessista varmistaa ennen vesien johtamista jälkikä-
sittely-yksiköihin.”

Lupaviranomainen ei uraanisanaa vastauksissaan maininnut.
Mutta toisessa kohdin kyllä AVI huomauttaa valvontaviranomai-
selle:
”- Tarkkailuohjelmien sisällön kehittämisen osalta aluehallintovirasto
viittaa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamää-
räyksen 96 viidenteen kappaleeseen, joka antaa valvontaviranomai-
selle mahdollisuuden tarkentaa tarkkailuohjelmia.
- Valvontaviranomainen voi puuttua myös mahdolliseen ympäristölu-
van vastaiseen tilanteeseen ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla.”

Samaan aikaan kun valvontaviranomaiset lausuivat näitä
lausuntoja PSAVI:lle ja toivoivat tiukennuksia lupiin myös
uraanin suhteen vesistöissä, oli menossa uraanin talteen-
oton YVA-prosessi.
YVA näyttää olevan siitä erikoinen prosessi, että kaivos-
yhtiö saa kertoa kuulemistilaisuuksissa kansalaisille sen
minkä haluaa, ja ympäristöviranomaiset näyttävän olevan
hiljaa tietämistään asioista. Ovat hiljaa vaikka Århusin so-
pimus velvoittaa viranomaisia antamaan kansalaisten (ja
päättäjien) tietoon kaikki oleelliset asiaan vaikuttavat sei-
kat. Keskustelua syntyi vain niistä seikoista, mistä kansa-
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laiset omikseen älysivät kysyä ja vaatia. Vastaukset jäivät
yhtiön harkinnan varaan.

Yleisön kysyessä kipsisakka-altaan pohjarakenteista
Talvivaaran kehitysjohtaja sanoi vastauksessaan, et-
tä kipsisakka-altaan 1 pohjarakenteet eivät ole al-
kuperäisen lupamääräysten mukaisia.

Nämäkään valvontaviranomaisten lausunnoissaan AVI:ille
kuvaamat kipsisakka-altaaseen ja jätevesien vesistöön las-
kemisiin liittyvät ongelmat eivät tulleet kuulemistilaisuuk-
sissa kansalaisten tietoon. Ei edes se, että kuulemistilai-
suuksien aikaan jäteveden laskeminen vesistöön oli pysäy-
tetty liian suurten haittojen vuoksi.

8. Yhtiö vastineessaan: ”Sulfaatin osalta käyttökelpoista poistomenetelmää
ei ole mahdollista toteuttaa ilman pitkäkestoisia lisäselvityksiä.”

Kolme vuotta on jo toimittu. Saako toiminta jatkua, vaikka käyt-
tökelpoisesta sulfaatin poistomenetelmästä ei vieläkään ole tie-
toa, eikä pitkään aikaan tulekaan?

9. Yksityiselle muistuttajalle AVI korostaa, että ”haitankärsijällä, kuten
valvontaviranomaisella tai luvanhaltijalla, on ympäristönsuojelulain 58 §:n 1
momentin 1) kohdan nojalla mahdollisuus hakea muutosta ympäristö- ja vesi-
talouslupaan, mikäli hän katsoo, että Talvivaaran kaivoksen jäte-
vesikuormitus ja sen vesistövaikutukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvi-
oidusta.”

Tässä kyllä yksityinen haitankärsijä asetetaan kovaan paikkaan,
jos vaaditaan että yksityinen ihminen itse pitää osata hakea muu-
tosta ympäristölupiin.

Varsinkin, jos katsoo miten AVI vastasi valvontaviran-
omaisen kertomuksiin vesistövaikutuksien poikkeamisista
ennalta arvioiduista ja pyyntöön lupien kiristämisestä:
”Lupaviranomainen ei voi muuttaa lupaa ilman asianmukaista
ja perusteltua hakemusta.”
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10. ”Lupa myönnetään määräaikaisena. Lupa on voimassa siihen saakka,
kunnes lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös tai mah-
dollisesta ympäristösuojelun 58 §:ssä tarkoitetusta luvanhaltijan, valvontavi-
ranomaisen tai haitankärsijän tekemästä muutoshakemuksesta annettava
päätös on saanut lainvoiman.”

Tämä tarkoittaa, että kaikki nämä jäteveden laskuun liittyvät asiat
ovat käsiteltävä ympäristöluvan tarkistamisprosessin yhteydessä
uudestaan.

Lumelantien patoallas vuoti

Kainuun Yle uutisoi 23.2.2011:
”Talvivaaran patoallas valui yli46”:
”Lumelantien patoaltaan seinämiä on jouduttu korottamaan ylivalumisen takia
Sotkamon Talvivaaran kaivoksella. Vuodon suuruutta ei osata kaivosyhtiössä
vielä arvioida. Ympäristöpäällikkö Heikki Kovalaisen mukaan ylivuoto huomat-
tiin siitä, että maa oli märkää padon alapuolella.
Talvivaaran kaivoksen happamat prosessivedet on ohjattu Lumelantien patoal-
taaseen syksystä lähtien. Prosessivesien laskeminen vesistöön lopetettiin, kun
selvisi, että ne voivat lisätä järviveden happamuutta.”

Uutisessa kuvattiin tämän Lumelantien tilapäispadon (joka rakennettiin keväällä
2010 hätäisesti pysäyttämään kipsisakka-altaan lähes hallitsematonta vuotoa),
muuttuneen jo syksyllä 2010 uudeksi Talvivaaran prosessivesien vesienkäsitte-
lyaltaaksi, johon oli johdettu kaivoksen prosessivedet, koska niitä ei sallittu
enää laskettavaksi vesistöön. (Eikä alkuperäiseen kipsisakka-altaaseenkaan us-
kallettu enää vesiä kerätä.) Ja nyt sen tilapäispadon seinämiä korotettiin lisää.

Kuitenkin yhtiö kuvaa talvella 2010 jätetyssä uraanin talteenoton ympä-
ristöselostuksessaan Lumelantien allasta seuraavasti: ”Vuonna 2010 ra-
kennettu Lumelantien selkeytysallas toimii varoaltaana ennen vesistöä, mikäli
tulevaisuudessa tapahtuisi vielä altaan vuotoja.”

46 Kainuun Yle uutisoi 23.2.2011:”Talvivaaran patoallas valui yli”
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Ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamishakemus 31.3.2011
Alkuperäinen ympäristö- ja vesitalouslupa oli edellytetty haettavan tarkistetta-
vaksi 3 vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta ja Talvivaara-yhtiö jätti kysei-
sen tarkistamishakemuksensa47 määräpäivänä 31.3.2011.
Tarkistamishakemuksessa todetaan mm. kipsisakka-altaan vuodon vaiku-
tuksista seuraavasti:

”Vuoksen suunnalla ei myöskään havaittu pH:n alenemista, vaan Ylälumi-
järvessä ja Lumijoessa pH lähinnä nousi. Tämä johtui todennäköisesti vuoden
2010 maaliskuussa tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodosta johtuvasta pH:n
säädöstä lipeällä ja kalkilla. Lisäksi vuoto todennäköisesti samensi hetkellisesti
huomattavasti Ylälumijärven vettä.”

Hakemuksen kohdassa 11.1 päästöt vesistöön ja viemäriin, kuva-
taan:
”Kaivoksen tuotantotoiminta alkoi vuoden 2008 aikana. Prosessin ylijäämä-
vesien johtaminen jälkikäsittely-yksiköille aloitettiin lokakuun alussa vuonna
2009, mutta johtaminen ei ollut yhtäjaksoista. Vuonna 2010 prosessivesiä
johdettiin maaliskuun loppupuolelta lokakuun alkupuolelle melko yhtäjaksoi-
sesti jälkikäsittely-yksiköille. Tämän jälkeen vedet varastoitiin kipsisakka-
altaan eteläpuolella olevaan altaaseen, koska juoksutuskiintiö (1,3Mm3) ve-
sistöön oli tullut täyteen. Jälkikäsittely-yksiköiltä vesistöön lähtevän veden laa-
tua tarkkailtiin silloin kun yksiköihin johdettiin prosessivesiä.”

Hakemuksen kohdassa 13.2 Poikkeustilanteet, kuvataan kaivoksen
toiminta-aikaisia vesistöpäästöjä:
”Vuoden 2010 aikana poikkeustilanteiksi luokiteltuja vesipäästöjä oli kolme
kappaletta. Maaliskuussa havaittiin vuoto kipsiakka-altaan pohjassa. Välittö-
mästi aloitettiin uppopumppujen asennus ja toimenpiteet vuotokohdan paik-
kaamiseksi tiivistämällä kivituhkaa vuotokohtaan. Havaittu vuotokohta saatiin
tukittua, mutta myöhemmin vuoto alkoi uudelleen ja vuotava vesimäärä li-
sääntyi. Varmuustoimena aloitettiin alapuolisen padon tekeminen Martikan-
vaaraan menevän Lumelantien kohdalle. Padon harjan korottamista, leven-
tämistä ja pidentämistä jatkettiin seuraavien viikkojen aikana siten, että lopul-

47 Ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamishakemus 31.3.2011
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linen pato on tiivis ja muodostaa noin 400 000 m3 jälkiselkeytysaltaan. Kaksi
muuta päästöä tapahtui rakennettavalta sekundäärikasan alueelta, josta
pääsi lyhytaikaisten voimakkaiden sateiden seurauksena metallipitoisia valu-
mavesiä kalliojokeen.
Edellä mainituista vahingoista tiedotettiin valvontaviranomaisille, joka suoritti
tarkastuksen jokaisen vahingon tapahduttua ja yhtiön toimesta vesistöseuran-
taa tehostettiin ylimääräisin näytteenotoin kunnes pitoisuudet alittivat määri-
tysrajan.”

Tähän kommenttia:
Ensin mainitaan kipsisakka-altaan eteläpuolella oleva allas, tarkoi-
tetaanko Lumelantien allasta?
Mainitaan ”varmuustoimenpiteenä aloitettiin alapuolisen padon te-
keminen”, kun oikeasti oli hätäpadon rakentaminen lähes hallit-
semattoman vuodon pysäyttämiseksi.
Onko kyseinen patoallas prosessivesien käsittely-yksikkö, vesien
varastoallas, varoallas vai jälkiselkeytysyksikkö?

Kyseiseen ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamiseen edellytettiin monta sel-
vityskohtaa, joihin yhtiö ei hakemuksessaan 31.3 2011 selvitystä antanut, vaan
kertoi toimittavansa selostuksensa niihin myöhemmin. PSAVI antoi aikaa toi-
mittaa puuttuvat selvitykset syyskuun loppuun 2010 saakka. Näihin selvitysvaa-
timuksiin liittyy myös kipsisakka-altaaseen vaadittuja lisäselvityksiä, sekä sel-
vitysvaatimus Lumelantien padon rakenteista.
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Luottamuksellista aineistoa
Tiedottaessaan 9.2.2010 suunnittelevansa uraanin talteenottoa Talvivaara-yhtiö
kertoi, että GTK:n suorittamissa gammasäteilymittauksissa48 2009 ei ole havait-
tu tavanomaisesta poikkeavaa säteilyä ja kaikki mitatut arvot ovat STUK:in
ilmoittaman tavanomaisen taustasäteilyn rajoissa. Nettisivullaan uraani-presen-
taatiossa yhtiö myös mainitsi tuon GTK:n gammasäteilymittauksen.

Uraanin talteenoton ympäristöselostuksessa ei tuotu tarkemmin kyseisiä mit-
tauksia esille, mutta lähdeluettelossa on merkintä: Äikäs, O, 2009. Gamma-
säteilymittauksia Talvivaaran kaivospiirissä 2009. GTK:n raportti M105K2009,
Kuopio. Tuo raportti oli Talvivaara-yhtiön Valtioneuvostolle 20.4.2010 lähettä-
män lupahakemuksen49 liite 6.

Raportin sisältöä ei tarkemmin kansalle esille tuotu YVA-prosessin aikana,
muuta kuin mainintana ettei kyseisissä mittauksissa havaittu tavanomaisesta
taustasäteilystä poikkeavia tuloksia.

Katsotaan tuota GTK:n raporttia hiukan.
Kyseinen raportti on GTK:n Itä-Suomen yksikön raportti Rnro M105K2009,
päivätty 16.9.2009, laatijana geologi Olli Äikäs. Raportin kuvailulehden mukaan
raportti koskee yhden päivän aikana 9.9.2009 tehtyjä gammasäteilymittauksia
liuotuskasassa, avolouhoksessa paljastetun puhkeaman päällä, sekä eri kivilajien
päällä sijaitsevia kohteita kaivosalueella ja sen ulkopuolella kaivospiirissä. Ra-
portti sisältää 20 sivua + 11 liitesivua sekä CD:n.
Raportti on tilaustyö, tilaajana Talvivaara Exploration ja se on merkitty luotta-
mukselliseksi.
Otteita raportista:

1.2 Uraanin esiintyminen Talvivaaran nikkelimalmissa
(…) ”GTK aloitti Talvivaaran esiintymän syväkairauksen syksyllä 1978. Osana maa-
ilmanlaajuista IUREP-ohjelmaa Suomessa vieraili OECD:n asiantuntijoita arvioimassa
uraanivarantoja vuonna 1980 (OECD 1981). Talvivaaran syväkairauksista siihen
saakka saatujen osittaisten tulosten perusteella asiantuntijat raportoivat Kuusilam-

48 Äikäs, O, 2009. Gamma-säteilymittauksia Talvivaaran kaivospiirissä 2009. GTK:n raportti
M105K2009, Kuopio.
49 http://www.tem.fi/files/28505/Liite6.pdf
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men ja Kolmisopen esiintymien sisältävän yhteensä 3000-12000 tonnia uraania 10-
40 ppm oletetun keskipitoisuuden mukaan arvioituna.”

1.3 Munninmäen uraanimalmiviitteet
”Outokumpu Oy Malminetsintä teki 1970-luvulla Kainuussa kvartsiittijaksoihin suun-
nattua alueellista uraanietsintää. P. Strandenin maastoryhmä löysi Sotkamon Mun-
ninmäestä radioaktiivisia lohkareita sekä pesäkkeitä kalliosta vuonna 1971.
(…) Säteilyn perusteella valituista näytteistä analysoidut uraanipitoisuudet olivat 0-
16800 ppm. Seitsemässä näytteessä oli 1000 - 2500 ppm U, yhdessä 3600 ppm U,
yhdessä 6200 ppm U ja parhaassa 16800 ppm U. Radioaktiivisten aineiden lisäksi
kivissä oli molybleenihohdetta. Löydetyt pesäkkeet olivat pieniä ja erillisiä, eikä jatko-
tutkimuksiin ryhdytty. (…)
GTK:n Kainuussa toiminut malminetsintäryhmä tutki uudelleen Munninmäen aiheita
1970 -luvun lopulla ja kairasi niiden takia yhden reiän (M52-3344-78-321) Ison
Savonjärven länsipuolelle, kaivospiiristä etelään. Ryhmää johti valtiongeologi Pentti
Ervamaa, joka vastasi myös Talvivaaran nikkeliesiintymän tutkimuksista vuodesta
1978 alkaen. Oleellisia uusia löytöjä Munninmäen uraanimalmiviitteiden tiimoilta
enää tehty.”

2. GAMMASÄTEILYSTÄ JA GAMMASPEKTROMETRIASTA
2.1 Aeroradiometrinen kartoitus
”GTK:n aerogeofysikaaliset matalalentomittaukset Talvivaaran kaivospiirin alueelta
on tehty 1977 (3433) ja 1979 (3344). Mittausten gammasäteily-kartoilta on erotet-
tavissa uraani-ikkunan anomaliat Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymien kohdalla
(silloisen paljastuneisuuden mukaan) sekä usean totaalisäteilyanomalian rypäs Kallio-
järven itäpuolella (Kuva 1). Näihin liittyy vaihtelevasti K-, U- ja Th-ikkunan anomalioi-
ta. Munninmäen uraanimalmiaiheet eivät erotu mitenkään gammasäteilykartoilla.”

2.2 Gammaspektrometriasta
(…) ”Uraanin ja toriumin radioaktiivisten hajoamissarjojen ominaisuuksien vuoksi
gamma-spektrometristen mittausten luotettavuus edellyttää, että mittauskohteessa
nämä hajoamissarjat ovat tasapainossa, ts. esimerkiksi uraani-238 -sarjassa sekä
uraani että sen tytäralkuaineet ovat pysyneet kivessä. Pitoisuuksien laskentaan käyte-
tään kaliumin sekä uraanin ja toriumin hajoamissarjojen luonteenomaisia energia-
ikkunoita gammasäteilyn spektristä (ks. perusteista Turunen 2006, myös Solatie ym.
2008).
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Jos liuotuksessa nikkelimalmin sisältämä uraani joutuu muiden metallien mukana
prosessiin ja mineraaleissa olleet tytäralkuaineet jäävät malmikasaan, ei uraania
voida jäljittää rikastusprosessissa gammasäteilyä mittaamalla muutoin kuin näytteis-
tä. Tällöin mittaukset tehdään lyijysuojassa tarkkuusspektrometrilla.
Munninmäen ja Kalliojärven kohteilla geologi Kontinen käytti lisäksi kohteiden etsin-
tään totaalisäteilyä mittaavaa skintollometria Scintrex BGS-3.”

3 MITTAUSKOHTEET JA TULOKSET
3.1 Nikkelimalmi
”Gammasäteilyä mitattiin nikkelimalmista primäärikasan päällä, Kuusilammen avo-
louhoksessa ja avolouhoksen kaakkoispuolen maanpoistoalueella (Kuva 12). Annos-
nopeus oli avolouhoksen pohjalla (kaukana seinästä) 0,20 ja 0,21 µSv/h, malmin
päällä paljaalla kalliopinnalla 0,15-0,20 µSv/h ja liuotuskasan päällä 0,15 µSv/h.
Annosnopeuksissa ei ollut merkittävää gammasäteilyn vaimenemisesta johtuvaa eroa
metrin korkeudella tai kohteen pinnasta mitattuna, mikä johtuu kohteen homogeeni-
suudesta ja laajuudesta.
Uraani- ja toriumpitoisuudet viidestä mittauspisteestä (liuotuskasa, avo-louhos, mal-
min pinta, kuvat 2 ja 4-6) vaihtelivat 12,2-22,0 ppm eU ja 3,0-7,0 ppm eTh. Pitoi-
suudet vastaavat malmista aikaisemmin julkaistuja kemiallisia määrityksiä.”

3.2 Kaivoksen apuaineet ja laitokset
(…)”Kipsialtaalla mitattiin tuloputken alta rannassa punertavan sedimentin päältä
0,04 µSv/h (Kuva 3).”

3.3 Munninmäen uraanimalmiviitteet
”Munninmäen uraanimalmiviitteistä tutkittiin Munninlammen pohjoispuolella sijaitse-
vaa rypästä ja Munninmäen metsätien varren rypästä. Outokummun lohkaretiedos-
ton koordinaatit oli tätä varten tallennettu satellittipaikantimeen; on kuitenkin huo-
mattava, että vuonna 1971 paikannus tehtiin maastossa peruskartoille.”
3.3.1 Munninlampi
”Munninlammen viitteet sijaitsevat metsässä Kuusilammen avolouhokselta länteen
johtavan tien eteläpuolella (Kuva 13). Tien ja metsän väliin on rakennettu allas ja
maanpoistoa on tehty altaan vieressä. Metsästä ei löydetty yhtään radioaktiivista
pesäkettä tai lohkaretta, joka olisi voitu tunnistaa 38 vuoden takaisen uraanietsinnän
löydöksi. Muutamissa paikoin maassa oli vähäistä radioaktiivisuutta sen merkiksi,
että kaivamalla voisi vastaavia aiheita saada esiin. Yhdessä graniittisessa kalliopaljas-
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tumassa havaittiin säteilevä pesäke (Kuva 9): annosnopeus metrin korkeudella 0,19
µSv/h ja pitoisuudet 69 ppm eU & 60 ppm eTh.”(…)
3.3.2 Munninmäki
”Munninmäelläkään ei vanhoja löytöjä enää paikallistettu. Vanhan polun tilalle ra-
kennettiin vuonna 1982 metsätie, joka silloin halkaisi malmiviite-ryppään (Kuva 14).
Sen jälkeen metsä on hakattu ja maa muokattu erittäin syvää auraten, joten on
mahdollista, että vanhoja löytöjä on peittynyt aurauksessa ja tien alle. Muutamissa
paikoin oli maassa havaittavissa radioaktiivisuuden nousua, mikä samoin kuin Mun-
ninlammella viittasi peitteisiin lohkareisiin tai kalliopesäkkeisiin. Annosnopeudet olivat
tällä alueella alle 0,20 µSv/h.
Munninmäen uraanimalmiviitteet olisivat huolellisella ja tiheällä säteilymittauksella
paikannettavissa, mutta Talvivaaran kaivospiirin gammasäteilyn annosnopeuksien
kannalta niillä ei ole merkitystä vähäisyytensä ja hajanaisuutensa vuoksi. Siinä tapa-
uksessa, että Munninmäen alueelta joskus otettaisiin kiviaineksia kalliosta, tulisi otto-
paikat tarkistaa mahdollisten säteilevien pesäkkeiden havaitsemiseksi.”

3.4 Kalliojärven aeroradiometriset gamma-anomaliat
”Kaivospiirin pohjoisosassa Kalliojärven itäpuolella esiintyy graniittisia kivi-lajeja ja
pegmatiitti-graniitteja (Havola 1981), joiden kohdalla on aeroradiometrisia gamma-
anomalioita. Pohjoisin näistä poikkeaa muista siten, että siinä uraani-ikkunan osuus
on suhteellisesti suurempi. Täällä graniittisten kalliopaljastumien alueella annosnope-
us on 0,10-0,14 µSv/h, ja tyypillisestä kalliosta mitatut pitoisuudet ovat 6,0 ppm eU
& 6,8 eTh (Kuva 10). Anomalia-alueen keskiosasta löydettiin useita hiukan radioak-
tiivisia graniitti- ja pegmatiittigraniittilohkareita moreenin pinnasta (Kuva 11). Näi-
denkin kohdalla annosnopeus metrin korkeudella on em. rajoissa, mutta lohkareesta
kiinni mitaten esimerkiksi 0,50 µSv/h kivessä, josta määritettiin 56 ppm eU & 27
ppm eTh.”

3.5 Gammaspektrit
”Mittauksen 7 spektri (300 sekunnin keräilyaika, ks. liite) primäärikasan päältä
nikkelimalmista osoittaa gammasäteilyn lähteeksi pääasiassa uraani-238 hajoamis-
sarjan. Muut spektrit malmista ovat samankaltaisia, joskin epätarkempia lyhyemmän
keräilyajan vuoksi.
Kipsialtaalla mitattu spektri (mittaus 9) näyttää selvästi, ettei korkeampi-energisiä
piikkejä ole spektrissä juuri ollenkaan. Mahdollisten radionuklidien selvittäminen
(pelkkä uraani?) vaatisi näytteen analysointia.” (…)
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4 YHTEENVETO
”Talvivaaran kaivospiiristä valituilla mittauskohteilla ei havaittu tavanomaisesta taus-
ta-säteilystä poikkeavia gammasäteilyn annosnopeuksia. Nikkelimalmin alueella
annosnopeudet ovat rajoissa 0,14-0,21 µSv/h Muualla kaivosalueella ja luonnontilai-
silla kaivospiirin alueilla mitatut annosnopeudet olivat 0,04-0,19 µSv/h. Kaikki mita-
tut arvot ovat Säteilyturvakeskuksen ilmoittaman Suomen tavanomaisen taustasätei-
lyn rajoissa (0,05-0,30 µSv/h).
Jos kaivospiirin yleistä säteilytilannetta on tarpeen selvittää laajemmin, voisi sopivin
menetelmä seuraavassa vaiheessa olla Säteilyturvakeskuksen liikkuva laboratorio
SONNI (http://www.senya.fi/docs/MobileInField.pdf; myös Solatie ym. 2008), koska
kaivospiirin alueella on kattava tiestö tälle autolle.”

Tuo yhteenvedon ensimmäinen kappale oli se mikä julkisuuteen nostettiin.
On tietysti ymmärrettävää, ettei tietoja kaivosalueelta aikaisemmin löydetyistä
isommista uraanipitoisuuksista (esim. Munninmäki) haluttu julkisuuteen. Var-
sinkin, kun vähän aikaa aikaisemmin oli VaHO:lle todisteltu kaivospiirissä ole-
van vain tavanomaista tasoa olevaa vähäistä uraanipitoisuutta, josta ei ympäris-
tölle aiheudu vaaraa. Nyt raportissa luki, että jos Munninmäessä otettaisiin
kiviaineksia kalliosta, tulisi ottopaikat tarkistaa säteilevien lähteiden paikallista-
miseksi. Myöskin kipsisakka-altaan ja primäärikasan päältä mitattujen arvojen
tarkempaa selittämistä/selvittämistä olisi saatettu yleisön puolelta vaatia.
Niinpä tätä luottamukselliseksi luokiteltua gammasäteilyn mittausraporttia ei
pantu yleisesti näkyville.
Geologi Olli Äikäs ei raportissaan lausu, että säteilypitoisuudet/uraanipitoi-
suudet olisivat niin pienet, ettei jatkotutkimuksia kaivospiirin alueella tarvita,
vaan päinvastoin ehdottaa, että jos jatkotutkimuksia tarvitaan, niin olisi parasta
ottaa käyttöön Suomen paras kalusto, STUK:in SONNI.
Vaikutelmaksi tästä tilaustyöstä jää, että oli tarpeen saada taustasäteilytieto
mitatuksi, jotta uraanihankkeen julkistuksessa se voidaan kertoa. Mutta toinen
peruste näyttää olleen suunnitellun uraanihankkeen taustatiedoksi uraanivaran-
tojen päivitystarkistus vanhojen tietojen osalta, ainakin suuri osa tästä työstä
kohdistui niihin. ”Tosissaan oleminen hankkeen suhteen” -osoittaminenhan on
oleellista TEM:in lupia haettaessa. Ja TEM:ille raportti menikin kokonaisuudes-
saan.
Kansalaisille näkyviin se tuli vasta YVA-prosessien jälkeen, jos osasi eksyä oike-
alle TEM:n nettisivulle.
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7. URAANIN TALTEENOTTOA VAI KAIVOS- JA
MALMINRIKASTUSTOIMINTAA

Yleispiirteinen selvitys YLPS
Elinkeinoministerin Mauri Pekkarisen allekirjoittamassa lausunnossa 15.11.2010
TEM toteaa tarkastaneensa Talvivaaran esittämän yleispiirteisen selvityksen
ydinenergialain tarkoittaman kaivos- ja rikastustoiminnan käynnistämiseksi.

Tuon ministeriön virallisen lausuntokirjeen jälkeen yleispiirteisessä selvi-
tyksessä muutetaan termistöä ja sanotaan, että Talvivaara Sotkamo Oy
hakee ydinenergialain mukaista lupaa Sotkamon Talvivaaran kaivosalu-
een malmissa esiintyvän luonnonuraanin talteenottamiseksi.

Yleispiirteisen selvityksen50 sivulla 7 on ansiokas kuva kaivoksen toiminnasta;
koko toiminta perustuu bioliuotuskasoissa tapahtuvaan metallien erottamiseen
malmista liuotusnesteeseen, joka liuosneste johdetaan sitten metallien talteen-
ottolaitokseen.

Kuitenkin Talvivaara-yhtiö lupahakemuksissaan jättää tuon kuvan esittelemän
malminrikastustoiminta-kokonaisuuden käsittelemättä, ja siirtyy käsittelemään
termin ”uraanin talteenotto” myötä vain metallien talteenottolaitoksien läheisyy-
teen rakennettavaan uutta uraanin uuttolaitosta.

TEM kiirehti lausuntoja YM:ltä, STUK:ilta ja GTK:lta
Kaivosyhtiö jätti keväällä 2010 valtioneuvostolle ydinenergialain (YEL) mukai-
sen hakemuksen uraanin talteenottamiseksi.

YEL ei tunne termiä uraanin talteenotto. YEL koskee: ”kaivos- ja malmin-
rikastustoimintaa, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen ja
käsittely”.

TEM käsittelee ja esittelee valtioneuvostolle kyseisen hakemuksen aikanaan.
Valtioneuvoston tulee ottaa periaatepäätöstä tehdessään huomioon kansakun-
nan kokonaisetu, joka sisältää yksinkertaistaen sanottuna;

50 Yleispiirteinen selvitys. http://www.tem.fi/files/28463/talvivaara_ylps.pdf
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A) Ydinenergian käytön on oltava turvallista eikä siitä saa aiheutua va-
hinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
B) Arvioitava hanke yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta ja otettava
huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat.

TEM kiirehti kesken YVA-prosessin jo 1.12.2010 pyytämään lausuntoja Ympä-
ristöministeriöltä (YM), STUK:ilta ja GTK:lta. Pitääkö korkeimpien turvallisuus-
elimien antaa lausuntoja hankkeen turvallisuudesta varsinaisen ympäristölupa-
prosessin ollessa vielä kesken? Nykymenettelyssä näin toimitaan, ja silloin jää
arviot hankkeen turvallisuudesta ja ympäristönsuojelukysymyksistä heikosti
selvitetyiksi ja arvioiduksi, eikä se ole kansalaisten oikeusturvan kannalta oi-
kein.

Talvivaara kiirehtii TEM:iä
Talvivaara jätti TEM:in vaatiman täydennyksen51 uraanin talteenotto-hake-
mukseensa 31.3.2011, jossa täydennyksessä yhtiö tuo esille mm.: (otteita)

Uraanin ja sen hajoamistuotteiden esiintyminen kallioperässä
”Mustaliuskeet, joihin Talvivaaran nikkelimalmin isäntäkivilaji kuuluu, sisältä-
vät luonnostaan useita milligrammoja uraania kilossa, joka on enimmäkseen
sitoutunut niiden orgaaniseen ainekseen. Mineralogisesti uraani esiintyy pää-
osin thucholiittinä, joka on radioaktiivinen hiilivety. Rakeissa on usein uraniniit-
tiydin, jota hiilimäinen aines ympäröi.
Uraanin esiintymistä on selvitetty Talvivaaran kaivosalueella Geologian tutki-
muskeskuksen ja Outokummun tutkimuksissa. Analysoidut uraani-pitoisuudet
vaihtelevat yleensä välillä 0 – 30 mg/kg keskiarvon ollessa noin 20 mg/kg.
Loukola-Ruskeeniemi ja Heino (1996) ilmoittavat Talvivaaran esiintymän
keskimääräiseksi uraanipitoisuudeksi 19 mg/kg ja thoriumpitoisuudeksi 7
mg/kg. (1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%)”

Toimintajakso
”Talvivaara hakee lupaa 46 vuoden toiminta-ajalle, joka vastaa nykyistä koko
kaivoksen suunniteltua toiminta-aikaa. Hakija perustelee haettua toiminta-

51 Talvivaaran täydennys 31.3.2011 TEM:ille uraanin talteenottohakemukseen.
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aikaa käytettävän teknologian vakiintuneisuudella ja uraanin talteenotosta
vähäisiksi todetuilla vaikutuksilla ympäristöön.
Talteenotto toteutetaan käyttäen teollisuudessa yleisesti käytössä olevaa nes-
te-uutto-menetelmää. Vastaavia uuttolaitteistoja käytetään metallien talteen-
otossa lukuisilla tuotantolaitoksilla Suomessa ja ulkomailla. Uraanin talteenot-
to ei eroa näiden metallien talteenotosta kyseisellä menetelmällä työntekijöi-
den säteilysuojauksen kannalta tarpeellisia toimenpiteitä lukuun ottamatta.
Prosessin ohjaus ja valvonta toteutetaan uusimman tekniikan mukaisella oh-
jausjärjestelmällä.
Uraanin talteenoton ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä annetun lainsäädännön mukaisesti. Yhteysviranomaisen
antaman lausunnon mukaan uraanin talteenoton ympäristövaikutukset ovat
vähäisempiä kuin vaikutukset tilanteessa, jossa talteenottoa ei toteutettaisi”

Asian kiireellisyys
”Kun Talvivaaran nikkelituotteiden toimitukset saadaan täysimittaisena käyn-
tiin, ei Norilskille myönnetty uraanin talteenottolupa tule olemaan vuotuiselta
määrältään riittävä Talvivaaran kaivoksen toimittaman, uraania sisältävän
nikkelirikasteen vastaanottamiseen. Tästä johtuen Talvivaaran nikkelitoimi-
tuksia Harjavaltaan joudutaan supistamaan luparajojen lähestyessä sekä lo-
pulta keskeyttämään toimitukset kokonaan. Toimitusten supistuminen ja
mahdollinen keskeyttäminen merkitsevät Norilskin toiminnalle suuria vaike-
uksia, koska korvaavaa nikkeliraaka-ainetta ei ole välttämättä saatavissa
muualta riittävästi tehtaan käyttöön.
Viimeksi mainitussa tilanteessa Norilskin on sopeutettava toimintansa vä-
hempään raaka-ainemäärään. Käytännössä toiminnan sopeuttaminen Harja-
vallassa merkitsisi myös henkilöstön lomautuksia.
Talvivaaran kaivoksen toiminnan kannalta nikkelituotteiden myynnin vähe-
neminen johtaisi myös tuotannon sopeuttamiseen kysyntää vastaavaksi. Toi-
minnan sopeuttaminen puolestaan vähentäisi kaivoksen tulorahoitusta, millä
olisi hidastavia vaikutuksia nykyisen tuotantotoiminnan kehittämiseen ja laa-
jennusten suunnitteluun.
Mainitut voimassa olevasta lupatilanteesta johtuvat ongelmat poistuvat, kun
Talvivaaran kaivoksen toiminnalle on saatu täytäntöönpanokelpoinen lupa
uraanin talteenottoa varten.
Tästä johtuen hakija katsoo, että Talvivaaran kaivoksen uraanin tuottamista
kaivostoiminnassa koskevalla hakemuksella ja siihen annettavalla päätöksellä



96

on hallintolain-käyttölaissa tarkoitettu päätöksen välittömän täytäntöönpanon
edellyttämä kiireellinen luonne.”

Kommentti tähän kiireellisyysvaatimukseen:
Koko ongelma on seurausta yhtiön itsensä tekemistä huolimattomista
tuotantoprosessin valmisteluista ja tahallisesta riskinottamisesta nikke-
liin sitoutuneen uraanin osalta, sekä tiedossaan olleen uraanin liukene-
misen salaamisesta alkuperäisessä ympäristölupakäsittelyssä (ja myös
kaivospiirihakemuksessaan), joten on katsottavissa yhtiön itse ottaneen
tietoisen riskin kaivostoimintaa käynnistäessään. Joten perusteita asian
kiireiselle käsittelylle ei ole, eikä myöskään lupaa toiminnan aloittamisel-
le valituksista huolimatta tule antaa.

STUK:in lausunto 1 TEM:ille 13.6.2011
STUK huomautti lausunnossaan52 13.6 2011, ”että kaivos- ja malminrikas-
tustoiminnasta ei ole olemassa YVL-ohjetta”(ydinvoimalaitos-ohje). Samalla STUK
ilmoitti valmistelevansa kyseistä uutta ohjetta. Yleisen oikeuskäsityksen kannal-
ta olisi parempi, että tämä jo jätetty turvallisuusarvio olisi tehty vasta kun ky-
seinen puuttuva YVL-ohje on ensin valmisteltu ja hyväksytty.

Lausunnossaan STUK keskittyi vain uraanin talteenottolaitokseen ja sen säteily-
turvallisuusarvioon. Bioliuotuskasoihin jäävistä uraanin radioaktiivista hajoa-
mistuotteista tai kaivosvesien mahdollisista radiumpitoisuuksista STUK ei lau-
sunut mitään.
Myöskään STUK ei ottanut mitään kantaa kipsisakka-altaaseen jo varastoituun
uraanimäärään eikä jo todettuun kipsisakka-altaan puutteelliseen vesieristyk-
seen ja kipsisakan vuotamisiin. Ei lausunut mitään, vaikka kyseinen kipsisakka-
allas on se nykyinen mustaliuskeista rikastetun uraanin varastointipaikka.

STUK ydinvoimalaitos -ohjeiden valmistelijana

Mikä on näiden STUK:in mainitsemien ydinvoimalaitos-ohjeiden merkitys?
Ydinenergialain 7r §:
”(…)velvoittavat luvanhaltijaa, kuitenkin niin, että luvanhaltijalla on oikeus
esittää muunkinlainen kuin vaatimuksissa edellytetty menettelytapa tai rat-

52 STUK:in lausunto 1 TEM:ille 13.6.2011.
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kaisu. Jos luvanhaltija vakuuttavasti osoittaa, että esitetty menettelytapa tai
ratkaisu toteuttaa tämän lain mukaisen turvallisuustason, Säteilyturvakeskus
voi sen hyväksyä.”
Hallituksen esityksen53 HE 300/2010 mukaan:
”Ydinturvallisuutta koskevia lain säännöksiä ja valtioneuvoston asetuksia tar-
kentavat edelleen Säteilyturvakeskuksen toimittamat ja julkaisemat yksityis-
kohtaiset turvallisuusvaatimukset. Nämä YVL-ohjeina tunnetuiksi tulleet tekni-
set säännöstöt ovat olennainen osa ydinturvallisuuden tehokasta toteuttamis-
ta, sillä niissä esitetään yksityiskohtaiset vaatimukset kaikille ydinenergian
käytön turvallisuuden kannalta merkittäville osa-alueille. Säteilyturvakeskus
antaa YVL-ohjeet ydinenergialain 55 § 2 momentin 3 kohdan nojalla. Säteily-
turvakeskuksessa on käynnissä ohjeiston uudistamistyö, jonka tavoitteena on
ajanmukaistaa ohjeiston rakenne ja toimittaa kokonaisuus uudelleen niin, et-
tä ohjeiden määrä vähenee arviolta puoleen.(…)”

Kaivos- ja malminrikastustoimintaan ei siis ole ennestään turvallisuusohjetta ja
STUK ilmoitti valmistelevansa kyseistä tarvittavaa uutta ohjetta. Miten tällaiset
ohjeet valmistellaan ja keiden intressitahojen kanssa STUK ohjeita valmistelee?
Tässä lausunnossaan TEM:ille STUK ei kerro tästä ohjeiden valmisteluproses-
sista, mutta Atomiteknillisen Seuran tilaisuudessa 17.11.2010 säännöstöpäällik-
kö Pekka Salminen STUK:ista esitelmöi YVL-ohjeiston kokonaisuudistuksesta.
Kyseiseen ohjeiston kokonaisuudistukseen sisältyvät myös uusina ohjeina laa-
dittavat ydinenergian käytön ohjeistot (YVL D.6 Uraani- ja toriumkaivostoimin-
taa koskevat ohjeet).
Esitelmänsä diassa 7 säännöstöpäällikkö Pekka Salminen toi esille uuden valmis-
telutavan näiden ydinvoimalaitoksia koskevien ohjeiden valmistelussa54:

”Uutta luvanhaltijoiden varhainen osallistuminen”
”- ohjekohtaiset tukiryhmät nimetty kaikille ohjeille
- tukiryhmien kuuleminen valmistelun eri vaiheissa

• ohjesuunnitelmaa laadittaessa
• luonnos 1 -vaiheessa
• luonnos 2 -vaiheessa
• Ja myös sen jälkeen yleinen informointi tilanteesta.

53 Hallituksen esitys HE 300/2010 YVL-ohjeiden uusimisesta
54 STUK/Salminen. YVL-ohjeiden uusi valmistelutapa
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- tukiryhmäläisen roolista
• alan asiantuntija, ei STUKin silmissä luvanhaltijan edustaja
• STUK ei vetoa asiantuntijan kommentteihin, jos ne poikkeavat yhti-
ön virallisista lausunnoista
• tehty selväksi yhtiöillekin

- Uusi menettely lyhentää loppuvalmistelua ja selventää edessä olevaa uusien
vaatimusten täytäntöönpanoa.”

Tämä velvoittavien lupaohjeiden valmisteluprosessi vaikuttaa vähintäänkin
arveluttavalta. Onko eduskunta todellakin tarkoittanut tätä?:

- luvanhaltija (yhtiö) osallistuu lähes alusta alkaen itseään velvoittavan
ohjeen valmisteluun.
- yhtiön tähän valmisteluun osoittamaa asiantuntijaa ei STUK pidä yhti-
ön edustajana.
- kuitenkaan STUK ei vetoa kyseisen asiantuntijan kommentteihin, jos
ne poikkeavat hänen yhtiönsä yhtiön virallisista lausunnoista.
- ja tämä on tehty selväksi yhtiöillekin.

TEM:in yli-insinööri Jorma Aurela kuvasi aikaisemmin, että STUK on tässä tur-
vallisuusarvioinnissa temppelin harjalla. Tuon dian 7 mukaan näyttää siltä, että
siellä temppelin harjalla STUK hyväksyy vain sellaisia turvallisuusohje-vaati-
muksia, jotka luvanhaltija-yhtiöt ovat ensin siunanneet.
YEL:n mukaan luvanhaltija voi toki vakuuttavasti perustellessaan esittää muun-
kinlaisen ratkaisun kuin vaatimuksissa esitetty ratkaisu on, mutta nyt räätälöi-
dään vaatimukset suoraan luvanhaltijan hyväksymään muotoon?
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YM:n lausunto TEM:ille 20.6.2011
Ympäristöministeriökin oli lausunnossaan55 alistunut lausumaan vain uraanin
uuttolaitoksesta, ei koko uraanin tuotantoprosessista. Tässä Ympäristöministe-
riö ei noudata omaa ohjettaan hankekuvauksista56, joka ohje edellyttää tehtä-
väksi hankekokonaisuuden määrittely siten, että kaikki oleelliset ympäristövai-
kutukset tulevat arvioiduksi.
Lisäksi ihmetyttää ministeriön kannanoton puuttuminen alkuperäisen ympäris-
töluvan asianmukaisuudesta.

YM ei lausunnossaan myöskään ota kantaa uraanin tai uraanin hajoamistuottei-
den toksisiin raskasmetalliominaisuuksiin ja niiden ympäristövaikutuksien arvi-
ointien puuttumiseen, vaan tyytyy käsittelemään hanketta uraanin säteilyturval-
lisuuden kannalta, toistaen STUK:in lausuntoa.
Kuitenkin ”YM muistutti siitä, että se esitti jo ydinvoimalaitosten periaatepäätös-
käsittelyiden yhteydessä TEM:ille, ettei lupakäsittelyä tulisi aloittaa ennen ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyn päättymistä. Vastaavasti myös tässä valtioneuvostolle
osoitetussa lupa-asiassa ympäristöministeriö katsoo, että olisi ollut asianmukaista
aloittaa lupakäsittely vasta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päättymisen
jälkeen.”

Ympäristöministeriön lausunnon allekirjoittivat kansliapäällikkö Hannele Pokka
ja ylitarkastaja Miliza Malmelin.

55 YM:n lausunto TEM:ille 20.6.2011 uraanin uuttolaitoksesta
56 Hankekokonaisuudet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14147&lan=sv#a1
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STUK:in lausunto 2 TEM:ille
Tässä muutamia otteita STUK:in 2 lausunnosta57 TEM:ille (johon lausuntoon
jostain syystä ei ole kirjattu näkyville sen laatimispäivämäärää) sekä muutamia
kommentteja siihen:

”Ministeriön viitekirjeessä mainittuihin lausuntopyyntöihin viitaten Säteilyturvakeskus
tarkastelee jäljempänä lupahakemusta keskittyen uraanin talteenottoon ja toiminnan
säteilyvaikutuksiin.”

”Kaivos- ja malminrikastustoiminnasta ei myöskään ole olemassa YVL-ohjetta, eivät-
kä nykyiset YVL-ohjeet, ydinaineiden ja ydinjätteiden kuljetuksia sekä ydinmateriaali-
valvontaa koskevia ohjeita lukuun ottamatta, ole sellaisenaan sovellettavissa kaivos-
ja malminrikastustoimintaan.”

”Talvivaaran kaivoksen ja rikastamon radioaktiivisia päästöjä ei ole vielä systemaatti-
sesti kartoitettu eikä myöskään laskelmia näiden päästöjen ympäristövaikutuksista
ole vielä tehty. Annosrajojen alittuminen voitaneen osoittaa verraten yksinkertaisin
laskelmin, jotka perustuvat pessimistisiin oletuksiin. Tarkemmat paikka- ja laitoskoh-
taiset laskelmat ovat pitemmän tähtäyksen hanke, sillä ne edellyttävät mm.
ympäristötarkkailusta saatavan mittaustiedon hyödyntämistä.”

Kommentti tähän kohtaan:
Tässä STUK toteaa, että ”kaivoksen ja rikastamon radioaktiivisia päästöjä
ei ole vielä systemaattisesti kartoitettu.” Tämä on selvästi eri viesti kuin
kaivosyhtiön oma väite.

”Talvivaaran laitosalueen ympäristössä tehdyt radonmittaukset ovat osoittaneet
pitoisuudet alhaisiksi, enimmillään luokkaa 10 Bq/m3.”

Kommentti tähän kohtaan:
Tämä kohta esitetään otsikon ”Ympäristön ja väestön turvallisuus” alla, jol-
loin se on STUK:in lausumana vähintäänkin arveluttava.
Kyseiset radonmittauksethan on tehty yhtiön tilaustyönä ympäristön
radiologisen perustilaselvityksen yhteydessä, todistamaan ympäristön ti-
laa ennen kaivostoimintaa.

57 STUK:n lausunto 2 TEM:ille (ei päiväystä)
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Ne mittaukset on tehty maastossa koskemattoman maastopeitteen
päältä, tarkoituksena selvittää luontaisesti maan sisästä nousevaa rado-
nin määrää. Noiden perustilamittaus-tuloksien käyttäminen tässä yhtey-
dessä ikään kuin todistamaan tulevan kaivostoiminnan turvallisuutta ym-
päristön ja väestön turvallisuuden suhteen asettaa STUK:in toiminnan
puolueettomana turvallisuusviranomaisena kyseenalaiseksi.

Tässä lyhennelmä liitteessä 8 esitetystä kannanotosta tähän ra-
donmittaus menetelmään:
Kyseiset radonmittaukset on tehty kaivosyhtiöiden normaalisti
uraaninetsinnän yhteydessä käyttämällä menetelmällä. Siinä on
muovipullo, jonka pohja on poistettu ja sisään on asetettu alfa-
säteilylle herkkä ilmaisin, esim. filmin pätkä. Nämä pullot asete-
taan keppiin kiinnitettynä avoin pohja maahan päin, tässä tapauk-
sessa 1 m korkeudelle maasta. Mittausajankohdaksi valitaan
useimmiten (kuten nytkin tehtiin) syksy. (kuva liitteessä 8)

Kun syksyllä vielä lämpimästä maasta nouseva ympäröivää ulko-
ilmaa lämpimämpi radonkaasu ylösnoustessaan nousee purkin si-
sälle, niin filmin pinnan lähellä tapahtuva radonin hajoaminen ty-
tärnuklidikseen lähettää hajoamishetkellä alfasäteilyn, joka jättää
filmiin jäljen. Kun tiedetään aika, jonka filmi on mittauspaikassa
ollut ja lasketaan säteilyjäljet, niin saadaan selville alfasäteilyn
voimakkuus aikayksikössä.
Syksy on paras mittausaika siksi, että silloin ilma on jo viileä,
mutta maa on vielä lämmin. Silloin maan sisässä vapautuva radon-
kaasu nousee lämpimänä helpoimmin maassa ylöspäin ja vielä il-
massakin kohoaa ylöspäin muuta ilmaa lämpimämpänä.
(Muistettakoon, että radon on normaalisti ilmaa huomattavasti
raskaampi kaasu. Silloin kun kaivosyhtiöt haluavat tehdä radon-
mittauksia koko kesän ajan, niin silloin kaivetaan maahan kuop-
pia, joiden pohjalle nuo mittauspurkit asetetaan. Koska, jos ra-
don ei ole ympäröivää ilmaa lämpimämpi (kuten kesällä ei ole),
niin silloin radonkaasu jää ilmaa painavampana sen kuopan pohjal-
le.)
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Talvivaaran kaivosalueella on valtavat sisältä lämpimät bioliuotuskasat ja
niistä nousee radonia niiden läpi puhallettavan ilman mukana, nousten
lämpimänä tietysti ylös, mutta radonin laskeutumista jäähdyttyään ja ha-
joamista sitten tytärnuklideikseen eivät nämä täällä tavoin maastoon
asetetut mittauspullot havaitse. Sillä jäähdyttyään ja laskeuduttuaan alas,
vaikkapa kiinni sen muovisen mittauspullon ulkopinnalle, ei radonin
hajotessaan säteilemä alfasäteily lävistä muovipullon seinämää. Eikä
myöskään muovipullon ulkopinnalle laskeutuneen radioaktiivisen lyijyn
alfasäteily lävistä muovia. Kylmä laskeutumassa oleva radonkaasu ei
myöskään nouse avoimen pohjan kautta ylös pullon sisälle vaan laskeu-
tuu maahan. Maahankaan laskeutuneet partikkelit eivät metrin päästä
alfasäteillessään aiheuta jälkiä siihen filminpätkään pullon sisällä.

Kyseisellä tavalla maastoon sijoitetuilla mittauksilla ei voi todistaa
esimerkiksi bioliuotuskasojen ympäristöön aiheuttamia kumuloi-
tuvia radonpäästöjä pieniksi. Mutta jos kyseisiä mittauspulloja oli-
si laitettu bioliuotuskasojen päälle, niin olisi varmaankin tullut
näyttöä siitä, että kasoista nousee radonia ilmaan. Mutta tällaista
mittausta Talvivaara ei tietenkään tilannut STUK:ilta tehtäväksi.

”Myös radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ilmapölyssä laitoksen ympäristössä ovat
osoittautuneet alhaisiksi: uraanin pitoisuus on alle määritysrajan 200 µBq/m3 ja sen
hajoamistuotteiden pitoisuudet ovat enimmillään muutama sata µBq/m3.”

Huomautus tähän kohtaan:
Dina Solatie myönsi kuulemistilaisuudessa, että silloin kun (yhtiön tilaa-
mama) kyseinen yksi (1) ja ainoa räjäytys-pölymittaus syksyllä 2010 teh-
tiin, niin juuri silloin sattui niin, että Talvivaara räjäyttikin niin mitättö-
män pienen räjäytyksen, ettei mittauspaikalle edes räjäytysääntä kuulu-
nut. Ei ihme, että tulokseksi saatiin lähes normi ulkoilmaa lähentelevä
tulos.

Mittaus luvattiin uusia 2011, mutta niiden tulokset tulevat vasta 2012.
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GTK:n lausunto TEM:ille 23.3.2011
GTK antoi lausuntonsa58 23.3.2011 Talvivaara Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa
koskevaan lupahakemukseen.
Lausuntonsa yhteenvedossa GTK tuo mm. esille, että:
”GTK on arviointiselostuksessa yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskuk-
selle antamassaan lausunnossa korostanut pitäytyvänsä oman erikoisalansa piiriin
kuuluvissa asioissa. GTK on lausunnossaan puoltanut Talvivaarasta louhittavan mal-
min sivutuotteena saatavan uraanin talteenottoa ympäristö-näkökulmasta. GTK:n
mukaan uraanin talteenoton seurauksena uraanin aiheuttamat ympäristövaikutukset
kohdealueelle ovat pienemmät kuin vaihtoehdossa VE0, jossa uraanin rikastamista ei
tehdä. GTK on lausunnossaan myös todennut, että muualta tuotavien
päämetallituotteiden sisältämän uraanin talteenottamisen seurauksena Talvivaaran
alueelle voi tulla sijoitettavaksi radioaktiivisia sakkoja tai jätteitä, joiden osalta voi-
daan tarvita tapauskohtaisesti erillistä harkintaa tai lisäselvityksiä.
Yhteysviranomainen on YVA-selostuksessaan antamassaan lausunnossaan todennut,
että mahdollista ympäristölupahakemusta laadittaessa hakijan tulee ottaa huomioon
YVA-selostuksesta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä sekä yhteysviranomaisen
lausunnossa esitetyt näkökohdat ja vaatimukset. Yhteysviranomaisen lausunnossa
edellytetään lisäselvityksiä mm. muualta tuotavien metallirikasteiden koostumuksesta,
prosessoinnista ja niiden ympäristövaikutuksista sekä uraanin talteenotosta syntyvistä
jätteistä, niiden laadusta ja loppusijoituksesta.”

Kommentteja tähän kohtaan:
TEM:in alainen GTK kertoo toimintaansa valvovalle ministeriölle, kuin
kuuliainen hallinnon alamainen konsanaan tehtyään annetun ohjeen mu-
kaan, että ”on lausunnossaan ELY:lle pitäytynyt oman erikoisalansa piiriin
kuuluvissa asioissa.” Miksi tällainen korostus?
GTK tuo myös esille käsityksensä ympäristönäkökulmasta: ”GTK:n mu-
kaan uraanin talteenoton seurauksena uraanin aiheuttamat ympäristövaiku-
tukset kohdealueelle ovat pienemmät kuin vaihtoehdossa VE0, jossa uraanin
rikastamista ei tehdä.”

58 GTK:n lausunto 23.3.2011 TEM:ille Talvivaara Oy:n kaivos- ja rikastustoimintaa kos-
kevaan lupahakemukseen.



104

Tässä kohdin tuo GTK:n väite, ”…kuin vaihtoehdossa VE0, jossa
uraanin rikastamista ei tehdä.”, herättää kyllä ihmetystä, sillä
yleensä rikastus-termiä käytetään kuvaamaan metallien erotta-
mista malmista.
Talvivaarassa tämä metallien rikastaminen malmista tapahtuu
kaikkien metallien (myös uraanin) osalla jo bioliuotuskasoissa, ja
rikastusprosessi (= bioliuotusprosessi, pysyy samanlaisena mo-
lemmissa vaihtoehdoissa.

GTK on tuonut esille, että on liikkellä omaan erikoisosaamiseen-
sa liittyvässä asiassa, joten tämä rikastustermin käsittely tällä
tavoin ei voi olla vahinko, vaan sillä lienee oma merkityksensä.
Tässä pyrittäneen GTK:n erikoisosaamisen verhoon turvautuen
muokkaamaan rikastuskäsitteelle uudenlaista merkitystä, koska
lainsäädäntö (myös YEL) puhuu malminrikastuksesta. Nyt näyttää
olevan tarve muokata rikastuskäsitteelle uusi ”talteenotto”-mer-
kitys. Käsitteiden uudelleen nimeämistä jälleen kerran, jotta pro-
sessi etenisi nopeasti?
Tarvitsiko TEM lupahakemuksen valmisteluun valtioneuvostolle
tällaista asiantuntijaviraston uutta tulkintaa malminrikastustoimin-
ta-käsitteestä?

Samalla tällä pienellä lauseella GTK pyrkii ikään kuin todistamaan,
että uraanin rikastamista ei tähän mennessä vielä olisikaan tehty,
vaikka uraania kertyy vuosittain kipsisakka-altaisiin satoja tonneja
pitoisuudella, joka lähestyy ydinenergialain toimenpiderajaa.

Talvivaaran täydennys lupahakemukseensa TEM:ille
TEM pyysi 11.10.2010 Talvivaara-yhtiötä täydentämään 20.4.2010 päivättyä
lupahakemustaan ydinenergialain 2 §:n 2 momentin mukaiseen toimintaan.

Ydinenergialain 2 § 2 momentin mukaan lakia sovelletaan ”kaivos- ja
malminrikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuot-
taminen tai käsittely.”
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Onko hyvän hallintotavan mukaista, että lähettäessään virallisia kirjeitä TEM
viittaa lain pykälään, joka tarkoittaa ”kaivos- ja malminrikastustoimintaa, jonka
tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen ja käsittely”, mutta kaikessa
kansalaisten kuuluville tulevassa puheessaan käyttää termiä ”uraanin talteenotto”
tai ”uraanin talteenottolaitos” tai ”uraanin erottaminen”?

On tietysti totta, että käsite uraanin talteenottolaitos sisältyy ”uraanin tuotta-
minen”-termin sisälle, mutta ilmiselvästi ”talteenotto”-termi ei kata kaikkea
YEL 2 § 2 momenttiin ylöskirjoitettua käsitettä ”kaivos- ja malminrikastustoi-
minta”.

Samanlaisen periaatteen mukaisesti myös Talvivaara-yhtiö vastasi hakemuksen
täydennyspyyntöihin. Alussa mainittiin tuo YEL 2§ 2 momentti, mutta sen jäl-
keen vastaus tähänkin TEM:in täydennyspyyntöön muotoiltiin uraanin talteen-
ottolaitoksen näkökulmasta.

Kaivosyhtiö lausui lupahakemuksen täydennyksessään59 mm. seuraavaa:

”Uraanin ja sen hajoamistuotteiden esiintyminen kallioperässä:”
(Uraanin hajoamistuotteista yhtiö ei kerro täydennyksessään mitään.
Ainoastaan viittaa syksyllä 2009 tehtyyn gammasäteilymittauksiin, että
mittauskohteilla ei havaittu tavanomaisesta taustasäteilystä poikkeavia
ulkoisen gammasäteilyn annosnopeuksia.)

”Malmin louhinta”
”Talvivaaran kaivospiirin kallioperä ja nikkelimalmi sisältävät luonnonuraania
pieninä pitoisuuksina. Uraanin suunnitellun talteenoton seurauksena nykyi-
seen kaivoksen louhintamääriin tai metallien erotukseen ei tule muutoksia,
vaan hankkeessa on kyse toistaiseksi hyödyntämättömän raaka-aineen erot-
tamisesta. Uraani ei myöskään ohjaa louhintasuunnittelua.”

”Pääpiirteinen selvitys säteilysuojelujärjestelyistä”
(..) ”Uraanilaitoksen säteilyturvallisuus on tarkoitus järjestää pääpiirteisesti
seuraavalla tavalla: Uraanilaitosalueelle on rajoitettu pääsy ja kulku alueelle

59 Talvivaara-yhtiön täydennys 2 TEM:ille uraanin talteenottohakemukseen
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tapahtuu henkilökohtaisilla avaimilla. Järjestelmä kerää myös tiedon siitä,
kuinka kauan ko. henkilö on ollut alueella. ”

”Toimintajakso”
(…) ”Uraanin talteenoton ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyssä annetun lainsäädännön mukaisesti. Yhteysviran-
omaisen antaman lausunnon mukaan uraanin talteenoton ympäristövaiku-
tukset ovat vähäisempiä kuin vaikutukset tilanteessa, jossa talteenottoa ei to-
teutettaisi.”

Talvivaaran vastine annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Talvivaara Oy:n hakemukseen Valtioneuvostolle annettiin yhteensä 69 lausun-
toa ja mielipidettä.
Talvivaara Oy jätti 9.9.2011 TEM:ille vastineen60 uraanin talteenottoa koskevas-
ta hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. Yhtiö jakoi vasti-
neensa kolmeen osaan: yleisimmin esiin nostetut asiat, lausunnot sekä mielipi-
teet.
Tarkastellaan tässä muutamia Talvivaara-yhtiön esittämiä vastineita noihin
yleisimmin esiin nostettuihin asioihin.

”Lausunnoissa ja mielipiteissä yleisimmin esiin nostetut asiat”
”Muualta tuotavat uraanipitoiset raaka-aineet”
”Vastine”
”Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetty näkemys siitä, että muualta tuotavien pääme-
tallituotteiden uraanin talteenoton osalta ympäristövaikutusten arviointi ei olisi riittävä
ja sen takia lupaa ei tulisi myöntää, on hakijan käsityksen mukaan virheellinen. Yh-
teysviranomaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassa lausunnossa
todetaan yksiselitteisesti, että arviointi on riittävä. Muualta tuotavien uraanipitoisten
raaka-aineiden osalta vaadittiin lisäselvityksiä, jotka Talvivaara Sotkamo Oy on toi-
mittanut lupaviranomaiselle uraanin talteenottoa koskevassa ympäristölupa-hake-
muksessa maaliskuussa 2011 (Dnro PSAVI/48/04.08/2011) sekä 29.6.2011 toimi-
tetussa lupahakemuksen täydennyksessä.”

60 Talvivaara Oy:n vastine TEM:ille jätettyihin lausuntoihin 9.9.2011.
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Kommentti tähän kappaleeseen:
”Jätetyissä lausunnoissa ja mielipiteissä lausuttiin yleisimmin käsitys, että
muualta tuotavien päämetallituotteiden uraanin talteenoton osalta ympäristö-
vaikutusten arviointi ei ole riittävä.” Hakija vastineessaan yksioikoisesti
väittää, että yhteysviranomainen olisi todennut yksiselitteisesti, että ar-
viointi on riittävä.

Mikäli arviointi olisi ollut yksiselitteisesti riittävä, niin esimerkiksi muual-
ta tuotavien uraania sisältävien aineiden osalta ei ympäristölupaviran-
omainen olisi vaatinut lisäselvityksiä. Näihin ympäristölupaviranomaisen
vaatimiin lisäselvityksiin Talvivaara Oy vastasi 30.8.2011, siis ennen kuin
jätti tämän vastineensa TEM:ille, mutta tässä vastineessaan TEM:ille yh-
tiö ei mainitse mitään tuosta jättämästään täydennyksestä ympäristölu-
paviranomaiselle.

Täydennyksessään ympäristölupaviranomaiselle 30.8.3011 yhtiö
kohdassa 14 vastaa täsmennyspyyntöön seuraavasti:
”14. Täsmennys muualta tuotavasta uraaniraaka-aineesta
Talvivaara Sotkamo Oy:lla ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa tuoda
uraaniraaka-aineita muualta kuin Norilsk Nickel Harjavalta Oy:stä, jo-
ten hakija peruu ympäristölupahakemuksen muualta tuotavan raaka-
aineen osalta lukuun ottamatta Norilsk Nickel Harjavalta Oy:tä.”

Kommentti tähän kohtaan:
Tässä on syntymässä sellainen tilanne, että ympäristölupaviranomainen
ei oletettavasti lupapäätöksessään tule ottamaan kantaa muualta tuota-
vaan uraanipitoiseen aineeseen, koska Talvivaara-yhtiö perui siltä osin
ympäristölupahakemuksensa.
Tästä Valtioneuvoston lupahakemuksestaan Talvivaara-yhtiö ei kuiten-
kaan perunut hakemustaan muualta tuotavista uraanipitoisista malmeis-
ta, joten tässä pyrittäneen saamaan ensin valtioneuvoston lupa (vieläpä
väitteellä, että ympäristövaikutus-arvioinnit sen suhteen olisivat selvät),
ja yhtiö aikonee hankkia sen ympäristöluvan siihen sitten myöhemmin.

”Talvivaara huomauttaa, etteivät muualta tuotavat uraanipitoiset raaka-aineet lisää
toiminnan riskejä, toiminasta aiheutuvaa säteilyä tai aiheuta jätteen muodostumista.
Hakijan käsityksen mukaan muiden metallirikasteiden vastaanottoa ei tulisi kieltää,
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vaikka ne sisältäisivätkin vähäisiä määriä myös uraania. Uraanin talteenotto myös
näistä rikasteista on ympäristön kannalta kokonaisuutena edullisempi vaihtoehto
kuin se, että uraani päätyisi toisaalla rikastusjätteiden mukana ympäristöön tai tuot-
teiden mukana jatkojalostukseen. Toiminnalle ei ole kaivoksen nykyisessä ympäristö-
luvassa lupaa, mutta ydinenergialainmukaisella lupahakemuksella halutaan varautua
tähän mahdollisuuteen tulevaisuudessa. Mikäli kaivoksella käsitellään myöhemmässä
vaiheessa muualta tuotavaa malmia, joka sisältää uraania ei tätä ole perusteltua
teknisesti erottaa muusta prosessista ja siten uraanin talteenotto myös mahdollisesta
muualta tuotavasta malmista olisi sallittava.”

Kommentti tähän kappaleeseen:
Kokeillaanko tässä saatavan lävitse sellaista lupahakemusta, jossa valtio-
neuvoston lupahakemus ja ympäristölupahakemus koskevat eri asioita?
Herää kysymys, että eikös YEL:n mukaan pitänyt ensin todeta ympäris-
tönsuojelukysymykset asianmukaiseksi hoidetuksi ja sitten vasta on kan-
sakunnan etu -harkinta, myös muualta tuotavien uraanipitoisten malmi-
en suhteen?
Talteenotto-termin nimissä haetaan etukäteen periaatelupaa sellaiseen
toimintaan mihin ei ole ympäristölupaa haettu, ja väitetään silti toimin-
nan olevan ympäristönsuojelun kannalta kokonaisedullisempaa?

”Kaivoksen nykyiset toiminnot ja niiden ympäristövaikutukset”
”Vastine”
”Hakija huomauttaa, että kaivoksen nykyisten toimintojen ja niiden ympäristö-
vaikutusten käsittely ei kuulu uraanin talteenottolaitoksen ydinenergialain mukaisen
lupakäsittelyn piiriin. Haju- ja pölypäästöjen vähentämiseksi on tehty runsaasti lisäin-
vestointeja ensimmäisten toimintavuosien jälkeen. Hajupäästöjä on vähennetty li-
säämällä rikkivetypäästöjä puhdistavia poistoilmankäsittelylaitteistoja. Pölypäästöjä
on vähennetty tehostamalla malminkäsittelyn pölyn keräystä. Täysin päästöttömäksi
kaivosta ei toiminnan luonteen johdosta ole mahdollista toteuttaa.
Kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman päivitys hyväksytetään vireillä
olevan ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä. Uraanin talteenottolaitoksen edellyttä-
mä tarkkailu tullaan sisällyttämään edellä mainittuun tarkkailuohjelmaan. Päästöjen
ja ympäristövaikutusten tarkkailu tulee joka tapauksessa jatkumaan varsin kattavana
ja intensiivisenä. Tarkkailun yksityiskohtien käsittely ei kuulu tämän lupakäsittelyn
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piiriin. Ympäristötarkkailu tullaan toteuttamaan tulevaisuudessa edelleen varsin kat-
tavana.

Hakijan näkemyksen mukaan Valtioneuvoston lupapäätöksen ehdollistaminen tai
kytkeminen yhteen kaivoksen ympäristöluvan tai sen lupamääräysten kanssa tarkoit-
taisi käytännössä lupapäätösvastuun siirtämistä viranomaistaholle, jolle se ei ydin-
energialain mukaan kuulu.
Kaivoksen muuta toimintaa kehitetään jatkuvasti uraanin talteenotosta riippumatta.”

Kommentteja tähän kohtaan:
Kun hakija aloittaa tässä kohtaa vastineensa ”Hakija huomauttaa, että
kaivoksen nykyisten toimintojen ja niiden ympäristövaikutusten käsittely ei
kuulu uraanin talteenottolaitoksen ydinenergialain mukaisen lupakäsittelyn
piiriin”, niin mihin tulkintaan ydinenergialaista se perustuu?

Nykyisten toimintojen läpi se kaikki uraani kulkee uuden talteenottolai-
toksenkin jälkeen. Ja siinäkin tilanteessa jäävät kaikki uraanin hajoamis-
tuotteet bioliuotuskasoihin, kuten nytkin. Eikä niiden ympäristövaiku-
tuksia ole arvioitu. Kansalaisten huomautukset koskettavat juuri tätä
puutteelliseksi koettua ympäristövaikutusten arviointia, eli puutetta al-
kuperäisessä YVA:ssa ja nyt uraani-YVA:ssa puutteellisesti tehtyä han-
kekokonaisuuden rajausta. Tuo jälkimmäinen puutteellisuus on tehty
juuri tämän talteenottolaitos-nimikkeen suojissa.

Eikö YEL:n 21 §:n maininta ole hakijayrityksen tiedossa: ”Lupa voidaan
myöntää, milloin toiminta sitä edellyttää, jos ydinenergian käyttö täyttää tä-
män lain mukaiset turvallisuutta koskevat vaatimukset ja työntekijöiden ja
väestön turvallisuus sekä ympäristönsuojelu on otettu asianmukaises-
ti huomioon.” (korostus toimittajan)

Kansalaisten oikeuskäsitys lähtee siitä, että ennen periaatepää-
töksen tekoa tarvitaan arviointi siitä, että onko ympäristönsuoje-
lu on otettu asianmukaisesti huomioon.

Toisaalta, mikäli kansalaiset ovat perustellusti ja laajasti sitä miel-
tä, että ympäristönsuojelua ei ole otettu riittävästi huomioon,



110

niin onko silloin ympäristönsuojelu otettu asianmukaisesti huo-
mioon?
Nythän kansalaiset laajasti esittivät mielipiteenään, että ympäris-
tövaikutusten arviointi ei ole ollut riittävä, erityisesti siksi että
koko kaivoksen toimintaa ei ole arvioitu uraanin ja uraanin ha-
joamis-tuotteiden suhteen.

Hakijayhtiö kirjoittaa: ”Kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman
päivitys hyväksytetään vireillä olevan ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä.
Uraanin talteenottolaitoksen edellyttämä tarkkailu tullaan sisällyttämään
edellä mainittuun tarkkailuohjelmaan.”
Tämä väite pitäisi paikkansa, mikäli olisi tehty uraanin tuotannon YVA
ja suoritettu ympäristövaikutuksien arviointi uraanin suhteen koko kai-
vostoiminnalle ja haettu myös uraanille lupaa koko kaivostoiminnan
osalle.

Nyt semmoista ei tehty, joten miten lupaviranomainen määrittää
uraanin ympäristölupavaatimukset koko kaivoksen osalle, kun
yhtiö ei ole sellaisia lupia hakenut? Lupaviranomainen ilmoitti kä-
sityksenään, että lupamääräyksiä voidaan asettaa vain asianmu-
kaisten hakemusten perusteella.

Nykyisessä ympäristö- ja vesitalousluvassa ei uraani-sanaa ole. Toisaalla
hakija ilmoitti käsityksenään ympäristölupaviranomaiselle, että nykyisen
luvan uusimisen yhteydessä ei ole tarpeellista määrittää uraanille raja-
arvoja, koska aikaisemminkaan ei niitä määrätty.
Mainittu tarkkailuohjelma määrätään tuohon ympäristölupaan pohjautu-
en. Uraanin talteenottohakemus etenee näillä näkymin omalla aikatau-
lullaan omaa latuaan (hakija ei ainakaan ole niitä hakenut yhdistettäväksi,
päinvastoin). Mitä hakija tarkoitti tällä maininnalla tarkkailuohjelman päi-
vittämisestä vireillä olevan ympäristöluvan yhteydessä?

”Uraanin käsittely koko kaivoksen YVA- ja lupamenettelyssä”
”Vastine”
”Koko kaivosta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä ympäristölu-
paprosessin aikana ei kaivoksen tavoitteena ollut uraanin tuottaminen. Esitetty nä-
kemys siitä, että uraanin esiintymistä malmissa ja prosessissa olisi tietoisesti salailtu
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ja että uraani olisi tarkoituksella jätetty arvioinnin ulkopuolelle, ovat perusteettomia ja
virheellisiä. Uraanipitoisuuden katsottiin kaivoksen suunnittelun ja ympäristövaikutus-
ten arvioinnin yhteydessä olevan niin pieni, ettei sillä ole merkitystä toiminnan kan-
nalta. YVA- ja ympäristölainsäädäntö Suomessa ei edellytä kuin hyödynnettävien
materiaalien luvittamista. Säteilylainsäädännön mukainen ilmoitusraja 100 ppm
samoin kuin toimenpiteitä edellyttävä aktiivisuuspitoisuusraja 1 000 Bq/kg alittuvat
Talvivaaran malmissa, prosessiliuoksissa sekä jätteissä, joten myöskään säteily-
lainsäädännön perusteella ei tarkempaa arviointia ole edellytetty.”

Kommentteja tähän:
Tässä yhtiö väittää, että ”uraanipitoisuudet katsottiin YVA:n yhteydessä ole-
van niin pieni, että ettei sillä ole merkitystä toiminnan kannalta.”

Yhtiö tahallisesti sekoittaa vastineessaan sen, että onko uraanilla merki-
tystä ympäristövaikutuksien arvioinnin kannalta vai yhtiön toiminnan
kannalta.

Kuitenkin nyt haettavan ”uraanin talteenotto-hakemuksen” pe-
rusteluista nähdään, että yhtiön kaivostoiminnan alusta alkaen
tietämän ”pienen uraanipitoisuuden” merkitys yhtiön toimintaan
oli niin merkittävää, että keskeisen asiakasyrityksen NNH:n
prosessi kaatui tähän ”pieneen uraanipitoisuuteen”, (vaikka
sinne meni vain 10% siitä pienestä pitoisuudesta).
Ja juuri tämän uraanin takia vaikeuksiin joutuneen NNH:n ti-
lannetta yhtiö käyttää perusteluna oman lupahakemuksen kii-
reiselle käsittelylle.

Tähän nähden tämä yhtiön vastineessaan esittämä väite on asiaton.

Yhtiö väittää: ”YVA- ja ympäristölainsäädäntö Suomessa ei edellytä kuin
hyödynnettävien materiaalien luvittamista”

Yhtiö tuo tässä esille tulkintansa ympäristölainsäädännöstä siten,
että voidaan päätellä esiin tulleiden ympäristöongelmien johtuvan
yhtiön perehtymättömyydestä ympäristölainsäädäntöön.
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Yhtiö lausuu: ”Säteilylainsäädännön mukainen ilmoitusraja 100 ppm samoin
kuin toimenpiteitä edellyttävä aktiivisuuspitoisuusraja 1 000 Bq/kg alittuvat
Talvivaaran malmissa, prosessiliuoksissa sekä jätteissä, joten myöskään sätei-
lylainsäädännön perusteella ei tarkempaa arviointia ole edellytetty.”

Ympäristönsuojelulaissa ei tuollaisia rajauksia uraanin radiologi-
sen säteilyn johdosta ole, vaan YVA:ssa uraani tulee käsitellä tok-
sisena raskasmetallina. Tätä ympäristönsuojelulain mukaista kä-
sittelyvelvollisuutta ei voi säteilylainsäädännön rajauksilla poistaa.
Lisäksi ydinenergialain toimenpideraja 1000 Bq/kg kipsisakka-
altaan radiologisena pitoisuutena on STUK:in arvioin mukaan lä-
hes saavutettu. STUK:in oman kertoman mukaan mittaustulokset
ovat vaihdelleet mittausmenetelmistä ja ajankohdista riippuen.
Ei ole esitetty mitään takeita siitä, etteikö tuo toimenpideraja
mahdollisesti ylittyisi, jos jatkettaisiin alkuperäisen luvan mukai-
sesti, (tai mitattaisiin toisenlaisilla mittausmenetelmillä?)

Kipsisakka-allas vuoti lähes hallitsemattomasti vesistöön, ja val-
vontaviranomaiset ovat sen jälkeen ehdottaneet lupaviranomai-
selle uraanipitoisuuksille määrättäväksi ympäristölupaan luparajo-
ja. Tämä kaikki ilman, että ko. uraania olisi ”hyödynnetty”.

Yhtiö tiesi ennen alkuperäistä ympäristölupahakemustaan
uraanin liukenevan bioliuotuskasoissa liuosnesteeseen ja
päätyvän siitä sitten kipsisakka-altaaseen, mutta ei kerto-
nut tätä YVA-menettelyssä eikä myöskään ympäristölupa-
hakemuksessaan. Kertooko yhtiö nyt kaikki hankkeeseen
liittyvät oleelliset seikat?

”Jätteet ja vaikutukset toiminnan lopettamisen jälkeen”
”Uraanin ja muiden radioaktiivisten aineiden vaikutuksia malmi- ja kiviaineskasojen
sekä kipsisakka-altaan rakennevaatimuksiin, ympäristövaikutuksiin sekä sulkemisvel-
voitteisiin käsiteltiin monessa lausunnossa ja mielipiteessä. Kannanotoissa tuotiin
myös esille näkemys, että uraani aiheuttaisi rikastusjätteiden luokituksen ongelmajät-
teeksi. Radioaktiivisten aineiden aiheuttamat rajoitukset alueen jälkikäytölle aiheutta-
vat huolta.”
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”Vastine”
”Kaivosalueella tehtyjen säteilyselvitysten mukaan alueella esiintyvä säteily ei poikkea
normaalista taustasäteilystä, mistä syystä erityiset suojarakenteet säteilyvaikutuksia
vastaan eivät ole tarpeellisia. Kaivoksella olevien altaiden ja kasojen pohjarakenteet
on suunniteltu ja toteutettu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja ne ovat saa-
neet myös viranomaishyväksynnän lupamenettelyjen yhteydessä. Myös suojapadot on
rakennettu olemassa olevien patoturvallisuussäädösten mukaisesti. Etukäteisarvion ja
tehtyjen mittausten perusteella kipsisakka-altaassa sekä bioliuotuskasoissa uraanin ja
tytäryhdisteiden pitoisuudet ovat alhaisia sekä säteilyn määrä vähäinen, eivätkä ne
edellytä erityisiä säteilysuojatoimenpiteitä tai aiheuta vaikutuksia ympäristöön. Uraa-
nin tytäryhdisteiden pitoisuudet kipsisakka-altaassa sekä bioliuotuskasoissa ovat
alhaisia, eikä niitä tutkimusten mukaan liukene malmista bioliuotuksessa.”

Kommentteja tähän kohtaan:
Altaiden ja kasojen pohjarakenteet eivät ole suunniteltu ja toteutettu
lainsäädännön normaalien kaatopaikka-vaatimusten mukaisesti, vaan yh-
tiö haki lupaa saada poiketa lainsäädännössä asetettutuista normeista.

Tärkein esitetty perustelu tälle lainsäännöstä poikkeamiselle oli
Talvivaaran teettämä GTK:n Itä-Suomen yksikön lausunto 2006.

Alustavat viranomaishyväksynnät annettiin myös ilman oleellista
tietoa radioaktiivisista aineista. Alkuperäiseen ympäristölupaan
sisältyi määräys, että kaikki nuo pohjaranteet on esitettävä uu-
delleen arvioitavaksi ympäristöluvan tarkistamisen yhteydessä
31.3.2011 (johon yhtiö ei vieläkään ole antanut kaikkia vaadittuja
selvityksiä noista pohjarakenteista), joten pohjarakenteilla ei ole
vielä sellaista pysyvää viranomaishyväksyntää, mitä yhtiö vasti-
neessaan väittää niillä olevan.

Toisaalta uraanin pitoisuus kipsisakka-altaassa lähenee ydinenergialain
mukaista toimenpiderajaa, joten se ei suinkaan ole vähäinen.
Puhdas uraani itsessään säteilee vähän ja nimenomaan alfa-säteilyä, joten
kipsisakka-altaan pitoisuuksien mittaaminen gammasäteilymittarilla antaa
tietysti vähäisen tuloksen. (Kuten Olli Äikäs raportissaan 2009 toteaa.)
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Bioliuotuskasoissa mittaus oli hajoamistuotteiden suhteen tehty liian ly-
hyellä gammasäteilymittarin mittausajalla, että tulos olisi todistuskelpoi-
nen hajoamistuotteiden suhteen.
Radonin ympäristöön leviämistä bioliuotuskasoista ei ole mitattu, vaikka
se olisi ollut helppo suorittaa. Radon kaasumaisena leviää ympäristöön
ja hajoaa siellä uusiksi vielä vaarallisemmiksi tytärnuklideikseen.

Vaikka kasoissa syntyvä radon poistuu puhallusilman mukana, niin ka-
soissa on kuitenkin myös aikaisemmin syntyneitä radonin tytärnuklideja.
Niiden mahdollinen rikastuminen kasojen pintakerroksiin (esim. poloni-
um) olisi tullut selvittää.
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Kansakunnan kokonaisetu punnitaan yleispiirteisillä selvi-
tyksillä

Onko kansakunnan kokonaisedun mukaista, että valtioneuvoston periaatepää-
tös perustellaan vain hakijayhtiön kuvaamien hyötyjen perusteella ja käsitellään
yhtiön toivomalla pikaisella aikataululla, ilman hankkeen todellisia haittavaiku-
tusarvioita ihmisiin ja ympäristöön?
Kansalaisille tiedottamista varten edellytettiin hakija laatimaan yleispiirteinen
selvitys, jonka pohjalta sitten kansalaiset saivat lausua TEM:ille mielipiteitään
hakemuksesta. Kansalaisilla oli mahdollisuus sanoa mielipiteensä näihin yhtiön
antamiin yleispiirteisiin tietoihin tukeutuen.

Tässä tullaan juuri siihen kysymykseen, että voivatko kansalaiset luottaa
tähän menettelytapaan, jossa heille päin kerrotaan vain yleispiirteisiä
selvityksiä.
Ja tekeekö valtioneuvosto myös ratkaisun näiden yleispiirteisten selvi-
tysten varassa, kansakunnan kokonaisedun nimissä, ympäristölupapro-
sessin ollessa vielä kesken?

TEM:in ylin ydinturvallisuusvirkamies sanoi, että ministeriö on aina tiennyt
Talvivaaran uraanista. Kun ministeriö piti kaikille avointa kuulemistilaisuutta
Sotkamossa, niin ei siellä tiedotettu ministeriön toimesta osallistujille mitään
tästä aina tiedetystä uraanista.

Eikö ydinturvallisuuteen kuulu ydinturvallisuusviranomaisen tiedossa
olevan asian tiedottaminen kansalaisille?

TEM:in järjestämä virallinen kansalaisten kuulemistilaisuus (joka nauhoitettiin
taustatiedoksi poliittisen päätöksenteon valmistelulle) oli kuin yritettäisiin peri-
aateluvan poliittisen päätöksenteon taustaksi saada selville kansalaismielipide
siitä, että joko kansalaiset ovat heränneet tähän uraanihankkeeseen, vai onko
vielä myönteisen poliittisen päätöksenteon mahdollisuus jäljellä?
Miten tarkasti Valtioneuvosto perehtyy ydinenergian kehittämisen vastuuminis-
teriön, TEM:in energiaosaston valmistelemiin ja esittelemiin lausuntoihin?

Ote yli-insinööri Jorma Aurelan Kuopion uraaniseminaarissa selostamasta
periaatelupapäätös-menettelyistä vuonna 2010:
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”Tää oli aika jännittävää tää viime kevät, sikäli että Suomessa tehtiin energia-
politiikkaa kahtena päivänä enemmän kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin.

20.4 huhtikuussa hallitus teki tän uusiutuvan energian paketin, joka nyt just on
eduskunnassa tää hallituksen esitys. Millä aiotaan rakentaa yli 2000 MW, 6 TWh
tuulivoimaa, ja myöskin paljon puupohjaista ja näin poispäin, Se tehtiin tiistaina 20.4.
Seuraavana päivänä iltakoulussa sitten tehtiin viisi periaatepäätöstä, tai siis viisi
periaatepäätöksen periaatepäätöstä. Periaatepäätös siitä, että tehdään viisi periaa-
tepäätöstä. Sitten 6.5 valtioneuvosto teki nää viisi periaatepäätöstä. Myöskin nää
negatiiviset periaatepäätökset ovat periaatepäätöksiä.
Eli tämmöinen oli tämä juttu.

Sitten myöskin näitte, että siinä oli hyvin mielenkiintoinen eduskuntakäsittely.
7 valiokuntaa käsitteli, eduskunta meni juhannuksen jälkeiselle yliajalle, kai
toisen kerran Suomen historiassa, ja tossa on sitten noi luvut. Ja sitten siellä
on vielä niitä ponsiäänestys -lausumia, joita nyt sitten kovasti käsitellään,
esim. nyt menossa eduskuntaan ydinvastuulain muuttaminen siten, että Suo-
meen tulee rajoittamaton ydinvastuu ennen kuin kansainvälisesti hyväksytään
jo aikaisemmin säädetyt ydinvastuulait. Siellä on paljon myöskin muita asioi-
ta.”

Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet suurissa hankkeissa vä-
häisiä
Kansalaisten vaikutusmahdollisuutta suurissa energiahankkeissa on tutkinut
väitöstutkimuksessaan Hannah Strauss61: “For the Good of Society: Public partici-
pation in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland”:

”Tutkimuksessa osoitetaan, että epämääräisten julkisen osallistumisen tavoitteiden ja
yksipuolisen sijoitusprosessien konfliktittomuutta suosivan institutionaalisen suhtau-
tumisen vuoksi osallistumis-tilaisuuksilla on vain vähän merkitystä päätösten legiti-
moinnin tavoitteen kannalta. Legalistisen ilmapiirin vallitessa osallistavat menettelyta-
vat näyttäytyvät pikemminkin luonteeltaan ritualistisina, ja tähän liittyen poliittiset
argumentit jätetään huomiotta aina, kun kansalaisia rohkaistaan vaikuttamaan.

61 Väitöskirja Hannah Strauss, 20011: “For the Good of Society: Public participation
in the siting of nuclear and hydro power projects in Finland”:
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Normatiivinen kuvaus hyvinvointiyhteiskunnasta – joka Suomessa ilmaistaan energia-
päätöksenteossa yleisen hyvän käsityksen kautta – vaatii nykyisten käytäntöjen uu-
delleenarviointia suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvän poliittisen sitoutumisen
käsitteellistämisen taustaa vasten.”

Hannah Strauss oli väitöstutkimuksessaan62 havainnut suurissa energiahankkeis-
sa YVA-prosessien olleen hakijayhtiöiden hankkeen markkinointitilaisuuksia.
Samoin myös Talvivaaran YVA-kuulemistilaisuudet oli muodostettu enemmän-
kin kaivosyhtiön uraanihankkeen markkinointitilaisuuksi mainostermillä ”vä-
hennetään kipsisakka-altaaseen menevää uraania”, kuin aidoksi vuoropuheluksi
kansalaisten kanssa mahdollisista koko kaivoksen uraaniin liittyvistä ympäristö-
vaikutuksista.
Puhumattakaan siitä, että Århusin sopimus edellyttäisi kaivosyhtiön ja myös
viranomaisten antamaan kansalaisille kaiken tarpeellisen tiedon käsittelyssä
olevasta kansalaisten elinympäristöön vaikuttavasta hankkeesta.

Periaatepäätös-lupaprosessi etenee näiden yleispiirteisten selvitysten mukaan,
ilmeisesti termillä uraanin talteenotto. Ovathan kansalaiset toki saaneet mah-
dollisuuden esittää mielipiteensä, mutta kaivosyhtiöllä on ollut mahdollisuus
kumota ne vastineellaan. Kansalainen ei voinut kyseenalaistaa yhtiön vastineen
väittämiä. Mitä tarkoittaa kansalaisten kuuleminen?

Kaivosyhtiön vaatimalla nopealla käsittelytavalla Valtioneuvoston periaatepää-
tös tulisi ennen ympäristöluparatkaisuja, vaikka YEL edellyttää ympäristönsuo-
jelun asianmukaista selvittämistä ennen periaateluvan myöntämistä.
Voidaanko luottaa siihen, että luvanhakijayhtiö on tuonut nyt kaikki ympäristö-
vaikutuksiin liittyvät seikat riittävästi julki, kun yhtiö samaan aikaan väittää,
etteivät ympäristöseikat tämän luvan käsittelyyn kuulu? Eihän yhtiö alkuperäi-
sessäkään lupahakemuksessaan uraanin rikastamista malmista esille tuonut.

Mahdollisten haittojen todelliset arvioinnit jäävät tällä menettelytavalla paljon
myöhemmin valmistuvan ympäristölupamenettelyn varaan, joka tarkoittaa
lupaviranomaisen ja kaivosyhtiön välistä täydennyspyyntö/vastaus-menettelyä.

62 http://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/2011/09/kansalaisten-vaikutusmahdollisuudet-
v%C3%A4h%C3%A4isi%C3%A4-suurissa-energiahankkeissa
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Peruskuviona on, että kaivosyhtiö esittää ratkaisuja ja suunnitelmia siitä, miten
aikoo jatkossa toimia. Mikäli arveltujen haittojen minimoiminen on niin kallista,
että yhtiö ei sellaista ratkaisua suostu esittämään taloudellisiin seikkoihin vedo-
ten, niin uskaltaako alueellinen ympäristölupaviranomainen silloin jälkikäteen
tiukoilla lupavaatimuksilla (tiukemmilla kuin mitä yhtiö itse on hakemuksessaan
esittänyt) ikään kuin kaataa ”jo valtioneuvoston luvan saaneen hankkeen”?
Minkälaiseen julkisuusmylläkkään tällainen ”kansakunnan kokonaisedun” kaata-
javiranomainen joutuisi?
Painostaako valtioneuvosto tällaisella menettelyllään ympäristöviranomaisia?

Vastikään tuli julki Vihreän Langan63 kautta TEM:in vastaavan ryhmäpäällikkön
Mauri Riihosen viesti "Meillä on valmiudet esitellä lupahakemus valtioneuvostossa
tammi-helmikuussa".

Riihonen ilmaisee, että asian käsittelyssä "ei ole hötkyilty", koska yhtiön
mukaan uraanin kerääminen aloitettaisiin aikaisintaan ensi vuoden lopul-
la. Valtioneuvosto käsittelee uraanin talteenottoa ydinenergialain kan-
nalta. Riihosen mukaan toistaiseksi ei ole tullut esiin mitään sellaista,
etteikö lupaa voisi lain mukaan antaa.

Ympäristölupakäsittely on samaan aikaan käynnissä Pohjois-
Suomen aluehallintovirastossa, jossa käsitellään yhtiön hakemaa
uraanin talteenoton ympäristölupaa.

TEM:illä olisi hötkyilyä tapahtunut, jos olisivat kyseisen PSAVI:n uraanin tal-
teenoton ympäristölupa-hakemuksen kuulutusaikana ilmoittaneet antavansa
valtioneuvostolle esityksen periaateluvasta uraanin talteenottoon. Vaarana olisi
ollut, että kansalaiset olisivat mielipiteissään kritisoineet moista käsittelyjärjes-
tystä, että periaatelupa annetaan ennen ympäristölupa-hakemuksen käsittelyä.

Näin saatiin kuitenkin julkisuuteen viesti, PSAVI:llekin ja kansalaisille,
ettei TEM näe esteitä luvan myöntämiselle. Ei vaikka Talvivaaran ympä-
ristöpäästöistä on jätetty tutkintapyynnöt poliisille ja alkuperäisen ym-
päristöluvan myöntämisprosessi on oikeuskanslerin tutkittavana.

Kun TEM ilmoittaa antavansa esityksen valtioneuvostolle tammi-helmikuussa,
niin se tosiasiassa tarkoittaa heti ympäristölupahakemuksen muistutusten jät-
töajan jälkeen. TEM:in tavoite on siis saada valtioneuvoston periaatepäätös

63 http://www.vihrealanka.fi/uutiset/talvivaaran-uraanilupa-k%C3%A4sittelyyn-vasta-ensi-
vuonna
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tehtyä ennen uraanin talteenoton ympäristölupapäätöstä, jonka PSAVI ilmoitti
ehkä ratkaisevansa vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Päätöksiä tehdään JOS päätöksinä
Ydinvoimakysymykset ja uraanintuotanto on nähty niin merkittävänä yhteis-
kunnallisena kysymyksenä, että niinhin tarvitaan lupa korkeimmalta mahdollisel-
ta päättäjätasolta. Pitää hakea lupa valtioneuvostolta, joka antaa ns. periaatelu-
papäätöksen ja eduskunnan on vielä hyväksyttävä valtioneuvoston tekemä
periaatelupapäätös. Uraanin tuotantotapauksessa valtioneuvosto ilmeisesti
aikoo antaa samalla kertaa periaateluvan, rakentamisluvan ja käyttöluvan.
YEL:n mukaan luvan ehtona on että ympäristönsuojelu on asianmukaisesti
otettu huomioon ja että paikallinen kunta on hyväksynyt hankkeen.
Miten nämä ehdot toteutuvat?
• TEM suunnittelee antavansa periaatepäätöslupa-ehdotuksen valtioneuvos-

tolle ennen kuin ympäristölupa on annettu, joten mahdollinen myönteinen
periaatepäätöslupa on tosiasiassa muotoa; JOS laitos saa asianomaisen
ympäristöluvan.

• Sotkamon kunta on antanut jo kesällä 2011 rakentamisluvan kyseiselle
uraanin talteenottolaitokselle ja sallinut rakentamistöiden aloittamisen,
asettaen kuitenkin käyttöönotolle JOS ehdon; mikäli laitos saa asianmukai-
sen ympäristöluvan.

• Sotkamon kunta antoi myös aikaisemmin ehdollisen puoltavan kantansa
Valtioneuvostolle; JOS yritys noudattaa sille määrättyjä ympäristölupa-
määräyksiä ja JOS kyseiseen uraanin talteenottolaitokseen ei tuoda uraania
eikä uraania sisältäviä malmeja muualta.

Nyt esillä olevien ympäristöongelmien valossa on kiinnostava kysy-
mys, että onko Sotkamon kunnan antama lausunto puoltolause uraa-
nin talteenotolle vai onko se kieltolause. Miten Sotkamon kunta tul-
kitsee sen, että onko yritys noudattanut sille määrättyjä ympäristölu-
pamääräyksiä?

Mutta TEM viestittää että ei näe esteitä?
Lain mukaiset korkeimmat päättäjät valtioneuvosto (ja TEM:in energiaosasto
valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelijana) ja paikallinen kunta näyttävät
haluavan vetäytyvän JOS päätösten taakse. Ikään kuin päätöstä tehtäessä ei
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tarvitsisi selvittää asianmukaisesti ympäristönsuojelukysymyksiä. Mutta kun
tehdään päätös etukäteen tällä JOS -periaatteella, niin silloinhan vastuu jää niille
muille tahoille, jotka jälkikäteen selvittelevät hankkeen ongelmia käytännön
lupamäärittelyjen yhteydessä. Tällöin lopullinen ratkaisu tosiasiallisesti tapahtuu
vasta ympäristölupapäätösten ja muden tarvittavien viranomaislupien yhteydes-
sä.
Miksi varsinaisilla lain tarkoittamilla korkeimmilla päättäjillä ei ole aikaa / roh-
keutta / vastuunkantoa odottaa ja tehdä asianmukainen päätös vasta ympäris-
tönsuojelukysymysten selvittyä, selvitettyihin tosiasioihin perustuen? Onko
tällä nykyisellä maan tavaksi tulleella marssijärjestyksellä tarkoitus antaa joku
viesti ympäristöviranomaisille? Jotka kuitenkin tietävät olevansa harkinnan
kohteena jälleen seuraavassa valtion tuottavuusohjelma-saneerauksessa.

Valtioneuvoston jäseniä ei saa painostaa ennakkotoimenpiteillä, mutta saako
valtioneuvosto painostaa nopeasti antamallaan päätöksellä lupaviranomaisia,
joiden pöydällä kyseinen hanke on vielä keskeneräisenä?

YEL edellyttää, että hakija ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka
voisivat vaikuttaa valtioneuvoston riippumattomaan päätöksentekoon.
Onko tällä nopeutetulla päätöksenteolla samanlainen tuon lain kieltämä
vaikutusyritys; yritetään nopeuttaa prosessia siten, että ympäristönsuo-
jeluasiat eivät kerkeäisi koko painollaan vaikuttaa päätöksentekoon?

Ydinenergialain alaiset asiat valmistelee TEM:in energiaosasto. Energiaosasto
valmistelee energiatuotannon kehittämistä jatkuvaan kasvuun pohjautuvan
energiastrategian pohjalta. Lisäksi energiaosasto on Suomen edustaja OECD:n
atomienergian käytön edistämisryhmissä, johon liittyy velvoitteena vuosittain
raportoida uraaninetsinnän ja -tuotannon kehittämisestä. Ovatko nämä ”perus-
tehtävät” etusijalla energiaosaston valmistellessa esityksiä Valtioneuvostolle
kansakunnan kokonaisedun nimissä tehtävistä päätöksistä?
Tässä asetelmassa ympäristönsuojelukysymykset jäävät selvästi teollisuuden
tarpeiden kautta mitattavien viennin kasvu, halpa energia ja pääomamarkkinoi-
den luottamus -iskulauseiden suhteen alisteisiksi. Kansakunnan kokonaisetu -
käsite näyttääkin palvelevan tässä kontekstissa vain pörssimaailmaa ja pörssi-
maailmaan sidoksissa olevien poliittisten tahojen tarpeita. (Tämä palvelutehtävä
kerrotaan kansalle vakavalla ilmeellä: ”markkinoiden” luottamusta ei saa hor-
juttaa.)
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Tällä asetelmalla ei turvata edes bruttokansantuotteella mitattavaa talouskas-
vua, kuten syvä läntisen teollisuusmaailman talouskriisi osoittaa, saati sitten
todellisen yhteiskunnan edun mukaista turvallisen ja terveellisen elinympäristön
turvaamista tuleville sukupolville.

8. YMPÄRISTÖONGELMAT ILMAANTUIVAT NÄKYVILLE

Rikkivety ja vesistöpäästöt vaivaavat
Alkuperäisen YVA-menettelyn aikana yhtiö lupasi, ettei kaivospiirin ulkopuolel-
le haittoja synny. Jätevedetkin luvattiin käsitellä suljetussa kierrossa, jotta pääs-
töjä vesistöön ei aiheuteta.
Ympäristöluvan saatuaan 2007 Talvivaara aloitti ripeästi kaivoksen rakentamis-
työt jo etukäteen valittujen toimijoiden kanssa alihankintaprojekteina, joiden
tärkein kriteeri oli pysyä sovitussa aikataulussa. Kaivos aloittikin aikataulussa
elokuussa 2008, mutta ongelmiakin oli ollut: siihen mennessä oli tapahtunut jo
kaksi vesienkeräysaltaiden vuotoa.

Tierakennusmestari-lehdessä 4/2006 Eero Kemppainen kuvaa64 Tieliikelaitok-
sen Oulun palveluyksikön mukana oloa kaivoshankkeessa:
”Tieliikelaitoksen mukana olo kaivoshankkeessa virallistettiin joulukuussa 2005 jul-
kaistulla puitesopimuksella. Sen mukaan Tieliikelaitos vastaa Talvivaaran kaivos-
hankkeen maarakennustöiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Sopimuksen mukaan
yhteistyön keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaivoksen infrastruktuurin ja tuotan-
non vaatimat maarakennustyöt kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti ympäristön kuormitusta minimoiden.”
”Tieliikelaitoksen konsultoinnin Oulun toimiston päällikkö Timo Regina kertoi Talvi-
vaaran suunnittelutilanteesta seuraavaa: Talvivaaran nikkelikaivoksen hankesuunni-
telma valmistuu syksyllä 2006. Hankesuunnitelman maanrakennustöiden suunnitte-
lusta on vastannut Tieliikelaitoksen konsultoinnin suunnittelupalvelut. Suunnittelutyö
on tehty Rovaniemen ja Oulun toimistoissa.”

64 Tierakennusmestari-lehti 4/2006. Eero Kemppainen: ”Tieliikelaitoksen Oulun palve-
luyksikön mukana olo kaivoshankkeessa”
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Timo Regina on nykyään ylitarkastajana Kainuun ELY:ssä tehtävänään
kaivospatoihin liittyvä kansainvälinen yhteistyö, kaivospatoihin liittyvä
kehitystyö ja kaivospatojen valvonta Suomessa

Kirjoituksen loppupuolella Eero Kemppainen kuvaa:
”Kaivoshanke on, kuten kirjoituksen alussa totesin, Kainuulle iso asia. Kaivoksen
vaikutusalueella on jonkin verran asutusta, loma-asuntoja, liito-oravia, vesistöjä jne.,
joihin alkavalla toiminnalla olisi haittavaikutuksia. Tässä hankkeessa alueen otollinen
sijainti ja ns. ”yleinen etu” kaivoshankkeen puolesta ohittanee painoarvollaan reilusti
haittavaikutukset.”

Metallien talteenoton käynnistyttyä alkoivat rikkivety-päästöhaitat, jotka pa-
himmillaan haisivat Kajaanissa ja Kuhmossa saakka. Kun yhtiö ilmoitti helmi-
kuussa 2010 hakevansa uraanin talteenottolupaa, niin ihmisillä heräsi lisää epäi-
lyksiä. Heti perään maaliskuussa 2010 kipsisakka-allas vuoti pohjamuoviin tul-
leiden reikien vuoksi lähes hallitsemattomasti, mutta yhtiö kiisti uraania pääs-
seen ympäristöön. Loppukesällä 2010 todettiin virallisissa vesistöjen seuranta-
mittauksissa useissa tarkkailtavissa päästöarvoissa monikymmenkertaisia ylityk-
siä luparajoihin nähden.

Ihmisiä askarrutti, että mihinkä ne päivittäiset kymmenet rekkakuormat rikki-
happoa ja muita kemikaaleja oikein joutuvat. Kesän, syksyn ja talven 2010 -11
aikana vesi- ja hajuongelmat jatkuivat. Talvivaara-yhtiö haki lupaa saada laskea
prosessivedet kipsisakka-altaan ohitse suoraan jälkiselkeytysaltaisiin ja sai siihen
luvan keväällä 2011, mutta entisillä päästöarvo-ehdoilla ja määräaikaisena.
Keväällä 2011 Talvivaara-yhtiö muutti kaasupesurit lipeään perustuviksi ja ha-
juongelma pieneni, mutta vesistöongelmat osittain vain pahenivat näiden pesu-
reiden vuoksi.

Ympäristöhaitat nousivat yleiseen keskusteluun
Kesällä 2011 lähiseutujen ihmiset nostivat jo toista vuotta haitanneet ympäris-
töongelmat julkiseen keskusteluun ajankohtaisohjelmissa ja valtakunnan lehdis-
tössä. Aikaisemmin Talvivaara-myönteinen maakuntalehtikin taipui antamaan
palstatilaa kaivoksen aiheuttamille ympäristöongelmille. Muutama esimerkki jul-
kisesta keskustelusta, joka laajeni syksyllä 2011 lähes kaikkiin viestimiin:
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(Kainuun Sanomat65 13.7.2011, Karoliina Liimatainen):
”Talvivaara ylittänyt mangaanipäästöt purkuvesissä jopa satakertaises-
ti”
”Kaivosjätti Talvivaara sitoutuu ympäristölupahakemuksessaan rajoittamaan päästö-
jään. Mangaania on paikoin jopa sata kertaa luvattua runsaammin.
– Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt päästötasot esimerkiksi mangaanille ja sulfaa-
tille. Lupahakemus sitoo hakijaa siinä missä ympäristöluvassa määritellyt päästöra-
jatkin, ympäristöneuvos Juhani Itkonen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta toteaa.
Hakemuksessaan Talvivaara esittää keskimääräiseksi mangaanipitoisuudeksi purku-
vesistöissä 700 mikrogrammaa per litra. Kaivoksen liepeillä sijaitsevan Kivijärven
mangaanipitoisuus heitteli keväällä 116 ja 21 000 mikrogramman välillä. Ylä-
Lumijärvellä mangaania mitattiin maaliskuussa jopa 67 000 mikrogrammaa.”

”Nostetaan järviveden pH:ta”
”Talvivaaran kestävän kehityksen johtaja Eeva Ruokonen uskoo kaivoksen toimivan
ympäristöluvan mukaisesti. Yksi suuri askel kaivokselle on mangaanipäästöjen hillit-
seminen järviveden pH:ta nostamalla.
– Tällä hetkellä ympäristölupamme ei anna nostaa pH:ta, mutta yritämme saada
tähän muutoksen. Kyllähän pH:kin tietysti vesistöön vaikuttaa, mutta luonto kyllä
hoitaa sen takaisin oikealle tasolleen, Ruokonen vakuuttaa. Kemikaaleista ei päästä
eroon ilman kemikaaleja. Korkeita sulfaattipäästöjä vastaan taistellaan kalkin avulla.
– Kun veteen laitetaan kalsiumia, se reagoi sulfaatin kanssa ja muodostaa kipsiä,
joka painuu järven pohjaan, ympäristögeologi Ilkka Haataja ELY-keskukselta selit-
tää.”

(Kainuun Sanomat66 21.9.2011, Marjukka Väisänen)
”Pieleen meni: Talvivaaran toiminta ei ole luvanmukaista”
”Ely-keskus on kehoittanut Talvivaaraa pienentämään sulfaatti- ja natriumpäästöjä
alkuperäisessä hakemuksessa esitettyjen päästöjen tasolle.
Ympäristöneuvos Sami Koivulan mielestä kaivosyhtiö Talvivaara Sotkamo Oy:n toi-
minta ei ole nykyisen ympäristöluvan mukaista.
Hän viittaa yhtiön nykyisiin sulfaatti- ja natriumpäästöihin.

65 Kainuun Sanomat 13.7.2011, Karoliina Liimatainen: ”Talvivaara ylittänyt mangaanipääs-
töt purkuvesissä jopa satakertaisesti”
66 Kainuun Sanomat 21.9.2011, Marjukka Väisänen: ”Pieleen meni: Talvivaaran toiminta ei
ole luvanmukaista”
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– Kun yhtiö haki ympäristölupaa, se arvioi sulfaatin ja natriumin pitoisuuksiksi alle
200 milligrammaa litrassa. Luvassa ei ollut tarvetta aineiden raja-arvoille, koska
ympäristölle ei katsottu aiheutuvan niistä haittaa.
Talvivaaran oman ilmoituksen mukaan jätevesien sulfaattipitoisuus on kuitenkin
nykyisellään peräti 7000 milligrammaa litrassa ja natriumpitoisuus 3000 milligram-
maa litrassa.
– Yhtiö on julkisuudessa vastannut, ettei raja-arvoja ole ylitetty, kun niitä ei ole annet-
tukaan. Joka tapauksessa yhtiön nykyinen toiminta ei enää vastaa annettua lupaa.
Ely-keskuksen ympäristönsuojeluyksikön päällikön Sirkka-Liisa Markkasen mukaan
kaivosyhtiötä on kehotettu pienentämään sulfaatti- ja natriumpäästöjä alkuperäises-
sä hakemuksessa esitettyjen päästöjen tasolle.
Asiasta on neuvottelu ensi kuussa, ja lokakuun aikana ely-keskus myös määrittelee
jatkotoimet asiassa.”

(YLE Kainuu 28.10.2010)
”Talvivaara vaihtaa pilaantuneen järven veden”67

”Kaivosyhtiön lähijärven, Salmisen, pohjaan on kerrostunut noin 24 000 kuutiometriä
suolaantunutta vettä. Yhtiö suunnittelee parhaillaan, kunka pilaantuneen veden saisi
poistettua järven pohjasta.
Pienessä Salmisen järvessä on vettä noin neljännesmiljoona kuutiometriä. Järven
pohjaan on kerrostunut voimakkaasti suolaantunutta vettä. Natriumia ja sulfaattia
sisältävää vettä on järven pohjassa noin kymmenen prosenttia järven tilavuudesta.
Vesi on peräisin Talvivaaran kaivoksen jätevesistä.
Yhtiö mallintaa parhaillaan parasta keinoa saada suolaantunut vesi pois järvestä.
Yhtenä keinona on veden pumppaaminen takaisin kaivoksen vesikiertoon, kertoo
ympäristögeologi Ilkka Haataja Kainuun ely-keskuksesta.
Suunnitelmat järven veden parantamisesta valmistuvat vuodenvaihteeseen mennessä.
Alueen muissa järvissä ei vastaavaa suolaista kerrostumaa ole, sanoo Haataja.
- Muissa lähijärvissä natrium ja muut aineet ovat levinneet homogeenisemmin. Sitä,
rikastuvatko suolavedet esimerkiksi Kalliojärven pohjaan ajan kanssa, ei vielä tiedetä.
Tilannetta seurataan koko ajan.”

67 YLE Kainuu 28.10.2010: ”Talvivaara vaihtaa pilaantuneen järven veden”
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(HELSINGIN SANOMAT68 22.11.2011 Samuli Laita)
”Viranomaiset eivät tunteneet kaivoksen uudenlaisia menetelmiä”
”Talvivaaran valvonta petti”
”Yhtiö selvittää itse, miksi se arvioi sulfaattipäästöt todellista pienem-
miksi”

”Ympäristöviranomaiset eivät ole pystyneet arvioimaan tarkasti Talvivaaran kaivok-
sen uudenlaisia tuotantomenetelmiä tai niiden ympäristövaikutuksia.
Talvivaara teetti konsulttiyhtiöllä viime vuosikymmenen puolivälissä kaivoksen ympä-
ristövaikutusten arvioinnin. "Meidän on ollut pakko uskoa yritystä. Emme ole tunte-
neet hirveän tarkasti prosessia siinä vaiheessa", toteaa ympäristösuojelu-yksikön
päällikkö Sirkka-Liisa Markkanen Kainuun Ely-keskuksesta.
Ely-keskuksen edeltäjä, Kainuun ympäristökeskus, valvoi Talvivaaran teettämää
ympäristövaikutusten arviointia viime vuosikymmenen puolivälissä. Arvioinnissa esite-
tyt kaivoksen jätevesien sulfaattipitoisuudet on johdettu "muiden kaivosten tyypillisistä
arvoista".
”Kaivosyhtiö ei pysty kertomaan, mistä arviointiselostukseen päätyneet luvut tarkal-
leen ovat peräisin. "Selvitämme itsekin asiaa. Tällä hetkellä en osaa sanoa, mitkä ne
vertailukohdat ovat", kertoo Talvivaaran ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla.
Hän kuitenkin myöntää, että arviointi on mennyt pieleen. Yhtiö selvittää parhaillaan,
miksi.
Arvioinnissa esitetyt päästöluvut siirtyivät miltei sellaisenaan vuonna 2007 myönnet-
tyyn ympäristölupaan. Edes tuolloin ympäristöviranomaiset eivät kiinnittäneet huo-
miota siihen, mihin luvut perustuvat.
Ympäristöluvan silloinen esittelijä, nykyinen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ym-
päristöneuvos Sami Koivula myötäilee Markkasen lausuntoa. "Meidän on pakko
luottaa, että hakija esittää oikeita tietoja."
Koivulan mukaan ympäristölupaviranomaiset ovat olettaneet, että kaivosalueella
vuosina 2004–2006 tehtyjen kokeiden tulokset ovat kaikki luvassa esiintyvien luku-
jen taustalla.
"Mutta sitä en tiedä, onko (kokeiden) raportoinnissa tapahtunut virheitä. Meillä oli
kuitenkin taustalla jonkinlainen epäilys, että ovatkohan ne sulfaattipitoisuudet niin
pieniä."

68 HELSINGIN SANOMAT 22.11.2011, Samuli Laita: ”Viranomaiset eivät tunteneet kai-
voksen uudenlaisia menetelmiä”, ”Talvivaaran valvonta petti”, ”Yhtiö selvittää itse, miksi se
arvioi sulfaattipäästöt todellista pienemmiksi”
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Päästöarvojen perusteleminen muiden kaivosten luvuilla on ontuvaa, sillä Talvivaa-
rassa käytetään ensimmäistä kertaa maailmassa nikkelin erottamiseen niin kutsut-
tua biokasaliuotusta, eikä vastaavanlaisia kaivoksia ole muualla maailmassa.
Materiaalitekniikan professori Kari Heiskanen Aalto-yliopistosta toteaa, että päästö-
luvuille voi hakea suuntaa ainoastaan Suomen kaivoksissa yleisesti käytössä olevasta
niin kutsutusta vaahdotusprosessista. Myös siinä malmissa olevat sulfidit reagoivat
veden kanssa muodostaen sulfaatteja.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehneen Lapin vesitutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jari
Hietala kertoo, ettei löydä enää asiakirjoja, joista selviäisi arvioinnissa mainittujen
päästöarvojen lähteet.
"Se on selvää, ettei vastaavaa kaivosta ollut Suomessa."
Hän kuitenkin korostaa, että kaivosprosessissa biokasaliuotusta seuraava vaihe,
metallien talteenottolaitos, oli hyvin tunnettua tekniikkaa.
Arvioinnin jälkeen, vuonna 2007 myönnetyssä ympäristöluvassa edellytettiin Talvivaa-
ralta lisäsuunnitelmaa jätevesien käsittelyn tehostamiseksi muun muassa sulfaatti-
päästöjen pienentämiseksi. Alustava selvitys asiasta valmistui viime keväänä, ja nyt
Talvivaara vertailee teknisiä vaihtoehtoja.
Ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla kertoo, että jätevesien johtaminen vesistöihin on
väliaikaisesti keskeytetty. Kainuun ely-keskuksen mukaan päästöt ovat jo pienenty-
neet merkittävästi.”

Ympäristölupien rikkomisia epäillään
Kesän 2011 aikana yksityiset henkilöt, yhteisöt ja ELY-keskus tekivät kukin
erikseen tutkintapyynnön poliisille epäillyistä ympäristönsuojelulakien rikkomi-

sista. Syksyllä Ympäristöministeriö pyysi Kainuun ELY-keskukselta selvitystä
siitä, miten se on valvonut Talvivaaran kaivosta.
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Turun Sanomissa STT:n uutinen69 3.12.2011:
”Kainuun Ely-keskus jättää alkuviikosta selvityksensä Talvivaarasta ympäristöministe-
riölle”
”Ministeriö haluaa selvittää, miten Ely-keskus on valvonut Talvivaaran kaivosta.
Ministeriö on pyytänyt keskukselta tarkennusta muun muassa siihen, mitä Ely-keskus
on tehnyt kaivoksen toiminnan saattamiseksi ympäristöluvan edellyttämälle tasolle.
Kaivoksen päästöt ovat olleet suuremmat kuin ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä ennakoitiin kuusi vuotta sitten.
Talvivaaran toiminnan keskeyttämiseen ei ole keskuksen mukaan perusteita. Ely-
keskus on kuitenkin kehottanut yhtiötä ryhtymään toimiin, joilla vesistökuormitusta
voidaan oleellisesti vähentää.
Ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hillan mukaan Talvivaara-yhtiö tekee hartiavoimin
töitä ympäristöhaittojen vähentämiseksi.
- Otamme ensi vuonna uuttaa tekniikkaa käyttöön. Esimerkiksi hajuhaitoissakin
mennään koko ajan parempaan suuntaan, Hilla selvittää.
Kaivoksen toimista on tehty poliisille tutkintapyyntö. Kainuun Ely-keskus on puoles-
taan tehnyt Talvivaarasta poliisille viranomaisilmoituksen. Oulun poliisin mukaan
tutkinta on alkutekijöissään.”

69 Turun Sanomissa STT:n uutinen69 3.12.2011:
”Kainuun Ely-keskus jättää alkuviikosta selvityksensä Talvivaarasta ympäristöministeriölle”
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Ympäristöluvan ylitykset saaneet jatkua vuosia, onko se
maan tapa

Alkuperäisen ympäristöluvan tarkistamishakemuksen määräaika päättyi
30.3.2011, mutta yhtiö ei toimittanut kaikkia luvan tarkistamiseen vaadittuja
suunnitelmia ja selvityksiä määräaikaan mennessä. Lupaviranomainen antoi
lisäaikaa lokakuuhun 2011 saakka vaadittujen selvitysten toimittamiseksi, uha-
ten muuten otettavan uhkasakkomenettely käyttöön.

Yhtiö ilmoitti keväällä 2011 suunnittelevansa nikkelin jalostuslaitoksen
perustamista kaivosalueelle. Heinäkuussa 2011 yhtiö ilmoitti hakevansa
kaivospiirin kaksinkertaistamista, jotta nikkelin tuotanto voitaisiin kol-
minkertaistaa. Kaivospiirin laajennustarve johtui siitä, että silloin synty-
vät entistä laajemmat bioliuotuskasat eivät enää mahtuisi nykyisen kai-
vospiirin alueelle.

Syyskuun puolivälissä yhtiöä ilmoitti, ettei pääse alkuperäisen vesiluvan
mukaisiin päästörajoihin ja haki lupaa päästörajojen monikymmenker-
taistamiseksi uusittavaan vesistölupaansa, sekä lupaa nikkelin tuotannon
lähes kaksinkertaistamiseen.

Kuopion uraaniseminaarissa 19.10.2010 puheenjohtaja kysyi sil-
loiselta Talvivaaran ympäristöpäälliköltä Heikki Kovalaiselta (joka
oli ollut alkuperäisen YVA-prosessin aikaan ympäristögeologina
Kainuun Ympäristökeskuksessa):

”Siellä ympäristöselostuksessa on pieni maininta (uraanista), mutta
siellä olisi saanut olla vähän enemmän?”

Talvivaaran ympäristöpäällikkö:
”Siellä olisi voinut tietysti enemmän olla, mutta se on vain yksi aukko,
siellä olisi voinut olla paljon muuta. Siellä olis voinut olla vanadiini, kul-
ta, siellä olis voinut olla vaikka mitä.”
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Vesien saastumisen ja vesirikosten kontrolli
Väitöskirjassaan ”Saastumisen kontrollin ideologia, Vesien saastumisen ja vesirikos-
ten kontrolli”70 Marja Ylönen tarkastelee ilmiön kehitystä Suomessa vuosina
1960 – 2000. Ote väitöstiedotteesta:
”Suomalaista vesien saastumisen ja vesirikosten kontrollin ideologiaa luonnehtivat
valvojien ja valvottavien välinen luottamus, teknologiakeskeisyys ja yritysvalta. Ideolo-
gia vaikeuttaa saastumisen kontrollia ja vaarantaa hyvän hallinnon ja viranomais-
toiminnan periaatteet, kuten läpinäkyvyyden, tasavertaisen kohtelun ja yleisen edun
edistämisen. Lisäksi kontrollin tekninen painotus epäpolitisoi saastumisen teknisiksi
kysymyksiksi. Tämä mitätöi demokratiaa, oikeudenmukaisuutta sekä riskien ja vas-
tuiden jakoa koskevat laajat kysymykset.
Tiedollinen epäsymmetria valvontaviranomaisten ja valvottavan teollisuuden välillä
sekä valvonnan vähäiset resurssit pakottavat viranomaiset luottamaan valvottaviin ja
omaksumaan kontrollityylin, jota voitaisiin kuvata valvonnan valtaukseksi eli teollisuu-
delle suosiolliseksi valvonnaksi. Ideologia johtaa kapea-alaiseen yhteiskunnan ymmär-
rykseen, jolla on haitallisia seurauksia yhteiskunnan ympäristösuhteeseen.”

Ylösen väitöskirjan liitteessä on kuvaus 80 -luvulla tapahtuneesta Kajaani Oy:n
kolmen vuoden ajan jatkuneista vesiluvan rikkomisista, joista vuosien viivytte-
lyn jälkeen nostettiin rangaistuksiin johtaneet syytteet. Marja Ylönen tarkaste-
lee syytteen viivästymisen syitä ja toteaa tapauksen yhteydessä käytetyn val-
vontaviranomaisten harkintavaltaa ympäristön vahingoksi. Lyhennelmä Ylösen
väitöskirjan kyseisestä liitekohdasta on tämän kirjan liitteessä 4.

Kajaani Oy rikkoi vuosina 1985 -88 vesilupaehtojaan laskemalla Oulu-
järveen fosforia ja puukuitua reilusti liikaa, kun paperitehtaiden uusi jä-
tevedenpuhdistamo ei toiminut odotetusti.
Syyttäjä nosti syytteen yhtiön kahta johtajaa vastaan. Pohjois-Suomen
vesioikeus tuomitsi heille sakkoja lupaehtojen rikkomisesta ja yhtiön
maksamaan valtiolle rikoksella saatu hyöty, 7 000 000 mk.

Vesiylioikeus korosti vesilupaehtojen rikkomisen olevan rangaistavaa
riippumatta siitä, onko ympäristön tila huonontunut vai ei. Nämä perus-
telut Korkein oikeus hyväksyi vuonna 1995. Tuomio perustui tuolloi-

70 http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4542-8
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seen vesilakiin, jonka rangaistussäädökset siirrettiin 1995 rikoslakiin pe-
riaatteiltaan samanlaisina, joten KO:n päätöksellä on edelleen merkitys-
tä ennakkopäätöksenä.

Kun Talvivaaran tilannetta vertaa Kajaani Oy:n vesiluvan rikkomiseen, niin ne
näyttäytyvät yllättävän samanlaisilta yhtäältä viranomaispuolen verkkaisesti
etenevinä lupien noudattamiskehotuksina ja toisaalta yrityksen jatkuvana viivy-
tyspelinä. Ikään kuin 80 -luvun opetukset olisivat ympäristöhallinnossa jo täysin
unohtuneet ja tutkija Marja Ylösen väitöskirjassaan kuvaama perhepiirimäinen
toiminta valvojien ja valvottavien välillä olisi noussut uuteen kukoistukseen.

Perhepiirimäistä toimintaa kaivosten ympäristövalvonnassa

Tutkija Marja Ylönen kuvaa valvojien luottamukseen perustuvaa valvontasuh-
detta valvottaviinsa perhepiirimäiseksi toiminnaksi. Sellu- ja paperiteollisuuden
lisäksi kaivosalallakin näyttää olevan huomattavan tiivis perhepiirimäinen toi-
mintayhteisö, josta esimerkkinä kuvaus Lappilainen.fi lehdessä 24.3.2011 Sven
Pahajoen artikkelissa71:

”Muita hyvätapaisia?”

”Läheisiä suhteita keskenään on myös ympäristöviranomaisilla ja kaivosyhti-
öillä. Viranomainen on saattanut ensin olla arvioimassa yhtiön hakemaa kai-
voslupaa ja sen jälkeen siirtyä yhtiölle töihin.
Kittilän kultakaivoksen ympäristövaikutusten arviointiraportin allekirjoitti
vuonna 2000 Lapin ympäristökeskuksen ylitarkastaja Juhani Itkonen. Kun
kultakaivosta alettiin rakentaa, Itkonen otti vuoden virkavapaata ja siirtyi ky-
seisen kaivosyhtiön ympäristöpäälliköksi.
Kittilän kultakaivoksen ympäristöpäällikkönä on toiminut myös ympäristöneu-
vos Erkki Kantola, joka otti vuonna 2007 virkavapaata Pohjois-Suomen ym-
päristölupavirastosta. Nykyisin Kantola on johtajana Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastossa vastuualueenaan ympäristö- ja luonnonvarat (ympäristöluvat).
Erkki Kantola oli mukana esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan
kollegiaalisessa päätöksenteossa vuonna 2005 tarkastavana jäsenenä.
Kainuun ympäristökeskuksen ympäristögeologi Heikki Kovalainen puolestaan
siirtyi vuonna 2007 Talvivaaran kaivoksen ympäristöpäälliköksi.

71 Lappilainen.fi verkkolehti, 24.3.2011,Sven Pahajoki: ”Atomiteknillinen Seura yhdistää”
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Virkamiehet ovat perustelleet kaivosyhtiöissä työskentelyään sillä, että näin he
saavat tärkeää tietoa ja työkokemusta kaivosalalta.”

Atomiteknillinen Seura yhdistää

Ehkä kaikkein tiivein ”perheyhteisö” toimii atomienergian käytön edistäjien
keskuudessa, joilla on yhteistoimintaansa varten virallinen yhdistys Atomitek-
nillinen Seura, ATS.
Lappilainen.fi lehdessä 24.3.2011 Sven Pahajoki kuvaa yhteisöä seuraavasti:

”Atomiteknillinen Seura yhdistää: Uraanienergiayhtiöt ja valvontaviranomaiset
hyvää pataa keskenään”

Atomiteknillinen seura (ATS) haluaa edistää useissa lausunnoissaan ydinvoi-
marakentamista. Sen johtokunnassa on useita energiayhtiöiden edustajia.
Mukana seuran toiminnassa on valtion virkamiesten lisäksi politiikkoja. Yhdis-
tyksen jäseneksi pääsee kahden jäsenen suosituksilla ja sääntöjen mukaan
yhdistys "edistää ydinenergian kehittymistä vaikuttamalla ydinenergiaan liitty-
vään päätöksen tekoon”.
ATS ja valvontavirkamiehet tekevät läheistä yhteistyötä. Säteilyturvakeskus
(STUK) tekee tutkimukset usein, ainakin alkuvaiheessa, tilaajan itse ottamien
näytteiden perusteella. Tutkimustyöstä tilaaja maksaa STUK:ille tutkimuksien
kustannukset. Tuntiveloitus on 100 euroa/tunti, lisäksi peritään matkakus-
tannukset ja mahdolliset hotellikulut.
– Tilaajilla ei ole muuta mahdollisuutta jos haluavat toimia, mutta me läh-
demme liikkeelle vain tilauksesta. Tilaaja kertoo mitä tutkitaan, ja me tut-
kimme, kertoo STUK:in pääjohtaja Jukka Laaksonen.”

”STUK:in yhtenä tehtävänä on asettaa ydinenergian käyttöä koskevat turvalli-
suusvaatimukset ja varmistaa, että energiaa tuottavat voimayhtiöt toimivat
vaatimusten mukaisesti.
STUK:in vuosibudjetti oli viime vuonna 38,1 miljoonaa euroa. Valtion osuus
tästä oli 13 miljoonaa euroa ja 16 miljoonaa euroa tuli ydinenergiaan liittyvis-
tä tutkimuksista saaduista tuloista.
Voiko työ olla puolueetonta viranomaisvalvontaa, kun keskuksen rahoitukses-
ta tulee suurin osa yhtiöiden tilauksista?”
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”Jukka Laaksosen mukaan kaikki on kunnossa.
– Tilaaja maksaa sen tutkimustyön, jonka katsoo tarpeelliseksi. Tämä on to-
dettu toimivaksi niin taloudellisesti kuin muutenkin.”

”STUK on iloinen ydinvoimasta”

ATS:n ja STUK:in intressit näyttävät olevan lähellä toisiaan. STUK:in historii-
kissa vuonna 2008 iloittiin ydinvoimarakentamisesta: ”Olkiluoto 3 -projekti
merkitsee Säteilyturvakeskukselle jatkuvuutta, suurtehtävää, joka kaikessa
haasteellisuudessaan on kahden virkamiespolven mittainen näköala tulevai-
suuteen.”
STUK:in pääjohtaja Jukka Laaksonen myöntää kuuluvansa Atomiteknilliseen
seuraan.
– Joitakin kymmeniä STUK:in työntekijöitä kuuluu henkilöjäseninä Suomen
Atomiteknilliseen seuraan. Seuran jäsenyys on kunkin henkilökohtainen asia
ja osallistuminen seuran toimintaan tehdään pääsääntöisesti vapaa-ajalla. En
näe asiassa ongelmia.
Uusien ydinvoimalupien yhteysviranomainen varsinkin ympäristö- ja periaate-
päätöslupavaiheessa on Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergiatarkastaja
Jorma Aurela. Hän on ATS:n jäsen yhdessä muiden TEM:in työntekijöiden
kanssa.
– Kuulun Suomen Atomiteknilliseen Seuraan, siinä ei ole mitään ongelmia.
TEM:in työntekijöistä seuran jäseninä on aika runsaasti.
STUK:in työntekijä DI Riku Mattila on päätoimittaja ATS:n jäsenlehdessä ja
luonnollisesti myös yhdistyksen jäsen, joka kertoo harkinneensa jääviyttä pää-
toimittajuuteen, mutta tekee sitä edelleen.”
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Suomalaisen yhteiskunnan ympäristösuhde

Väitöskirjansa72 sivulla 163 kohdassa 8.5 tutkija Marja Ylönen tarkastelee suo-
malaisen yhteiskunnan ympäristösuhdetta. (Ote):

”Tutkimuksen tulosten valossa voidaan pohtia myös suomalaisen yhteiskunnan ym-
päristösuhdetta. Suomalaista saastumisen hallintaa on luonnehtinut 1970-luvulta
lähtien yhteisymmärrykseen perustuva politiikkatyyli.”

”Tämä tutkimus puolestaan osoittaa, että konsensusmalli oli vielä vuosituhannen
vaihteessakin valvontaviranomaisten valvontaperiaatteena. Lisäksi saastumisen kont-
rollin ideologian perustuminen yritysvaltaan, johon sisältyy myös yritysten itsevalvonta,
luottamusnormiin sekä teknologiseen imperatiiviin, näyttäisi edustavan ympäristöpoli-
tiikassa omaksuttua ekologisen modernisaation mukaista kehityslinjaa.

Mikäli tarkastellaan ympäristöpolitiikan keinojen integroimista tuotantoprosesseihin
näyttäisi suomalainen vesien saastumisen kontrolli onnistuneen hyvin. Yritysten va-
paaehtoisesti omaksumat ympäristönsuojeluohjelmat ja auditoinnit sekä kehittyneet
tekniset ratkaisut niin tehdaslaitosten tuotanto- kuin puhdistus-prosesseissakin ja
näiden aikaansaamat päästövähennykset kertovat menestyksekkäästä saastumisen
kontrollista. Mutta mikäli tarkastellaan rakenteellisia muutoksia teollisessa yhteis-
kunnassa voidaan todeta, että Suomessa saastumisen kontrolli ei ole toteutunut
rakenteita muuttaen. Saastumisen kontrollin sosiaaliset suhteet ja käytettävissä
olevat voimavarat eivät ole käyneet läpi suuria rakenteellisia muutoksia. Ympäristö-
hallinto on yhä heikommin resurssoitu kuin elinkeinoelämästä huolehtiva hallinto.
Luonnontieteilijöiden määrä on kyllä lisääntynyt ympäristöhallinnossa, mutta teknisen
koulutuksen saaneet ovat edelleen vahvassa asemassa saastumisen kontrollissa.
Yrityksillä on suuri tiedollinen ja taloudellinen valta tuotantoprosessiensa kehittelyssä
ja päästöjensä kontrolloinnissa. Kuten Jakob Donner-Amnell on todennut, Suomessa
on edetty 1990-luvulla niin päästömäärien vähentymisessä kuin teknologian uudis-
tamisessakin, mutta itse ympäristöä koskevassa ajattelussa ei ole edistystä ilmennyt.
Myös tämä tutkimus osoittaa, ettei mitään radikaalia muutosta saastumisen sosiaali-
sessa kontrollissa saati ympäristö-ajattelussa ole tapahtunut, teknologisista paran-
nuksista ja vesistöpäästöjen kuriinlaitosta huolimatta. Saastumisen kontrollin sosiaali-
set suhteet ja ideologia ovat pysyneet muuttumattomina. Tässä tutkimuksessa se

72 http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4542-8
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näkyy vientiteollisuuden ja teknillisten korkeakoulujen kannattaman teollisen regiimin
ja sen edistämien hyötyarvojen (taloudellisuus, tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus)
hegemonisena asemana ja toisaalta ympäristönsuojelun regiimin (ympäristö itseisar-
vona) alistamisena teolliseen regiimiin.”

9. LUPARULETTI PYÖRII KIIVAANA

Uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksen kuulutus
PSAVI kuulutti 2.12.2011 Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitosta
koskevien ympäristölupa-hakemusasiakirjojen73 olevan nähtävillä aluehallintovi-
rastossa sekä Sotkamon kunnassa ja Kajaanin kaupungissa 2.12.2011–
20.1.2012. Kuulutusaikana asianosaiset voivat esittää muistutuksia ja muut
mielipiteitä hakemuksen johdosta.

Tiedoksianto-kuulutuksessa PSAVI antoi myös tietoja yhtä aikaa vireillä
olevan lupamääräysten tarkistamista koskevan asian käsittelystä.(Siitä li-
sää oman otsikkonsa alla.)

Talvivaara Sotkamo Oy haki74 16.3.2011 ympäristönsuojelulain mukaista tois-
taiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa ”uraanin talteenotolle”. Uraanin tal-
teenotto oli hakemuksen kansilehden termi. Hakemuksen tekstiosassa heti
ensimmäisessä lauseessa termi oli muuntunut ”uraanin talteenottolaitokseksi”.
Lupaviranomainenkin näyttää ottaneen tämän uraanin talteenottolaitos -termin
lähtökohdakseen hakemuksen käsittelyssään. Lisäksi lupakuulutuksessa erik-
seen tarkennetaan: ”Ydinenergialain mukainen lupa ja säteilylaissa säädetyt sätei-
lyasiat ja säteilystä aiheutuvien haittavaikutusten ehkäisemistä koskevat asiat eivät
kuulu tähän ympäristölupakäsittelyyn”.

Ympäristölupaviranomainen ikään kuin korostaa STUK:in tontille kuulu-
via asioita, mutta jättää tiedottamatta, että uraanin ja uraanin hajoamis-
tuotteiden toksiset raskasmetalliominaisuudet kuuluvat nimenomaisesti

73 PSAVI:n kuulutus 2.12.2011 Talvivaaran kaivoksen uraanin talteenottolaitosta koske-
vien ympäristölupa-hakemusasiakirjojen nähtävillä olosta.
74 Talvivaara Oy:n ympäristölupahakemus uraanin talteenotolle 16.3.2011
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arvioitavaksi YVA:ssa ja ympäristölupaharkinnassa. Siis kuuluisivat, tai
olisi pitänyt kuulua jo alkuperäisenkin ympäristöluvan käsittelyyn.

Käsitteellä ”uraanin talteenottolaitos” on lupaviranomainenkin kohdis-
tanut katseensa ympäristölupa-harkinnassa tuohon talteenottolaitokses-
sa toimivaan uraanin uuttoprosessiin. Kuin unohtaen tai unohduttaen
sen koko kaivoksen tuotantoprosessin, jonka läpi tämä uraanimäärä sin-
ne talteenottolaitokseen prosessoidaan ja hajoamistuotteet jäävät siinä
prosessoinnissa matkan varrelle.
Missä uraani erotetaan malmista ja minne ne hajoamistuotteet kulkeu-
tuvat? Erotus malmista, siis malminrikastus, ei tapahdu uraanin talteen-
ottolaitoksessa. Mutta uraanin malmista erottaminen on uraanin tuotan-
toa ja käsittelyä.

Myös YEL 21 §, Muu ydinenergian käyttö, sanotaan (lihavointi toimitta-
jan):
Lupa 2 §:n 1 momentin 2–6 kohdassa ja 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar-
koitettuun toimintaan voidaan myöntää, milloin toiminta sitä edellyttää jos:
1) ydinenergian käyttö täyttää tämän lain mukaiset turvallisuutta koskevat
vaatimukset ja työntekijöiden ja väestön turvallisuus sekä ympäristön-
suojelu on otettu asianmukaisesti huomioon

Kansalaisen silmissä tuo tarkoittaa sitä, että ”…turvallisuutta koskevat
vaatimukset ja työntekijöiden ja väestön turvallisuus” -tekstiosuus on sitä
säteilyn turvallisuutta koskevaa asiaa, jota STUK ydinenergialakiin ja sä-
teilylakiin perustuen valvoo.
Loppuosa; ”sekä ympäristönsuojelu on otettu asianmukaisesti
huomioon” on kuitenkin selkeästi sellainen ydinenergialainkin vaatima
osuus, jota PSAVI:n tässä kuulutuksessaan olisi ollut hyvä korostaa.

Voi kysyä, että tulevatko uraanin ja toriumin sekä niiden hajoa-
mistuotteiden toksisten raskasmetalliominaisuuksien ympäristön-
suojelu otetuksi asianmukaisesti huomioon, kun lupahakemus ja
lausuntopyynnöt kohdistetaan vain uraanin talteenottolaitok-
seen?

Minkälaiset ovat uraanikaivosten ja uraanin rikastamoiden ympäristövai-
kutukset, joihin ympäristösuojeluratkaisuilla tulisi varautua? Vaikka uraa-
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nipitoisuus olisi alle ”virallisen uraanimalmirajan”? Kyseinen uraanipitoi-
suusrajahan on taloudellisen malmipitoisuuden raja, ei haittavaikutusraja.

Yleisesti tiedetään, että Euroopassa uraanikaivokset ovat suljettu pää-
asiassa niiden aiheuttamien ympäristö- ja terveyshaittojen vuoksi, mutta
nyt yhtiö hakee tätä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa ikään
kuin talteenottolaitosta ei edeltäisi kaivosmaista toimintaa ollenkaan ja
uraani ilmaantuisi kuin tyhjästä siihen liuosnesteeseen.

Ympäristönsuojelu-asetuksen hankeluettelon perusteluissa oli uraanin
tuotannon kirjaamista hankeluetteloon perusteltu sillä, että jo pienikin
uraaninkäsittely voi aiheuttaa ympäristöhaittoja.

Uraanin talteenoton ympäristölupa-hakemuksen muistutusten ja mielipiteiden
esittäjiä rasittaa epätietoisuus siitä, miten myöhemmin käsittelyyn tulevassa
alkuperäisen ympäristöluvan tarkistamisessa aiotaan/ei aiota ottaa uraani ja
hajoamistuotteet mukaan lupamääräyksiä harkitessa.

Lisäksi hakijayhtiön oivallisen viivytyspelin ansiosta alkuperäisen ympäristöluvan
tarkistamishakemuksen julkinen kuulutus on siirtymässä tämän uraaniluvan
kuulemiskäsittelyn (ja ehkä peräti luvan myöntämisen) jälkeiselle ajalle?

Kansalaisten vaihtoehdot näyttävät jäävän vähiin;
1) antaa lausuntonsa koko tuotantoketjun haittojen näkökulmasta otta-
en riskin siitä, että lausunto kuitenkin ohitettaisiin siksi, että se ”ei kuulu
tämän talteenottolaitoksen lupahakemuksen käsittelyn piiriin”, tai kuten
hakijayhtiö lakonisesti ilmaisee: ”talteenottolaitos ei lisää ympäristövai-
kutuksia sitä edeltävissä prosesseissa”.

2) antaa lausuntonsa vain talteenottolaitoksen aiheuttamien ympäristö-
vaikutuksien näkökulmasta ottaen riskin siitä, että myöhemmin alkupe-
räisen luvan tarkistamisen yhteydessäkään ei uraania erikseen käsitellä,
joko sen takia että se ”kuuluu STUK:ille”, tai siksi että uraanista on jo
tehty tämä erillislupapäätös uraanin talteenottolaitoksen lupaharkinnan
yhteydessä.
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Ympäristöpoliittisen uskottavuuden kannalta on kuitenkin selvää, että YEL
21§:n kohta ”sekä ympäristönsuojelu on otettu asianmukaisesti huomi-
oon” voi toteutua kansalaisten mielissä vain, jos ensin koko kaivoksen tuotan-
totoiminnalle on saatu lainvoimainen tarkistettu ympäristölupa, jossa myös
uraanin, toriumin sekä niiden hajoamistuotteiden ympäristövaikutukset on
arvioitu koko kaivoksen osalta ja lupamääräyksillä ne on saatu seurantaan/
hallintaan ja tämän jälkeen vielä todennetaan että kaivos toimii kaikkien lupaeh-
tojen mukaisesti.

Ja vasta tämän jälkeen tulisi harkita mahdollista uraanin talteenottolaitoksen
periaateluvan myöntämistä.

Uraanin talteenoton ympäristölupahakemus on sekalainen
kokoelma
Joulukuussa 2011 kuulutettu uraanin talteenoton ympäristölupahakemus on
sekalainen kokoelma alkuperäistä maaliskuussa jätettyä ympäristölupahakemus-
ta liitteineen sekä täydennyskehotuksia ja niihin annettuja täydennyksiä liittei-
neen.

Herää ihmetys, että eikö todellakaan ole ollut mahdollista edellyttää ha-
kijayhtiöltä niin sanottua ajan tasalla olevaa päivitettyä hakemusasiakir-
jaa, johon olisi koottu hakemuksen tosiasiallinen tilanne?

Uraanin talteenoton ympäristölupahakemus 16.3.2011

Talvivaara Sotkamo Oy haki uraanin talteenotolle ympäristölupaa75 16.3.2011
(tämä oli hakemuksen otsikko). Heti hakemuksen tiivistelmän ensimmäisessä
lauseessa luki kuitenkin uraanin talteenottolaitos:

”(...) hakee ympäristönsuojelulain mukaista toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölu-
paa Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen tehdasalueelle toteutettavalle
uraanin talteenottolaitokselle. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta lupapäätök-
sen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.”

75 Talvivaara Oy:n ympäristölupahakemus uraanin talteenotolle 16.3.2011
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Hakemuksensa liitteessä 1 yhtiö perustelee hakemustaan ympäristölu-
papäätöksen mukaisen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutok-
senhausta huolimatta (YSL 101 §).

”PERUSTELUT PÄÄTÖKSEN VÄLITTÖMÄLLE TÄYTÄNTÖÖNPANOLLE”
Otteita perusteluista:

”Ympäristövaikutukset vähäiset”
”Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin ja siitä annetun yhteysviranomai-
sen lausunnon perusteella hankkeen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaiku-
tuksia ympäristöön.”
”Toiminnan aikaiset vaikutukset ovat vähäisiä ja riskit hallittavissa. Toimin-
nasta ei aiheudu peruuttamattomia vaikutuksia ympäristöön. Talteen ottami-
sen ansiosta uraania päätyisi vähemmän kipsisakka-altaaseen ja vesistöön.”

”Yleinen etu”
”Talvivaara Sotkamo Oy:n uraanin tuottamista kaivos- ja rikastustoiminnassa
koskevaan hakemukseen liittyy useita yleisen edun edistämiseen tähtääviä
seikkoja. Näitä ovat esimerkiksi hankkeen positiiviset vaikutukset alueen työl-
lisyyteen ja kuntien verotuloihin. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa
kiinnitetään myös yleisen edun edellyttämällä tavalla erityistä huomiota suun-
nitellun toiminnan järjestämiseen turvallisesti sekä ympäristönsuojelullisesti
laadukkaasti.”
”Päätöksen kiireellinen luonne”
(Sama pitkä perustelu kuin valtioneuvostolle.)

”VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA MAHDOLLISIIN
MUUTOKSENHAKIJOIHIN”
”Talvivaaran kaivoksen asianmukaisiin lupapäätöksiin perustuva toiminta
merkitsee sitä, että uraania sisältävää malmia louhitaan kaivoksesta joka ta-
pauksessa. Uraanin talteenoton seurauksena nykyiseen metallien erotukseen
ja kaivoksen louhintamääriin ei tule Talvivaarassa muutoksia.”
”Ympäristönsuojelullisten näkökohtien ja säteilyturvallisuuden osalta on myös
tarpeen korostaa, että näihin seikkoihin ei kohdistu vaaraa, vaikka haettu
päätös pantaisiin täytäntöön välittömästi. Hankkeeseen liittyvässä ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksessa on katsottu, että suunnitellulla tavalla toteu-
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tettavan uraanin talteenoton ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi, koska
talteenotto tapahtuu suljetussa prosessissa talteenottolaitoksen sisätiloissa.
Talteenottolaitoksen toiminta ei myöskään lisää uraanista, radonista tai muis-
ta hajoamistuotteista aiheutuvaa säteilyä.”

Kommentteja näihin kiireellisyysperusteluihin:
Kiire luvan saamiseen on syntynyt yhtiön omasta syystä, sillä ai-
koinaan Talvivaara-yhtiö ei kertonut ympäristölupakäsittelyssä
tietämäänsä uraanin liukenemista bioliuotuksessa ja päätymistä
kipsisakka-altaisiin. Kaivoksen kiireisen (uhkapeliluonteisen)
käynnistämisen riski realisoitui: uraania sitoutui myös päätuot-
teeseen nikkelirikasteeseen, jonka vuoksi koko kaivoksen tule-
vaisuus tuli uhatuksi.

Hakemuksensa kiireellisyyttä yhtiö perustelee nyt väitteellä, että
”kaivoksen asianmukaisiin lupapäätöksiin perustuva toiminta merkit-
see sitä, että uraania sisältävää malmia louhitaan kaivoksesta joka
tapauksessa.”

Millä perusteella alkuperäinen ympäristölupa on asianmukainen?
Siihenhän yhtiö ei toimittanut tietämiään uraanitietoja. Ja nyt pe-
rusteluna uraanilupien kiireellisyydelle käytetään väitettä, että
uraania sisältävää malmia louhitaan joka tapauksessa.

Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 1

PSAVI huomautti yhtiötä, että hakemukseen liitetty selvitys on puutteellinen ja
edellytti hakijaa täydentämään hakemustaan. PSAVI luetteli 31 kohtaa, joihin se
edellytti täydennyksiä. Talvivaara-yhtiö täydensi76 hakemustaan 29.6.2011.
Otetaan tässä pari otetta yhtiön antamista täydennyksistä (ensin numeroitu
täydennyskehoitus, ja sitten yhtiön antama vastaus siihen):

”3. Arvio liukenemattoman uraanin (radium ja muut hajoamistuotteet) mää-
rästä suhteessa liukoisen uraanin määrään ja sen liukenemismahdollisuuksis-

76 Talvivaara Oy:n ympäristölupahakemuksen täydennys 1 uraanin talteenottoon
29.6.2011
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ta. Missä olosuhteissa liukenemattomaksi esitetyn uraanin liukeneminen voi
käynnistyä ja mikä on tällaisten olosuhteiden todennäköisyys?”
Ote vastauksesta:
”Ympäristölupahakemuksessa esitettyjen analyysitulosten perusteella voidaan
todeta, että radiumin, lyijyn (Pb-210) ja poloniumin (Po-210) liukeneminen on
hyvin vähäistä. Uraanin talteenotto ei vaikuta liuotusprosessiin, joten voidaan
olettaa, että uraanin ja sen hajoamistuotteiden liukeneminen nykytilanteeseen
verrattuna eri suhteissa ei ole todennäköistä. Olosuhteissa ei ennakoida ta-
pahtuvan tulevaisuudessa sellaisia muutoksia, jotka muuttaisivat uraanin ja
sen tytäryhdisteiden liukenemista malmista.”

”30. Hakijan perusteltu esitys, onko hakemuksen johdosta tarpeen muuttaa
muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa (nro 33/07/1)? Jos on niin,
mitä muutoksia uraanin talteenottolaitos edellyttää Talvivaaran kaivoksen
voimassa oleviin ympäristö- ja vesi-talouslupiin ja niiden lupamääräyksiin.”
Vastaus:
”Uraanin talteenottolaitos ei merkittävästi muuta koko kaivoksen toimintaa.
Kaivoksen voimassa olevaa lupaa ei ole tarpeen muuttaa uraanintalteenotto-
hankkeen takia.”

Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 2

PSAVI edellytti edelleen täsmennyksiä ja yhtiö toimitti uuden täydennyksen77

30.8.2011. Ohessa muutamia kohtia annetusta täydennyksestä: (jälleen ensin
numeroitu täydennysvaatimus ja sitten yhtiön vastaus siihen)

”1. 350 t/a ja 500 t/a uraanin talteenottoa vastaavat louhinta- ja päävirtaus-
liuosmäärät:”
Vastaus:
”Nykyinen pääliuosvirtaama metallien talteenottolaitoksella on 1200-1500
m3/h. 350 t/a vastaa 1500 m3/h pääliuosvirtaamaa ja malmin louhintaa 15
Mt/a; 500 t/a vastaa 2000 m3/h pääliuosvirtaamaa ja malmin louhintaa 25
Mt/a. Sivukiven huomioon ottaen kokonaislouhintamäärä on sama 45 Mt/a
molemmille uraanin talteenottokapasiteeteille.”

77 Talvivaara Oy:n ympäristölupahakemuksen täydennys 2 uraanin talteenottoon
30.8.2011
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Kommentteja tähän täydennyskohtaan:
Tämä malmi/sivukivisuhde oli perusteluna myös alkuperäisen ympäristö-
luvan tarkistamishakemukseen sisältyneessä ns. tuotannon tehostamis-
hakemuksessa.

Kun Kainuun ELY-keskus edellytti siihen tehostamishakemukseen liitty-
en uutta YVA-käsittelyä, niin Talvivaara-yhtiö perui nikkelin tuotannon
tehostamishakemuksensa 27.10.2011.
Tästä uraanin talteenoton hakemuksesta tuota malmi/sivukivien käyt-
tösuhteen muutosta ei näytä olevan peruttu.

”2. Talvivaaran prosessien virtauskaaviot ja uraanipitoisuudet”
Vasta tässä täydennyksessä yhtiö esitti ns. uraanitaseen koko kaivoksen
osalle, sekä kaavioina että taulukkona. Kuitenkin vain prosenttiosuuksi-
na päävirtauksista.
Ote vastauksesta:
”Kuten taulukosta huomataan, uraanin talteenottoprosessi ei aiheuta muu-
toksia uraanipitoisuuksissa tai -määrissä malmin louhinnassa, murskauksessa,
agglomeroinnissa tai liuotusprosessissa.”

”3. Uraanin ja sen hajoamistuotteiden kulkeutuminen”
Vastaus:
”Pääosa uraanista liukenee ensimmäisen vaiheen liuotuksessa ja kokonais-
liukenemisen arvioidaan olevan 80-90%. Toisen vaiheen liuotus on vasta aloi-
tettu, minkä vuoksi kokonaissaannista ei ole tarkkaa tietoa. Uraanin osittai-
nenkin liukeneminen vähentää uraanin ja sen hajoamistuotteiden määrää
liuotusjäännöksessä. Uraanin talteenotto taas vähentää uraanin ja sen ha-
joamistuotteiden määrää kipsisakassa. Se osa uraanista, joka ei liukene en-
simmäisen tai toisen vaiheen liuotuksesta, jää siis toisen vaiheen liuotuska-
saan, kun se on poistettu käytöstä ja maisemoitu. Myös uraanin hajoamis-
tuotteet jäävät liuotusjäännöksen loppusijoituspaikalle maisemoituun kasaan.
Sivukivessä oleva uraani ja sen hajoamistuotteet jäävät sivukivikasoihin sa-
massa suhteessa, kuin mitä ne ovat ennen louhintaa. Malmin ja sivukiven
uraanipitoisuus sama, keskimäärin 0,0017 %.
Uraanin talteenottolaitoksella pieni osa liuenneesta uraanista jää liuokseen
(saanti ei ole 100%) ja päätyy osittain kipsisakka-altaalle. Uraani on sitoutu-
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nut kipsisakkaan eikä ole vesiliukoista (Lähde 1). Uraanin myöhempi liuke-
neminen liuotusjäännöksestä tai sivukivestä ei ole todennäköistä, koska jakei-
ta ei kastella happamalla liuoksella.”

”4. Orgaanisten aineiden kulkeutuminen prosessissa ja mahdolliset vesistö-
vaikutukset”
Otteita vastauksesta:
(…) ”Noin 5 til-% uuttolaitoksen orgaanisesta on uuttoreagenssia (D2EHPA),
mikä yllä mainituilla laskentatiedoilla tarkoittaa pitoisuutta 0,17-0,24 mg/l
jälkikäsittelyalueille menevässä liuoksessa, mikä on selvästi alle kalojen LC50-
arvon (20-36 mg/l).
(…) Noin 4 til-% orgaanisesta on modifiointiainetta (Cyanex 923), mikä yllä
mainituilla laskentatiedoilla tarkoittaa jälkikäsittelyalueille menevässä liuok-
sessa pitoisuutta 0,15-0,3 mg/l. Kaloilla Cyanex 923:n LC50-arvojen on todet-
tu olevan luokkaa 0,14 -0,42 mg/l, joten teoriassa maksimaalinen pitoisuus-
taso on jälkikäsittely-yksiköille tultaessa kalojen LC50 arvojen tasolla. Pitoisuus
on kuitenkin laskettu ottaen huomioon ainoastaan prosessissa laimenemisen,
ei hajoamista. Modifiointiaineen on todettu olevan helposti biohajoavaa ja ha-
joaminen käynnistyy jo metallien talteenottoprosessissa. Jälkikäsittely-yksiköille
tulee valumavesiä myös niiden lähivaluma-alueilta, joten pelkästään laimene-
minen pienentää pitoisuutta huomattavasti. Hajoaminen jatkuu edelleen jäl-
kikäsittelyaltailla, kuten uuttoreagenssi D2EHPA:n kohdalla edellä on kuvattu.
Cyanex 923:n hajoamisajaksi on ilmoitettu 28 vrk, jälkikäsittely-yksiköiden
viipymä on noin 80-230 vrk, joten modifiointiaine ehtii hajoamaan jälkikäsit-
tely-yksiköillä ennen alapuolisiin vesistöihin kulkeutumista. Tarvittaessa jälki-
käsittelyalueilla on mahdollista lisätä viivettä pumppaamalla vettä jälkimmäi-
sistä altaista aiempiin.”

”5. Prosessiliuoksessa olevan uraanin myrkyllisyys eliöstölle”
Ote vastauksesta:
(…) ”Vesieliöillä tehtyjen toksisuuskokeiden perusteella arvioiden pääliuoksen
uraanipitoisuus ennen uraanin talteenottolaitosta (20 mg/l) on vesieliöille sel-
västi haitallisella tasolla, uraanin talteenottolaitoksen jälkeen pitoisuus putoaa
kaloilla todetun LC50 arvojen alarajoille. Vaikka pääliuoksen pitoisuustaso voi-
daan luokitella toksiseksi, ei sillä ole käytännön merkitystä, koska liuosta ei
voi päästä vesistöön ennen uraanin talteenottolaitosta eikä myöskään sen jäl-
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keen. Kaikki prosessiliuosta kuljettavat putkilinjat on sijoitettu siten, että
mahdollisen putkirikon sattuessa vuotava liuos valuu muovitettuja putki-
kanaaleja pitkin altaisiin. Uraanin talteenottolaitoksen prosessi rakennetaan
siten, ettei uraanipitoisia vesiä pääse vesistöihin.”

”14. Täsmennys muualta tuotavasta uraaniraaka-aineesta”
Vastaus:
”Talvivaara Sotkamo Oy:lla ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa tuoda
uraaniraaka-aineita muualta kuin Norilsk Nickel Harjavalta Oy:stä, joten ha-
kija peruu ympäristölupahakemuksen muualta tuotavan raaka-aineen osalta
lukuun ottamatta Norilsk Nickel Harjavalta Oy:tä.”

Kommentti tähän kohtaan:
Näin hakija perui yhden keskeisen ympäristölupakäsittelyyn vai-
kuttavan seikan: ”muualta kuin NNH:lta tuotavat uraanipitoiset raa-
ka-aineet”.
Mutta jätti takaportin auki maininnalla: ”ei ole tällä hetkellä suunni-
telmissa…”.

Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 3

PSAVI edellytti tarkennusta NNH:lta tuotavan liuoksen purkupaikasta.
Yhtiö antoi täydennyksen 3.11.2011, jossa kuvatiin kyseinen purkupaikka suun-
nitelmineen.

Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 4

PSAVI edellytti edelleen täsmennyksiä ja yhtiö toimitti täydennyksen78

18.11.2011. Ohessa muutamia kohtia tästä täydennyksestä:

”2. Uraanin massatase (kg/v tai t/v) vuosilta 2010 ja 2011 sekä uraanin talteenotto-
laitoksen käyttöönoton jälkeen. Selkeät havainnolliset kaaviokuvat, joista ilmenee
uraanivirrat.”
Ote vastauksesta:

Talvivaara-yhtiön täydennysvastauksessa on taulukko 3, jossa on esitetty
vuoden 2010 uraanitase niiltä osin kuin analyysituloksia on saatavilla.

78 Talvivaara Oy:n ympäristölupahakemuksen täydennys 4 uraanin talteenottoon
18.11.2011
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Taulukosta 3 poimittuna: (taulukko kesä-joulukuu 2010)
malminkäsittelyyn 133 t
neutralointisakkaan 12 t
nikkelituote 3 t
rautasakka 33 t
neutralointisakka 12 t
raffinaatti 17 t

Tuosta taulukosta herää kysymyksiä:
Erittelemättä jäi 57 tonnia uraania. Jäikö se siihen malminkäsittelyyn, siis
bioliuotuskasaan (primääri tai sekundääri), vai mihin se meni?

Jos näin on, niin mitä tarkoitti aikaisemmassa täydennyksessä il-
moitettu: ”Pääosa uraanista liukenee ensimmäisen vaiheen liuotuk-
sessa ja kokonais-liukenemisen arvioidaan olevan 80-90% ?

Vai menikö tuo 57 tonnia kipsisakka-altaaseen. Miksi kipsisakka-allasta ei
ole eritelty taulukkoon?
Lisäksi sivukivikasoihin meni 183 tonnia uraania.
Lisäihmettely on, että eikö kaivoksen kuivatusvesien uraanipitoisuudet
ja -määrät mitenkään kuulu kaivoksen uraanitaseeseen? Entäpä niihin ve-
siin liuenneet radium ja radon? Ne vedethän kuitenkin kerätään kaivok-
sen vesienkäsittelykiertoon mukaan, vai mitä niille tapahtuu?

Pyydettyä esitystä uraanin massataseesta vuodelta 2011 ei esitetty ol-
lenkaan, eikä perusteltu sen puuttumista.

”5. Uraanin talteenottolaitokselta aiheutuva kuormituslisäys (kg/v, g/vrk, ja mg/l)
kaikkien laitoksella käytettävien aineiden osalta pääliuoksessa.”

Otetaan tähän esille taulukossa 6 esitetyistä arvoista kuormituslisäykset
vuodessa (kg/v):
Na⁺ 2 000 000
H2So4 (aq) 11 800 000
Liuotin 165 000
Uuttoaine 10 500
Uuton modifiointiaine 8 200
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Ote taulukon jälkeisestä tekstistä:
”Edellisessä täydennyksessä on arvioitu liuottimen ja orgaanisten aineiden
päätymistä vesistöön. Natriumin osalta on aiemmin todettu, että lisäkuormi-
tus mahtuu nykyisen natriumpitoisuuden vaihteluvälin sisään luontoon pääs-
tettävissä vesissä eikä siis tuo merkittävää lisäkuormitusta.
Lisäksi loppuneutraloinnin ylite pyritään jatkossa palauttamaan pääosin bio-
liuotuksen liuoskiertoon tai hyödyntämään raakavetenä, jotta luontoon johdet-
tavaa vesimäärää ja sen myötä natriumsulfaattikuormitusta saadaan pienen-
nettyä.”

”6. Toksisuus terveydelle ja eliöstölle perusteellisemmin”
Otteita täydennyksen tästä kohdasta:
”Talvivaaran kaivos suunnittelee uraanioksidien UO4*nH2O ja U3O8 valmis-
tamista liuotetusta luonnonuraanista. Tämän tiivistelmän on tarkoitus antaa
tietoa saatavilla olevasta luonnonuraanin toksisuudesta. Valitettavasti uraanin
suoloista ei ole kovin paljoa tutkimustietoa, eikä kokeissa ole käytetty yhte-
näisiä standardeja, jolloin tuloksien vertailu hankaloituu. Kuitenkin kaikki tut-
kimukset tukevat biosaatavan uranyyli-ionin (UO2²+)olevan toksisuuden aihe-
uttaja. Sen sijaan kattavaa näyttöä eri tekijöiden vaikutuksesta uranyyli-ionin
biosaatavuuteen ei ole saatavilla. Kuitenkin oletettavasti ainakin veden hap-
pamuus, vapaan sulfidin määrä sekä orgaanisen hiilen (DOC) määrä vaikut-
tavat uraaniin kuten muihinkin raskasmetalleihin.”

”Yhteenveto toksisuudesta
Luonnonuraanin suolat ovat haitallisia sekä raskasmetallina että alfasäteilyn
lähteenä. Liukenemattomat suolat vaativat pääsyn keuhkoihin ollakseen vaa-
rallisia, mutta nieltynä ovat suhteellisen vaarattomia. Liukoiset suolat puoles-
taan poistuvat keuhkoista nopeasti, mutta ovat toksisia ja pieni osa uraanista
bioakkumuloituu luihin.

Liuenneena uraani on myrkyllistä vesieliöille ja vesieliöitä suojaava NOEC arvo
on 30 µg U/l (C.dubia, UBA). Liukenemattomat uraanisuolat sekä vesistössä
muodostuvat niukkaliukoiset uraaniyhdisteet sedimentoituvat vesistöjen poh-
jiin. Sedimenttien uraanitasolle ei vielä ole asetettu raja-arvoja.
Maaperään päätynyt uraanisuolan liikkuminen riippuu paljon maaperästä, sil-
lä uraani sitoutuu hyvin mm. turpeeseen. US EPA on suositellut 2005 suojaa-
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vaksi arvoksi 200mg/kg kuivaa maata. Kanada suosittelee teollisen alueen
suojaavaksi arvoksi 300 mg/kg dw, mutta viljelysmaalle 23 mg/kg dw, vas-
taavaa raja-arvoa ei euroopassa ole käytössä.”

Kommentteja tähän kohtaan:
Täydennyspyynnön otsikko oli toksisuus perusteellisemmin. Talvivaara
lähestyi tätä kysymystä talteenottolaitoksessa valmistettavien uraanipuo-
lituotteiden toksisuuden kannalta ja huomautti uraanisuolojen tutkimus-
tuloksia olevan vähän saatavilla.
Tosin löytyi aikaisempiin selvityksiin verrattuna hiukan parempaa selvi-
tystä, lähestyttiin haittavaikutusarvioita aikaisemmassa täydennyksessä
kuvattujen ns. kaivosteollisuuden myrkyllisyystestiarvojen sijasta.

Mutta, mutta, luonnonuraanin ja toriumin sekä niiden hajoamistuottei-
den toksisuuksia ei kuvattu ollenkaan. Terveyteen vaikuttavien aineiden
perusteellinen arviointi ei ylettynyt talteenottolaitokseen tulevien
uraaniainesvirtojen arviointiin?
Ei vaikka tässä täydennyksessä pyydettiin esim. uraanitasetta koko kai-
vosprosessin kaikkien vaiheiden osalta.
Voi myös kysyä, että eikö ympäristölupanäkökulmasta katsottuna
uraanitaseeseen kuulu myös hajoamistuotteiden tase-erittely? Nimen-
omaan niiden kumuloituva kertyminen ja mahdollinen biologinen rikas-
tuminen huomioiden.

Uraanin ympäristölupahakemuksen täydennys 5

Talvivaara-yhtiö toimitti 29.11.2011täydennyksen 5, jossa korvattiin alkuperäi-
sen hakemuksen liitteessä 6 esitetty asemapiirustus päivitetyllä uraanin tal-
teenottolaitoksen sisältämällä asemapiirustuksella.
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Ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen
PSAVI antoi tietoja yhtä aikaa vireillä olevan lupamääräysten tarkistamista kos-
kevan asian käsittelystä uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksen kuulu-
tuksen yhteydessä. Tarkistaminen perustuu PSAVI:n 29.3.2007 antaman Talvi-
vaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/07/1 velvoit-
teeseen. Yhtiön PSAVI:lle 31.3.2011 toimittama tarkistamishakemus79 koski
alun perin lupamääräysten tarkistamisen ohella myös nikkelituotannon laajen-
tamista. Kaivosyhtiö kuitenkin perui lokakuussa 2011 tuotannon laajentamista
koskevan hakemuksensa ja ilmoitti muuttavansa hakemusta siten, että se kos-
kee pelkästään lupamääräysten tarkistamista (voimassa olevan luvan mukaista
tuotantoa). Muutettu ja täydennetty hakemus tulee toimittaa PSAVI:lle viimeis-
tään tammikuussa 2012. PSAVI arvioikin, että lupamääräysten tarkistamista
koskeva hakemus on mahdollista antaa tiedoksi kuulutuksella ja saattaa yleisesti
nähtäville aikaisintaan alkuvuodesta 2012.

Vaikka tämä alkuperäisen ympäristöluvan tarkistamishakemus ei ole vielä kuu-
lutusvaiheessa, niin tarkastellaan kuitenkin sen tämänhetkistä tilannetta:

Hakemus ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamiseksi 31.3.2011

Hakemuksen saatekirjeessään PSAVI:lle kaivosyhtiö kuvaa hakemustaan seu-
raavasti:
”Talvivaara Sotkamo Oy hakee tällä hakemuksella Talvivaaran kaivoksen ympäristö-
ja vesitalouslupapäätöksen (nro 33/07/1) ja korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen (nro 2953) mukaisesti ympäristöluvan määräysten sekä säännöstelyä koskevien
vesitalouslupamääräysten tarkistamista.”

”Uraanin talteenottoa koskien on vireillä erillinen ympäristölupahakemus, joten uraa-
nin talteenottoa koskevia asioita ei käsitellä tässä hakemuksessa.
Tämän hakemuksen liitteenä on Talvivaaran kaivoksen ympäristöluvan määräysten
sekä säännöstelyä koskevien vesitalouslupamääräysten tarkistamista koskeva hake-
mussuunnitelma liiteasiakirjoineen. Hakija tulee täydentämään hakemusta tässä
vaiheessa puuttuvien liiteasiakirjojen osalta myöhemmässä vaiheessa.
Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista aloittamislupaa muutoksenha-
usta huolimatta (YSL 101§).”

79 Talvivaara Oy:n hakemus ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamiseksi 31.3.2011
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Otteita ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta:

Tuotannon lisäys
Hakemuksen kohdassa 4.2, Tuotannon lisäys, on esim. seuraavaa:
”Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee tuotantokapasiteetin lisäämistä siten,
että kaivoksen nikkeli-tuotanto kasvaa 30 000 tonnista 50 000 tonniin vuo-
dessa kuitenkin siten, ettei kokonaislouhinta lisäänny. Kapasiteetin lisäyksestä
huolimatta kaivoksen toiminta ja siihen liittyvät tekniset ratkaisut ja toiminta-
alueet pysyvät voimassa olevan ympäristöluvan mukaisina.”

”Tuotannon lisääminen pystytään toteuttamaan siten, että kaivoksen vuosit-
tainen kokonaislouhintamäärä ei muutu ympäristölupapäätöksessä esitetystä.
Jatkossa malmi tullaan louhimaan paremmalla sivukivi-malmi-suhteella, jolloin
malmia louhitaan aiempaa enemmän. Vastaavasti 1. liuotusvaiheessa tarvit-
tava viipymä on nykyistä lyhyempi, jolloin liuotusprosessi pystyy käsittelemään
aiempaa suuremman malmimäärän. Näin ollen vuosittain liuotusalueelle siir-
rettävän malmin määrä kasvaa, jolloin myös kasaliuotuksen metallipitoista
liuosta saadaan talteenottolaitokselle enemmän.”

Ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset
Hakemuksen kohdassa 11 esitetään yhteenvetoa kaivostoiminnan ympä-
ristökuormituksesta ja -vaikutuksia ympäristöluvan myöntämisen jälkei-
seltä ajalta ja arvio päästöjen kehittymisestä. Luvataan että Liitteessä 4
on esitetty kokonaisuudessaan tarkkailuraportit ajanjaksolta 2008 –
2010. Arvio päästöjen kehittymisestä ja päästöjen vähentämistä ja puh-
distamista koskevat toimet luvattiin esittää liitteessä 6.
Liitteitä 4 ja 6 ei kuitenkaan ollut hakemuksen mukana.

Suunnitelmia puuttui
Ympäristöluvan tarkistamishakemukseen vaadituista suunnitelmista
puuttuivat seuraavat (Yhtiö ilmoitti toimittavansa ne myöhemmin):

Liite 4 Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportit v. 2008-2010
Liite 6 Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta, vesitase ja päästöt
vesiin
Liite 11 Arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT)
Liite 12 Hakijan esitys lupamääräyksiksi
Liite 14 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelma
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Oleellisia muutoksia biokasaliuotukseen?

Uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupahakemuksessa haettiin uraanin
tuotantolupaa 350 - 500 tonnille uraania vuodessa. 350 tonnin uraanituotanto
perustui alkuperäiseen ympäristöluvan mukaiseen malmin/sivukivien suhteesta
louhinnassa, 500 tonnia perustui paremman malmi/sivu-kivisuhteeseen malmin-
käsittelyssä, kokonaislouhintamäärän pysyessä samana.

Alkuperäisen ympäristöluvan tarkistamishakemuksessa oli mukana hakemus
lisätä nikkelin tuotantoa 30 000 tonnista 50 000 tonniin malmin lisäämisellä
malminkäsittelyyn kokonaislouhinnan pysyessä edelleen samana.

Mikäli ei ole oleellista tuotantoprossessin tehokkuutta/muutosta tapah-
tunut bioliuotuksessa (ei ainakaan lupaa haettu), niin miten bioliuotus-
kasojen viipymää voidaan oleellisesti lyhentää? Tullaanko luvan tarkista-
misessa määrittelemään malmikäsittely uudestaan ja luvitetaanko tuo-
tantoprosessi uudestaan? Mikä on uuden tuotantomäärän vaikutus ke-
mikaalien käyttöön ja sitä kautta ympäristöön? Minkälaiseen liuotusnes-
teen tai bakteerikannan muutoksiin tuo uusi tuotantotavoite perustuu?

Tämä lienee askarruttanut ympäristöviranomaisiakin, koska Kainuun ELY-
keskus antoi harkinta-päätöksen ja siitä tiedotteen80 20.10.2011:

”Kainuun ELY-keskus on antanut päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarveratkaisusta
Kainuun ELY-keskus edellyttää, että Talvivaara Sotkamo Oy:n nikkelituotannon te-
hostamishankkeessa tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lisäksi
ELY-keskus edellyttää, että yhtiö ottaa huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainnin
sekä ympäristövaikutusten luonteen. Hankkeessa nikkelin tuotannon arvioidaan
nousevan vuositasolla 30 000 tonnista 50 000 tonniin.
Talvivaara Sotkamo Oy:n Talvivaaran kaivoksen päästöt ja niistä aiheutuneet ympä-
ristövaikutukset mm. ilmaan ja vesistöihin ovat olleet suuremmat kuin vuonna 2005
tehdyssä arviointimenettelyssä on ennakoitu. Myöskään kuormitustaso, joka on esi-
tetty voimassa olevan ympäristöluvan lupahakemuksessa, ei kokonaisuutena vastaa
nykytilaa.

80 Kainuun ELY-keskuksen päätöksen Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristövaikutusten
arvioinnin (YVA) tarveratkaisusta 20.10.2011.
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Kaivosyhtiö on tehnyt prosesseissaan monia parannuksia, mutta edelleen on osittain
avoimena ratkaisu, jolla esim. alapuolisiin vesistöihin kohdistuva sulfaatti-kuormitus
saadaan alenemaan.”

Hakemuksen osittainen peruuttaminen

Kainuun ELY-keskuksen päätöksen johdosta Talvivaara-yhtiö perui 27.10.2011
hakemuksensa81 tuotannon tehostamisesta:

”Talvivaara Sotkamo Oy on hakenut lupamääräysten tarkistamisen yhteydes-
sä lupaa tuotannon tehostamiselle olemassa olevalla tuotantorakenteilla siten,
että nikkelituotanto olisi enintään 50 000 tonnia vuodessa. Kainuun ELY-
keskus on tehnyt 21.10.2011 päätöksen, jonka mukaan haettu tuotannon
tehostaminen edellyttää YVA-menettelyä.
Lupaehtojen tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelyn selkeyttämiseksi
Talvivaara Sotkamo Oy peruu 31.3.2011 toimitetun lupahakemuksen, niiltä
osin kuin se koskee tuotannon tehostamista. Lupahakemuksesta laaditaan
päivitetty versio siten, että hakemus vastaa voimassaolevan luvan mukaisia
tuotantomääriä.
Päivitetty versio hakemuksesta toimitetaan Pohjois-Suomen Aluehallintoviras-
tolle 31.12.2011.”

Voitaneen kuitenkin olettaa, että alkuperäisen ympäristöluvan tarkistamispää-
töksen jälkeen yhtiö palaa uudestaan näihin nikkelin tuotantomäärätavoitteisiin.

Mutta millä tavoin tämä tuotannon lisäystavoite, muissa yhteyksissä esil-
le tullut peräti 80 000 tonniin nikkelin osalta, otetaan huomioon ympä-
ristöluvan tarkistuksen yhteydessä? Kun nyt ”tehostamistavoite” perut-
tiin lupakäsittelyn selkeyttämiseksi, niin tarkoittaako se lupaviranomai-
senkin näkökulmasta että 30 000 tonnia nikkeliä olisi se yhtiön lopulli-
nen tuotantotavoite?

Lupakäsittely selkeytyy?
Nykyisin kaivosyhtiö on päässyt tuosta 30 000 nikkelitonnin tuotantota-
voitteestaan suurin piirtein vain puoleen, eli noin 16 000 tonniin (vasta

81 Talvivaara Oy:n osittainen hakemuksen peruutus ympäristö- ja vesitalousluvan tarkis-
tamishakemuksestaan 27.10.2011
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vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä), mutta päästöt ovat jo ylittäneet
ympäristöluvan raja-arvot monikymmenkertaisesti. Jos nikkelin tuotanto
kasvaa 80 000 tonniin, niin mitkä ovat ympäristövaikutukset silloin?

PSAVI edellyttää edelleen lisää täydennysselvityksiä

PSAVI lähetti uuden täydennyskehotuksen82 30.11.2011 kaivosyhtiölle.
Täydennyskehotuksessa viitataan Talvivaara-yhtiön peruneen tuotannon lisäys-
hakemuksensa:

”Tähän mennessä toimitetut hakemusasiakirjat koskevat myös tuotannon laajenta-
mista, joten hakijan ilmoituksen mukainen hakemuksen muuttaminen koskemaan
pelkästään lupamääräysten tarkistamista on tarpeen. Lisäksi hakijan tulee toimittaa
hakemus säännöstelyä koskevien vesitalouslupamääräysten tarkistamiseksi (päätös
nro 33/07/1 kohta "Lupamääräysten tarkistaminen)."

”Lisäksi hakemusta on täydennettävä seuraavilla selvityksillä sekä tähän mennessä
toimitetuissa asiakirjoissa puutteellisesti käsitellyillä asioilla”

Täydennyskehotuksessa yksilöidään 53 kohtaa, joihin hakijan on annet-
tava selvitys tai suunnitelma. Nyt pyydetyt ja aikaisemmin pyydetyt lisä-
selvitykset ja tiedot sisältävä päivitetty lupamääräysten tarkistamista
koskeva hakemus edellytetään toimitettavan 31.01.2012 mennessä.

Otetaan esille joitakin noista PSAVI:n 30.11.2011 esittämistä uusista täyden-
nysvaatimuksista:

”2. Yhteenveto (…) siitä miltä osin ja miksi nykyinen toiminta ja luvan mukai-
sessa laajuudessa tapahtuva toiminta, niiden mukaiset päästöt ja muodostu-
vat jätteet poikkeavat voimassa olevasta ympäristöluvasta. Yhteenvedossa on
esitettävä muutoksiin mahdollisesti liittyvät ELY-keskuksen hyväksymispäätök-
set ja muut perustelut.”

”3. Selkeä kooste toimenpiteistä päästöjen pienentämiseksi sekä haitallisten
vaikutusten lieventämiseksi siten, että kunkin päästön tai asian osalta selvite-
tään:

82 PSAVI:n täydennyskehotus 30.11.2011 Talvivaara Oy:lle ympäristö- ja vesitalousluvan
tarkistamishakemukseen.
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a. jo toteutetut toimenpiteet…
b. mahdolliset lyhyellä aikavälillä toteutettavat (välittömät) lisätoimen-
piteet..
c. pitemmällä aikavälillä toteutettavat toimenpiteet aikatauluineen…
d. listaus niistä päästöistä, joiden hakija katsoo olevan tasolla, jossa
pienentäminen ei ole tarpeen parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyt-
töönottamiseksi tai ympäristöhaittojen minimoimiseksi.”

”5. Hakijan päivitetty esitys uusiksi päästöjä koskeviksi luparajoiksi ja lupa-
määräyksiksi sekä esitys toimintaa koskevissa eri päätöksissä annettujen
muiden lupamääräysten muuttamiseksi.”

”9. Yhteenveto, miten uraanin talteenottolaitos, jota koskeva ympäristölupa-
hakemus on vireillä aluehallintovirastossa, vaikuttaa toimintakokonaisuuteen,
kemikaalien käyttöön, päästöihin (ml. jätteet) ja muuttaa ympäristövaikutuk-
sia.”

”12. Hakemuksessa on esitetty mahdollisuutena joissain tilanteissa malmin
ajo suoraan 2. vaiheen liuotuskasalle sekä siirtyminen käytäntöön, jossa 1. ja
2. vaiheen liuotus tapahtuu samoja toimintamenetelmiä käyttäen ja näihin
liittyen tehtäviä muutoksia pohjarakenneratkaisuissa. Näille muutoksille on
esitetty haettavaksi erikseen lupaa (liite 5, kohta 3.4.2.). Kyseessä on toimin-
nan merkittävä muuttaminen. Tarkistamista koskevaan hakemukseen pitää
liittää tarkempi esitys siitä, miten liuotusperiaatteiden muuttaminen vaikuttaa
kemikaalien käyttöön, energiankulutukseen, päästöihin ja niiden vaikutuksiin,
tiedot siitä millä alueilla ja miten pohjarakenteita on tarkoitus muuttaa.”

”14. Tarkkailutulosten mukaan Oulujoen ja Vuoksen vesistön latvaosiin johde-
tut jätevesipäästöt ovat mangaani-, natrium- ja sulfaattipäästöjen osalta olleet
oleellisesti alkuperäisessä ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksessa esitettyä
korkeammat. (…) Voidaanko natrium- ja sulfaattipäästöjä lyhyellä aikavälillä
vähentää merkittävästi vielä lisää esimerkiksi vastaavilla vesien kierrätysastet-
ta nostavilla ja kemikaalien käyttöä tehostavilla toimenpiteillä? Voidaanko
esimerkiksi loppuneutraloinnista vastaavasti johtaa nykyistä enemmän vettä
kasaliuotuskiertoon ja näin vähentää jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen vesis-
töihin johdettavien vesien määrää ja vesistöissä haittaa aiheuttavien aineiden
päästöjä (ks. VaHO:n päätöksellä muutettu ympäristö- ja vesitalousluvan lu-
pamääräys 60)? Jos tällaiset nopeat toimenpiteet eivät ole mahdollisia, niin
perusteltu selvitys, mitkä seikat ne estävät. Lisäksi selvitys, millaisiin testeihin
ja tutkimuksiin tiedot perustuvat.”
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”16. Tarkkailutulosten perusteella jätevesien mangaani-, natrium- ja sulfaatti-
pitoisuudet ovat olleet moninkertaiset lupahakemuksessa esitettyyn verrattu-
na siitä lähtien, kun metallien talteenottolaitokselta alettiin johtaa jätevesiä
jälkikäsittely-yksiköihin ja edelleen vesistöihin. Edellä (kohta 11) mainittujen
toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen jätevesien pitoisuudet ovat natriumin ja
sulfaatin osalta edelleenkin oleellisesti korkeammat kuin alkuperäisessä ym-
päristö- ja vesitalous-lupahakemuksessa on esitetty. Mitkä ovat keskeisimmät
syyt tähän? Mihin lupahakemuksessa esitetyt arviot jätevesien mangaani-,
natrium- ja sulfaattipitoisuuksien tasosta perustuivat?”

”18. Onko hakijan tarkoituksena käynnistää alkuperäisessä ympäristö- ja ve-
sitalouslupahakemuksessa esitetty mangaanituotanto lähivuosina vai joudu-
taanko mangaani poistamaan jatkossakin jätevesistä loppuneutralointivai-
heessa saostamalla?”

”23. Esitys jätevesien toksisuuden vähentämiseksi jo tehdyistä ja edelleen teh-
tävistä toimenpiteistä ja sekä arvio alueista, joille jätevesien toksiset vaikutuk-
set ovat ulottuneet ja ulottuvat vastaisuudessa.”

”27. VTT:n selvityksen mukaan jätevesien haihdutus-, kalvosuodatus- ja kään-
teisosmoosikäsittelyn seurauksena muodostuvan konsentraatin (rejekti) sisäl-
tämät suolat voidaan johtaa bioliuotuskasoille, koska kasoilla vallitsevissa olo-
suhteissa natriumsulfaatti reagoi liuoksessa olevan rauta(III)sulfaatin kanssa
muodostaen niukkaliukoista natriumjarosiittia. Miten on varmistettu, että näin
todella tapahtuu, sekä se, ettei konsentraatin johtaminen aiheuta ongelmia
kasaliuotuksen toiminnalle tai liuotuskasojen jälkihoidolle?”

”28. LVT:n selvityksen kohdassa 7.2 on esitetty arvio kaivoksen alapuolisten
järvien veden laadun kehittymisestä, kun jätevesipäästöt ovat lupaehtoesityk-
sen (vuodet 2012–2014 ja vuodesta 2015 eteenpäin) mukaiset. Esitetty lai-
menemislaskelmiin ja veden täydelliseen sekoittumiseen perustuva arvio on
yksipuolinen eikä anna riittävää kuvaa vesistöjen veden laadunja tilan kehit-
tymisestä. Siinä esimerkiksi ei ole tarkasteltu sulfaattipäästöjen mahdollista
happamoittavaa vaikutusta, veden suolapitoisuuden muutosten vaikutuksia
vesieliöstön kehittymiseen eikä otettu huomioon sitä, että kaivosalueelta tule-
va suolapitoinen vesi kerrostuu esim. Kivijärvessä altaan pohjan läheiseen ve-
sikerrokseen eikä vesi enää näytä sekoittuvan normaalisti täyskiertojen aika-
na. Selvitystä tulee täydentää ja tarkentaa esim. soveltuvaan vedenlaatumal-
liin perustuvalla selvityksellä, jossa tarkastellaan a) ympäristö- ja vesitalouslu-
pahakemuksessa esitettyjen päästöjen, b) toteutuneiden päästöjen ja c) ha-
kemussuunnitelmassa esitettyjen (tulevien) päästöjen (päästötasojen) vaiku-
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tuksia vastaanottavien vesistöjen veden laatuun, tilaan ja käyttökelpoisuuteen
sekä arvioidaan tilanteen kehittymistä eri vaihtoehdoilla.”

”32. Selvitys toimenpiteistä jätevesien vaikutuksesta muuttuneiden alapuolis-
ten vesistöjen (mm. Salminen, Kalliojoki, Kalliojärvi, Kolmissoppi, Ylä-Lumijärvi
ja Kivijärvi) veden laadun ja tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi ja ennallis-
tamiseksi.”

”34. Toiminnan päästöt aiheuttavat veden laadun muutoksia myös Tuhkajo-
essa. Asiantuntijan arvio siitä, voivatko jätevesipäästöt, veden otto Kol-
misopesta ja/tai Kolmisopen säännöstely vaarantaa Tuhkajoen alkuperäisen
taimenenkannan ja onko taimenkannan turvaamiseksi ryhdyttävä lisätoimen-
piteisiin.”

”43. Selkeä kuvaus siitä, miten toiminnassa muodostuneet eri metalleja sisäl-
tävät sakat (mm. esineutralointi/välineutralointisakka) on tähän asti käsitelty,
mihin ne toimitettu ja miten sakkojen käsittely on tarkoitus hoitaa jatkossa,
kun alueelle ei ole rakennettu ympäristöluvan mukaista ongelmajätteen kaa-
topaikkaa (tarkennus täydennyskehotuksessa 29.7.11 kohdassa 21 esitettyyn
asiaan). Muodostuuko toiminnassa esim. metallitehtaalla muiksi ongelmajät-
teiksi katsottavia sakkoja? Miten sakkojen sekoittuminen kipsisakka-altaalla
vaikuttaa niiden ympäristöominaisuuksiin?”

”49. Tarkempi selvitys (hakemuksen kohta 19.2), miten luvan haltija on
edennyt ja etenee lupamääräyksen 61 mukaisen velvoitteen toteuttamisessa
niin, että läjitysalueiden ja ylipäätään kaivosalueen asianmukaista sulkemista
varten saadaan luotettava ja monipuolinen tieto sekä löydetään sopivat ja
käytännön olosuhteissa testatut pintarakenneratkaisut. Tieto siitä, mitä kaa-
sumaisia päästöjä mahdollisesti muodostuu sivukivialueille läjitetyn kiviainek-
sen rapautumisen yhteydessä.”

”50. Tähänastisten kokemusten ja selvitysten perusteella tehty arvio musta-
liuskeen ja 2. vaiheen liuotuskasan pohjalle läjitetyn sivukiven haponmuodos-
tumisesta ja rapautumiskäyttäytymisestä ja niiden vaikutuksesta liuotuskasan
pohjarakenteiden tiiveyteen ja rakennetun pohjan kantavuuteen sekä siitä,
miten sivukivi-alueiden pintarakenteiden rakentaminen on toteutettavissa si-
ten, että rakenteen pitkäaikaistoiminta voidaan parhaiten taata.”
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Kommentteja tähän PSAVI:n täydennyskehotukseen liittyen:

Aika näyttää tuleeko näihin riittävän selkeät vastaukset 31.1.2011 mennessä,
pyydetäänkö edelleen lisäselvityksiä, ja ovatko muut osalliset (haitankärsijät)
tehneet myös omia vaatimuksiaan näiden lupaehtojen tarkistamiseksi.

Yleisesti näyttää tämä kaivosprojekti edenneen niin, että alussa ei tarvinnut
kovin paljon perusteltuja suunnitelmia esittää, vaan ”tärkeintä” oli turvata kai-
voksen nopea käynnistyminen. Vaihtoehtoina olivat vain ”entisenlainen rikas-
tustekniikka” ja uusi ”ympäristöystävällinen bioliuotukseen perustuva malmin-
rikastustekniikka”. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että mitä pitemmälle tässä hank-
keessa edetään, niin sitä enemmän selvityspyyntöjä viranomaiset pyytävät.
Asiat eivät ole selkiytyneet, vaan lisää selvitettävää on edelleen sellaisista pe-
rusasioistakin, kuin bioliuotuskasojen ja sivukivikasojen pohjaratkaisut. Eikö
sellaiset ratkaisut olisi pitänyt olla ehdottoman varmoja jo alunpitäen?

Uutta, täysin ennen kokeilematonta tekniikkaa harkitaan/toivotaan otettavan
käyttöön rikkipitoisten päästöjen hallintaan (katalyyttipoltto?). Sulfaattipäästö-
jen hallintaan kuvitellaan/luvataan/toivotaan ratkaisun löytyvän 2014 mennessä?
Jäteveden suljettu kierto luvattiin alunpitäen, mutta nyt siitä ei enää esitetä
edes lupausta.

Itse bioliuotustekniikan perusratkaisutkin näyttävät vielä olevan ”kehittelyn
alla”; onko kaksivaiheinen kasaus vai vain yksi kasausvaihe. Mikä on liuotusvai-
heen kesto kasoissa jatkossa? Tällöin on väistämättä kysymys myös liuosnes-
teen ja bakteeriviljelmien ominaisuuksista ja kasojen lämpötiloista. Bioliuotus-
kasojen tarvitsemat maa-alueet tulevat myös uudelleen arvioitavaksi?
Miten kaivoksen ympäristövaikutuksia arvioidaan tulevaisuuteen, jos kaikki
perusratkaisut ovat vielä ns. kehittelyvaiheessa?

Itse täydennyspyynnöstä herättää edelleenkin huomiota se, että lupaviranomai-
nen mainitsee tässä täydennyspyynnössä uraani-sanan vain kerran; kohdassa 9.
Kysyen, miten uraanin talteenottolaitos vaikuttaa toimintakokonaisuuteen ja muut-
taa ympäristövaikutuksia?

Meneeköhän pahasti pieleen, jos ennustaa vastauksessa painotettavan,
ettei uraanin talteenottolaitos vaikuta edeltävien vaiheiden ympäristö-
vaikutuksiin.

Lupaviranomainen kyllä pyytää selostuksia toksisuudesta useammassakin koh-
dassa sekä kaasumaisten aineiden mahdollisesta syntymisestä, mutta voiko
olettaa, että yhtiön vastauksissa paneudutaan uraanin, toriumin sekä niiden
hajoamistuotteiden toksisiin raskasmetalliominaisuuksiin ilman eri huomautus-
ta? Kun aikaisemminkaan alkuperäisen luvan yhteydessä ei sitä edellytetty.



156

10. MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

YVA-prosessi nousee hakijayhtiön perusteluissa keskeiseen asemaan yhtiön
sanonnalla, että yhteysviranomainen on hyväksynyt ympäristöselostuksen ja
että yhteysviranomaisen lausunnon mukaan esitetty hankevaihtoehto VE1
pienentää ympäristöhaittoja vähentämällä kipsisakka-altaisiin menevää uraania.
Ydinenergialain edellytys luvan myöntämiselle on kuitenkin, että ympäristön-
suojelu on asianmukaisesti otettu huomioon. Yhteysviranomaisen lausunto ei
ole ympäristölupa eikä se voi olla lupakäsittelyn peruste, koska siitä ei edes voi
valittaa. Ympäristölupaviranomainen ei ole ympäristölupaa vielä käsitellyt, joten
valtioneuvoston uraanintuotannon periaateluvan käsittely on asiatonta ennen
kuin ympäristönsuojelu on asianmukaisesti ympäristönsuojeluviranomaisten
puolelta määritelty lupamääräyksin. Annettaisiinko periaatelupa sekä myös
rakentamislupa ja käyttölupa ennen kuin ympäristönsuojelu- ja vesitalouslupa
on annettu?
Yhteiskuntapoliittisesti hanke on ikään kuin vahingossa ja yllättäen saanut val-
tio- lupapäättäjät pakkotilanteeseen, sillä kaivos pyörii jo.
On aihetta kysyä: miten tästä eteenpäin, siis miten ongelmasta selvitään?

Asian julkinen keskustelu saanee lisäkimmoketta seuraaviin tapahtumiin liittyen
vuoden 2012 aikana:

• Uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksen muistutusten jättöaika
20.1.2012.

• Uraanin talteenoton Valtioneuvoston periaateluvan-käsittelyprosessi,
helmi- maaliskuussa 2012?

• Alkuperäisen ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamishakemuksen kuulu-
tusvaihe keväällä 2012?

• Uraanin talteenoton ympäristölupapäätös kesällä 2012, ja niihin mahdolli-
sesti tehtävät valitukset?

• Tarkistettu ympäristö- ja vesitalouslupapäätös loppuvuonna 2012 ja niihin
mahdollisesti tehtävät valitukset?
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Ja muitakin viranomaisprosesseja on käynnissä:
- Poliisille jätetty tutkintapyynnöt mahdollisista ympäristönsuojelulain rikkomi-
sista. Tutkinta-aikataulusta ei tietoa.
- Oikeuskanslerin selvitys Talvivaaran ympäristölupamenettelyn asianmukai-
suudesta. (Europarlamentaarikko Satu Hassin jättämä tutkintapyyntö)
Alustavasti on arveltu selvityksen valmistuvan helmikuulla 2012.

Näihin selvityksiin liittyvät oleelliset kysymykset ovat:
- Salasiko Talvivaaran kaivosyhtiö uraanin esiintymisen malmissa ympä-
ristölupaa hakiessaan?
- Olivatko ympäristölupaa käsitelleet viranomaiset tietoisia uraanista lu-
paa myöntäessään?

Kaivokset ja ympäristöpolitiikka
Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmien myötä herännee myös yleisempi
keskustelu kaivosteollisuuden ja ympäristönsuojelulainsäädännön soveltamisen
suhteesta, johon keskusteluun tämä tapaus nostaa esille seuraavanlaisia aiheita:

• Ympäristöselostusten tekijät
Olisiko syytä selvittää järjestelmän kehittämistä, jotta varmistettaisiin ympä-
ristöselostusten laatu nykyistä paremmin?

Tähän liittyvät kysymykset ovat ympäristöselostusten laatijayhtiöiden
puolueettomuus, sekä mahdollinen vaatimus sertifiointi ja/tai puolueet-
toman viranomaisen hyväksyntä/valinta ympäristöselvityksen tekijäksi.

• Hankekokonaisuuden määrittelyt YVA -menettelyssä
Yhteysviranomaisen velvollisuuden ja erityisesti vastuun kasvattaminen han-
kekokonaisuuden määrittelyn asianmukaisuuden tarkistamisessa.
On aiheellista kysyä, että onko Ympäristöministeriön ohjesivulla83 annettu
oheinen ohje hankekokonaisuuksien määrittämisistä vain kuollut kirjain?

”hankekokonaisuuden määrittäminen on tärkeää, koska se ratkaisee mitä
vaikutuksia YVA:ssa otetaan huomioon. Jos jokin kokonaisuuden osa jää tar-
kastelusta pois, jää myös osa vaikutuksista tarkastelun ulkopuolelle. Näin ei
saada oikeata kuvaa hankkeen ympäristövaikutuksista.”

83 Hankekokonaisuuden määritys.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=14147&lan=sv#a1%E2%80%8E
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On saatava selkeä menettelytapa, jolla ympäristöarvioinnin riittävyys ar-
vioidaan paikallisen ELY-keskuksen arvioinnin lisäksi, ja jolla voidaan pa-
lauttaa puutteellinen arviointi uudelleen tehtäväksi. Nyt kansalaisten täs-
tä tekemät huomautukset otetaan vastaan, mutta ne eivät aiheuta toi-
menpiteitä.

• Asiantuntijavirastojen kaksoisroolin purkaminen
Århusin sopimuksen mukaan kansalaisilla ja paikallisilla päättäjillä on oikeus
saada riittävät tiedot omaan tulevaan elinympäristöönsä liittyvien päätösten
valmisteluissa. Kyseiset oleelliset tiedot ovat pitkälti asiantuntijavirastojen
asiantuntijoiden hallussa tai niiden hankittavissa. Kun tällä hetkellä kyseiset
asiantuntijat saavat suuren (tai peräti suurimman) osan toimeentulostaan
maksullisten asiantuntijapalvelujen myynnillä kaivosyhtiöille, niin puolueet-
tomien asiantuntijalausuntojen saaminen näyttää estyneen.
Tähän tarvitaan radikaali muutos.

• Uraanin ympäristövaikutusten arvioinnin ja valvonnan kehittämi-
nen
STUK omassa neuvottelukunnan kokouksessaan84 on todennut ettei heidän
toimialallaan kilpailua ole. Toisaalta pääjohtaja Laaksonen on todennut, että
he mittaavat mitä yhtiöt tilaavat mittaamaan, ja lähtevät liikkeelle vasta tila-
uksesta. Tämän menettelytavan arviointi kansalaisen oikeusturvan kannalta
on paikallaan.
Muodostunut käsitys uraanin kuulumisesta STUK:in asiantuntijavallan alle
on aiheuttanut ilmiselvän katvealueen ympäristön haitallisten aineiden arvi-
ointiin ja valvontaan: uraanin toksisten raskasmetallivaikutusten arviointia ja
valvontaa ei tunnu mikään taho tunnu pitävän omana tehtäväalueenaan.
STUK selvästi sanoutuu siitä irti: ”emme ole toksikologeja85”.
Mikä taho hoitaa tämän puolen? Tähän on saatava selkeä tehtäväjako, re-
surssointi ja toimenpideohjeet.

84

http://www.stuk.fi/stuk/neuvottelukunnat/fi_FI/stuk_neuvottelukunta/_files/8501054176
4345895/default/stukin-neuvottelukunnan-kokous-29-11-2010.pdf
85 STUK:in Pohjois-Suomen johtaja Dina Solatie Savukosken Sokli infotilaisuu-
dessa 12.1.2010 (nauhoite).
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• Ympäristörikosten tutkinnan tehostaminen
Kansallisen ympäristörikosten seurantaryhmän katsauksen mukaan viran-
omaisilla ei riitä kykyä valvoa, paljastaa ja tutkia ympäristörikoksia.
Ongelma moninkertaistuu Talvivaaran tyyppisessä tilanteessa; poliisi tutki-
essaan mahdollista ympäristörikosepäilyä pyytää tietysti asiantuntijaviran-
omaisilta lausuntoja ko. toiminnan ympäristöluvista, niiden valvonnasta ja
havaituista ongelmista tai väärinkäytöksistä. Jos ongelma osin johtuu kaivos-
yhtiön lisäksi myös asiantuntijaviranomaisten työsidoksista kaivosyhtiöihin
tai ympäristöviranomaisten lepsuudesta, niin minkälaisiin lausuntoihin se
johtaa viranomaisten puolelta? Mitä mahdollisuuksia poliisilla on selvittää
asian todellinen luonne tuollaisissa tilanteissa lausuntojen perusteella?
Yleensä tilanne on selvä, jos ympäristöviranomainen toteaa että luontoon
on päästetty sinne kuulumatonta ainetta ilman lupaa.

Laivuri Ojaranta sai aikoinaan rangaistuksen siitä, että pudotti ongelma-
jätetynnyreitä mereen ilman lupaa. Ei tullut ongelmaa tulkinnassa.

Mutta miten on menetelty Talvivaarassa; mangaani-, natrium- ja sulfaattipääs-
töjä vesistöön sekä uraania satoja tonneja kipsisakka-altaaseen. Näitä aineita on
päästetty vesistöön vuosikausia ympäristöluvan rajat ylittäen monikymmen-
kertaisesti ja viranomaiset ovat sen tienneet. Ei edes uhkasakkoa ole ase-
tettu?

Ympäristörikosten torjunnan tehostamiseksi on ehdotettu kansallista
ympäristörikostorjunnan strategiaa, jonka laatimiseksi ympäristöminis-
teriön tulisi asettaa laaja-alainen asiantuntijatyöryhmä.

• Laimentaminen ympäristönsuojeluratkaisuna?
Onko perusteltua jatkaa kaivoksien ympäristöluvitusta ja ympäristöhaitto-
jen arviointia laimenemis-perusteisesti? Tästä pahimpana esimerkkinä ovat
kaivoksien jätevesien päästöluvat jälkikäsittelyaltaiden kautta vesistöön suh-
teessa veden virtaamaan.

Onko oikein laskea esim. kevättulvaan myrkkyjäte, koska se laimenee
tulvavirtaukseen nopeasti?

Ympäristönvaikutusarvioinnissa ja ympäristöluvituksessa kaivosteollisuudel-
le näytetään sallittavan nämä pitoisuuksiin ja laimenemisiin perustuvat rat-
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kaisut. Vaikka ne haitalliset aineet isossa virtauksessa levitessään laimene-
vat, niin kuitenkin ne päätyvät koko määrällään ympäristöön. Ja isossa virta-
uksessa vaikkakin pienenä pitoisuutena menee iso määrä haitallisia aineita
virtauksen mukana eteenpäin ympäristöön. Ja jotkut aineet siellä ympäris-
tössä alkavatkin rikastua esimerkiksi ravintoketjuihin yms.

Onko esim. Kemijoen viereen tehtävälle kaivokselle sallittava
suurempi vesistöön päästettävien haitallisten aineiden määrä,
koska ne laimenevat paremmin Kemijoen isoon vesimäärään kuin
Kainuun vähävetisiin puroihin?
Tai Pohjanlahden rannikolle perustettaville kaivoksille, koska ne
voivat laskea jätevetensä pitkässä putkessa mereen, ja mereen-
hän laimenee hyvin?

Niin sanotussa savupiipputeollisuudessakaan ei enää hyväksytä
pelkkää laimenemista (pitkiä piippuja) ainoaksi ratkaisuksi, vaan
päästöjä vaaditaan puhdistettavaksi savukaasuista.

Tämä ”pitkien piippujen käytäntö” on vielä käytössä ydinvoima-
loissa, joiden korkeiden savupiippujen kautta ns. jatkuvat radio-
aktiiviset pienhiukkauspäästöt, radionuklidit, päästetään ilmake-
hään, toivoen että ne levittäytyvät mahdollisimman laajalle, ja
samalla ydinvoimalan lähistön radioaktiivisten aineiden kuormitus
jäisi vähäiseksi. STUK:in edustajat tivaamisen jälkeen myönsivät
asian STUK:in Pyhäjoen infotilaisuudessa 8.12.2011. (Tilaisuudes-
ta nauhoite.)

• BAT, parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa?
Miten kaivoksien yhteydessä voidaan väittää vaaditun ja käytetyn parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa, jos edes jätevesien puhdistuslaitoksia ei ole
vaadittu rakennettavaksi?

Onko jätevesien laskeminen luontoon jälkiselkeytysaltaiden kautta
sitä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa?

BAT-termiä näyttää käytetyn lähinnä entistäkin köyhempien malmioiden
ottamiseksi tuotantokäyttöön. Silloin BAT-termi tarkoittaa parasta mahdol-
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lista tuotantoteknologista ratkaisua ja tavoitetta malmien taloudellista hyö-
dyntämistä vielä kannattavuuden äärirajatapauksissa.
Tässä yhtälössä ympäristöasioihin panostaminen on vain kustannusrasite,
joka ehkä estää kyseisen malmion taloudellisen hyödyntämisen. Tämän
vuoksi näyttää ympäristön kannalta ”BAT-ratkaisuksi” hyväksyttävän paras
kaivoksen kannattavuuden sallima ratkaisu, eikä suinkaan lähellekään paras
käytettävissä oleva ympäristönsuojeluratkaisu.

Jos joku näissä yhteyksissä ottaa puheeksi kaivoksen tulevat vaiku-
tukset ympäristöön ja valitun teknologian riittämättömyyden ympä-
ristönsuojelun kannalta, niin leimataan kaivoksen vastustajaksi, vaik-
ka kyse on ympäristönsuojeluratkaisun arvioimisesta.

• Ympäristöluvitus prosessina
Nykyinen menettelytapa etenee siten, että ympäristöluvitus tulee ns. jälki-
junassa. Kaikki kaivoksen avaamiseen, kannattavuuteen ja toteutustapaan
liittyvät periaatteelliset päätökset ovat jo tehty, kun ympäristövaikutusarvi-
ointia ryhdytään tekemään. ”Tehokkaimmillaan” hanketta nopeutetaan si-
ten, että ympäristöarviointi etenee peräti mainintojen ”ne kysymykset selvi-
tetään asianmukaisesti hakkeen edetessä” varassa, joka tarkoittaa, että ym-
päristövaikutusarvioinnin yhteydessä ei vielä edes ole kaivosyhtiöllä suunni-
telmia ja arvioita hankkeen ympäristövaikutuksista. (Tai niitä ei haluta tuoda
julki).
Talvivaaran tapaukseen liittyy esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
• Miten on mahdollista, että erikseen YVA-asetukseen kirjattu vesiliukoi-

nen myrkyllinen radioaktiivinen raskasmetalli uraani jätettiin alkuperäi-
sessä YVA-prosessissa ja ympäristöluvituksessa sivuun?

• Miten on mahdollista, että vaikka vieläkään ei ole alkuperäistä ympäris-
tölupaa tarkistettu siten, että siinä olisi uraanin, toriumin sekä niiden ha-
joamistuotteiden ympäristövaikutukset arvioitu, niin on jo menossa
uraanin talteenoton nimellä lupakäsittely PSAVI:ssa ja Valtioneuvostos-
sa?

• Miten on mahdollista, että uraanin rikastamista malmista on alettu ni-
mittää uraanin talteenotoksi tämän Talvivaaran hankkeen yhteydessä?

Kutsutaanko jatkossa kaivoksia metallien talteenottolaitoksiksi?
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Lopuksi vielä yksi teoreettinen yhteiskunnallinen kysymys:

Mikäli Talvivaaran kaivoksen tuotantoprosessi olisi toiminut yhtiön suunnitte-
lemalla ja OMG:n Kokkolan tehtailla testaamiensa laboratoriokokeiden mukai-
sesti, niin silloin uraani olisi jäänyt kipsisakkaan, eikä olisi (yhtiön käsityksen
mukaan) haitallisessa määrin tai -muodossa sitoutunut nikkelisulfaatti-rikas-
teeseen, joten se ei olisi estänyt täysin NNH:n uuttoprosessien normaalia
toimintaa Harjavallassa.

Joten siinä ajatellussa alkuperäisen suunnitelman mukaisessa toiminnassa;
kuinka monta vuotta Talvivaarassa olisi jatkunut uraanin tuottaminen
kipsisakka-altaisiin ja paljonko uraania sinne olisi kerrytetty ennen kuin
viranomaistahot olisivat siihen puuttuneet?

Bonuskysymys: Miten viranomaiset olisivat siihen jälkikäteen puuttuneet?
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11. LIITTEET

Liite 1, Uraanitutkimusten PTS
Outokumpu Oy:n Malminetsintä -yksikkö esitti Vuoden 1974 alussa TEM:ille
10-vuotissuunnitelman uraaninetsinnän kehittämisestä86 Suomessa. Suunnitel-
massa kuvattiin sillä hetkellä tiedossa olevat erityyppiset uraanivyöhykkeet ja
niissä paikannetut uraaniesiintymät, jotka olivat myös kuvattu karttaliitteessä.
Suunnitelmassa ehdotettiin esim. lentomittauksilla tapahtuvaa gammasäteilymit-
tausten tuntuvaa kehittämistä uraaninetsinnän tueksi. Lisäksi huomautettiin eri
toimijoiden työnjaon selkeyttämistarpeesta.
Tässä kyseinen suunnitelma lyhennettynä:

Uraaninetsinnän PTS, Outokumpu Oy, Malminetsintä

”PERUSTEITA”
”Uraaninetsinnän lähtökohtana Outokumpu Oy:ssä voidaan pitää ilmeisiä mahdolli-
suuksia löytää Suomen kallioperästä ekonomisia uraaniesiintymiä ja yhtiön monipuo-
lisen malminetsintäorganisaation olemassaoloa. Sen monet toiminnot palvelevat
suoraan myös uraaninetsinnän tarpeita. Toisaalta myös KTM on osoittanut mielen-
kiintoa yhtiön tätä toimintaa kohtaan mm. rahoitustuella (vaikka mistään velvotteista
tuskin voidaan puhua). Tämä suunnitelma hahmottelee uraaninetsinnän kohdealueet
ja tutkimuskapasiteetin 80-luvun puoliväliin saakka. Mitään yksityiskohtaista aikatau-
lua ei PTS:an sisälly.
Selvitys perustuu suurelta osalta v.-58 aloitetusta uraanin etsinnästä Outokumpu
Oy:ssä saatuihin kokemuksiin, osaltaan IAEA:n ja OECD:n raportteihin sekä IAEA:n
atomipolttoaineita käsittelevien kongressien (1968, -70) julkaisuihin ja viimeisimpään
alan kirjallisuuteen.

Yksityiskohtaisia atomipolttoaineiden, erikoisesti uraanin tarve- ja tuotantoennusteita
on olemassa. OECD:n raportti "URANIUM, production and short term demand"
(1968) ja IAEA:n selvitys "Uranium Resources, Production and Demand" (1971),
kuvaavat hyvin alalla tapahtuvaa kehitystä. Tehtyjä ennusteita on viime aikoina ar-
vosteltu turhan varovaisiksi. Liitteenä on taulukoita uraanin käytön tarpeen ja tunnet-
tujen malmivarojen kehityksestä tulevaisuudessa. Suomessa energiatuotannon kasvu
perustuu suurelta osin ydinenergiatuotannon varaan ja yleinen kehityksen suunta
toteutuu täälläkin.

86 Outokumpu Oy:n esitys TEM:lle uraanin etsinnän PTS. 1974.
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Kasvava polttoaineen tarve tulee eri yhteyksissä esitettyjen arviointien mukaan nos-
tamaan suhteellisen kauan vakaana ollutta hintatasoa. Mitään tarkkoja hintaennus-
teita ei ole. Tällä hetkellä ekonomisena voidaan pitää louhintakelpoista yksikköä,
jossa on n. 1000 tonnia uraania ja pitoisuus n. 0.1 %. Seuraavassa taulukossa on
tähän mennessä Suomesta tavattujen uraaniesiintymien pitoisuus ja uraanisisältö.
Mikään näistä esiintymistä ei vielä lähivuosinakaan tulle ekonomiseksi.”

”Taulukko 1.

U% Yht t cut off

Kolari, Kesänki 0,065 953 0.04

Paltamo, Nuotti 0,04 1000

Pielisj. Ipatti 0,083 59 0,04

Pielisj. Martinmonttu 0,10 20

Eno, Ruunaanniemi 0,14 157

Yht 2189”

”Edellä mainitut uraaniaiheet, lukuisat eri puolilla maata tavatut uraaniviitteet sekä
Suomen kallioperään rinnastettavissa muodostumissa tavatut uraanimalmit ovat
faktoja, joiden perusteella edellä esitetty arvio Suomen kallioperän uraanimalmimah-
dollisuuksista on puolustettavissa.”

”KOHDEALUEET”
”Uraaninetsinnän kohdealueiden suunnitteluun vaikuttavat: olemassa oleva tieto
uraanin esiintymisestä Suomessa, muualla maailman peruskallioalueilla tavattujen
uusien malmien geologisesta miljööstä tehdyt kuvaukset ja usein varsin konkreettises-
sa muodossakin muun malminetsinnän tuloksena tulevat viitteet.

Ensimmäisiä alueellisia tutkimuskohteita olivat Itä- ja Pohjois-Suomen kvartsiittialueet.
Näiden tuloksia tuottanut prospektraus on kaikkien merkittävimpien alueiden osalta
jo tehty (Liite). Merkittävin löydetyistä uraaniaiheista on Kolarin Kesänkitunturista
paikannettu esiintymä.
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Kvartsiittitutkimusten yhteydessä tavattiin Kainuussa uraanifosforiesiintymä, jonka
edustama miljöö myöhemmin on osoittautunut laajalla alueella Kainuussa, Pohjois-
Savossa ja Keski-Pohjan-maalla esiintyväksi stratigraafiseksi yksiköksi. Tämän paikan-
taminen ja mahdollisten uraaniesiintymien löytäminen siitä tulee olemaan laaja yhte-
näinen tehtäväkenttä lähivuosina.

Pohjois-Suomen albitiitteihin on lähinnä kuparin prospektauksen yhteydessä kiinnitet-
ty runsaasti huomiota. Usein juuri kuparin seuralaisena (metallogeeniset provinssit
ovat yleismaailmallisestikin lähekkäin; osittain päällekkäin) esiintyy albitiiteissa uraa-
nia. Kuusamosta Keski-Lapin yli Muonioon ja Enontekiölle jatkuva vyöhyke on uraani-
kriittinen. Tärkeimpiä jo tutkittuja alueita ovat Kuusamo ja Kittilä. Paitsi albitiitteihin
liittyviä pesäkemäisiä esiintymisiä on vyöhykkeessä tavattu pikivälkekarbonaattiraon-
täytteitä, joiden merkitys uraanin tuotantoa ajatellen voi olla suuri.

Pohjois-Ruotsissa, Arjeplog'n alueella on gneissigraniitissa lähellä kalenoidien kontak-
tia tavattu rikkaita uraanijuonia. Saman tyyppisiä, eri ikäkausia edustavien stratigraa-
fisten yksiköiden kontaktivyöhykkeitä lähellä olevia uraaniesiintymiä on tavattu Aust-
raliassa ja Kalliovuorilla. Myös Suomessa pitkin Karjalaisen liuskealueen ja graniitti-
gneissialueen kontaktia on tavattu lukuisia viitteitä uraanista. Vyöhykkeiden järjes-
telmällinen tutkiminen on alkamassa lähtökohtana Rovaniemen maalaiskunnasta
tavattu Kuohungin uraani-kupariaihe. Huomion arvoisia tutkimuskohteita ovat lisäksi
Etelä- ja Lounais-Suomen miqmatiittiset vulkaniittivyöhykkeet.”

”TUTKIMUSMENETELMÄT”
”Uraaninetsinnän suunnittelulle geologinen kartoitus on perusedellytys. Suomessa
tämä kartoitus on vielä pääosin suuripiirteistä (1:400 000), mutta se antaa riittävän
yksityiskohtaisia perusteita ja perustietoja uraaninetsinnän tutkimusalueita valittaes-
sa. Toisaalta aero-säteilykartoitus on yleensä niillä alueilla, joilla uraaninetsintää
tehdään, prospektauksen preliminäärisenä lähtökohtana. Suomen alueen geologia
tunnetaan hyvin ja tietoja uraanin esiintymisestä on saatu eri yhteyksissä. Tämä ei
kuitenkaan korvaa lentomittauksilla saatavaa informaatiota kallioperän ja siitä kemi-
allisesti tai mekaanisesti irronneen aineksen (mm. moreeni) uraanipitoisuuksista.
Aerospektrometraus on maassamme kuitenkin vasta alullaan. Kartoituksen saaminen
uraaninetsinnän käyttöön tutkimuskohteiksi valituilta alueilta on toteutettavissa:
- hankkimalla oma, riittävät spesifikaatit omaava laitteisto ja tarvittava henkinen
kapasiteetti ja ATK-valmius
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- tilaamalla lento kontaktorilta, kuten Prakla ym.,
- sopimalla GT:n lento-ohjelmaan liitettäväksi ensisijaisesti karttalehtiä, jotka palvele-
vat uraaninetsintää myös Outokumpu Oy:ssä.”

(…) ”Eri alueelliset menetelmät eivät ole toisiaan korvaavia. Pinnanmuodostuksesta
johtuen lentomittauksen mahdollisuudet ovat varsin rajoitetut ja siksi geokemialliset
ja lohkare-etsintämenetelmät ovat monella seudulla ratkaisevan tärkeitä.
Kohteellisissa tutkimuksissa voidaan sähköisiä tai magneettisia mittauksia käyttää
hyväksi vain harvoin ja tällöin nimenomaan geologisten rakenteiden selvittelyyn.
Maakerroksen pintaosista saadaan informaatiota säteilymittauslaitteilla ja suotuisissa
oloissa pintaa syvemmältä radonmittauksin. Tulevaisuudessa eri aiheiden selvittelyssä
moreenin pohjanäytteenotolla tulee olemaan kasvava merkitys.” (…)

”AIKATAULU”
”-70 luvun alussa alueellisten tutkimusten tuloksista oli käytettävissä ainoastaan
preliminäärisistä preliminäärisimmät eli geologinen peruskartoitus. Hydrokemialliset
tutkimukset aloitettiin -71. Nämä mahdollisti Olarin uusi laboratorio.”

(…) ”Lentomittaustulosten, tehtiinpä itse mittaus minkä vaihtoehdon mukaan tahan-
sa, saaminen uraaninetsinnän käyttöön tulee viemään aikaa 2-4 vuotta. Mittaukset
tulee suunnata alueille, joilla systemaattisia maastomittauksia ei ole tehty. Useinhan
aerogeofysiikkaa käytetään juuri tutkittujen alueiden vielä perusteellisempaan tutki-
miseen. Yleensä kaiketi tällainen järjestys on hiukan nurinkurinen ja erikoisesti näin
on säteilymittauslentojen osalta. Jos ratkaisut asiassa saadaan nopeasti aikaan, voi-
daan aikaisintaan vuonna -76 suunnata muita alueellisia tai kohteellisia tutkimuksia
aerotulosten pohjalta. Ensisijaisia lentokohteita ovat soveltuvat osat ns. Lapinkolmion
ja Kuusamon alueista. Jatko-ohjelmaan sisältyvät Enontekiö, Kuhmon liuskejakso ja
uraani-fosfori-vyöhykkeestä Keskipohjanmaa. Kaikilla alueilla huolellinen kvarttääri-
geologinen esitutkimus (ilmakuvatulkinta) on välttämätön lentoalueita sijoitettaessa.
Maasto-organisaation kapasiteetista johtuen lento-ohjelma ei sisälly vuosittain tutki-
musohjelmaan.”

”Geokemialliset tutkimukset on aloitettu Lapinkolmion, Kuusamon ja Enontekiön
alueilla. Purosedimenttitutkimus Enontekiöllä kestää 2-3 vuotta. Myös jatko-ohjelmat
tullaan suunnittelemaan siten, että ne palvelevat yleisemminkin malminetsintää.
Aikaisempina vuosina eri puolilta Lappia kerättyjen näytteiden analysointi kestää
rinnan uuden materiaalin kanssa tehtynä n. 3 vuotta.
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Hydrokemialliset tutkimukset suunnataan uraanietsinnän kohdealueille, missä vesis-
tötiheys on edullinen. Tutkimukset on aloitettu Lapinkolmion ja Kuusamon alueilla ja
niitä jatketaan pitkin ns. "kontaktivyöhykettä" Kainuussa, Kuhmossa ja Pohjanmaalla.
Uraanikriittisiä vyöhykkeitä ei voi tutkimusohjelmassa asettaa kiireellisyysjärjestyk-
seen. Osittain tutkimusalueet sijoittuvat kahden tai kolmen provinssin alueelle. Uraa-
ni-fosforihorisontin tutkimiseksi on ehdotettu erillistä KTM:n rahoittamaa n. kolmen
vuoden projektia vv.74 -78. Geologisen selvittelytyön lisäksi projektissa käytettäisiin
uraaninetsintämenetelmiä lähinnä kriitillisten kivilajivyöhykkeiden paikantamiseen ja
mahdollisten malmiaiheiden tutkimiseen.”
(…) ”Yksityiskohtaista tutkimusjärjestystä tai aikataulua on vaikea toteuttaa. Eri
tietä tulevat vihjeet saattavat sotkea näinkin pienen projektin aikataulun ja suunni-
telmat vuosiksi. Kuitenkin näyttää siltä, että edellä mainitut albitiitti-, "kontakti" ja U-
P-projektit tulevat olemaan vielä jäljellä olevien kvartsiittialueiden tutkimusten ohella
päätutkimuskohteet.”

”RESURSSIT”
”Malminetsintää hoitavan organisaation vahvuus on: 1 geologi, 1 työnjohtaja, 2 etu-
miestä ja 5 havainnoitsijaa. Vahvuus kasvaa kenttäkauden aikana, jolloin havainnoit-
sijat toimivat 2-3 miehen ryhmän vetäjänä. Oleellinen merkitys uraaninetsinnälle on
sillä, missä määrin muilla Malminetsinnän osastoilla on kapasiteettia toteuttaa
uraaninetsinnän tarpeita ja tehtäviä. Eniten erilaista kehittelytyötä on tehty geofysi-
kaalisessa ja kemiallisessa laboratoriossa. Myös erilaiset rutiinitehtävät, korjaukset ja
määritykset vaativat näiltä osastoilta paljon toimenpiteitä. Instrumentoinnin osalta
tilanne muuttuu täysin jos päätetään vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaisesti lentomittaus-
ten aloittamisesta. Sama päätös vaikuttaa ratkaisevasti myös geofysiikan osaston
tuloskäsittelyyn (ATK) ja tulkinnan kapasiteettitarpeeseen.
Kemian laboratoriossa on tutkimustyö jo varsin pitkällä eri uraanimääritysten osalta.
Kun purosedimenttien analysointi voidaan tulevaisuudessa teettää ulkopuolisella,
vähenee työtaakka laboratorion osalta huomattavasti.”

”KUSTANNUKSET”
”Uraaninetsinnän kustannukset vuonna -70 olivat 569 000,- ilman yleiskustannuksia,
-71 675 000,- -72 556 000,- ja arvio vuodelle 73 on 659 000,-. Vuosikustannuk-
siin vaikuttavat ratkaisevasti mahdolliset kairaukset. Vuoden -72 kustannuksiin eivät
luonnollisestikaan kuulu spektrometrilennon kustannukset (750 000,-). Kustannuk-
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sia, joihin lisätään 40% yleiskustannuksia, saadaan 50 % tai enintään 500 000,-
laskuttaa KTM:n uraanituotannon edistämiseen tarkoitetuista määrärahoista.”

”LOPPULAUSE”
”Uraaninetsintä kuuluu ohjelmana Outokumpu Oy Malminetsinnän tutkimusohjel-
maan. Projektin kapasiteetti on varsin rajoitettu eikä se vastaa tämän hetken vaati-
muksia jos sitä tarkastellaan lähtökohtana maamme ydinenergian tuotanto ja sen
polttoainetarve. Toisaalta voitanee tehtävää ainakin tässä mielessä pitää yhteisenä
Geologisen tutkimuslaitoksen kanssa. Roolijako ei kuitenkaan ole mitenkään selvä,
mitä sen ehdottomasti tulisi olla. Tärkeintä on ratkaista mahdollisimman pian aero-
prospektaukseen liittyvät asiat ja tehdä ratkaisun vaatimat johtopäätökset.

Projektin organisaation kehittämiseen, tehtäväjakoon ja koulutukseen on aihetta
puuttua muutamalla sanalla.
KentäIlä toimivan henkilöstön tehtävät ovat monipuolistuneet ja osittain ryhmänjohta-
jille (kesäaikana) on siirtynyt tehtäviä, jotka kuuluvat työnjohdolle. Kantaryhmään
kuuluvien havainnoitsijoiden koulutustasoa on pyrittävä kohottamaan. Käytännössä
tämä on toteutettavissa lisäämällä vaatimuksia työhönotossa, sijoittamalla nykyistä
miehistöä talvisaikaan mahdollisille soveltuville ammattikursseille tai esimerkiksi
yhtiön laboratoriotöihin. Organisaation laajentamiseen vakinaisten työntekijöiden
osalta ei ole välitöntä tarvetta jos aputyövoimaa muun malminetsinnän piiristä on
saatavissa. Maanalaisissa tiloissa säteilymittausta tekevää työvoimaa ei tarvitse sijoit-
taa välttämättä uraaninetsintäorganisaatioon.”

(…) ”Tutkimuskohteiden ja menetelmien valintaan on vaikuttamassa usein "salama-
na" esille tulevia tekijöitä, mutta suunnitelmallisuutta (joustavaa) voidaan malminet-
sintätyössä toteuttaa. Tulevaisuudessa monentasoiset vaatimukset (mm. sosiaaliset)
tulevat vaikuttamaan tähän suuntaan. Uraaninetsinnän suunnittelu joutuu seuraa-
maan tätä yleistä kehitystä. Riippuen osittain siitä, mikä uraaninetsintäpolitiikka tulee
olemaan, joudutaan asiantuntemuksella ja kapasiteettia geologisien, kvartäärigeologi-
sen, tulostenkäsittelyn ja tulkinnan sekä instrumentoinnin osalta lisäämään.” (…)

”1973-11-20/RSA”
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Liite 2, Uraanin talteenoton sijoittuminen tuotantoprosessiin

Kaivoksen tuotantoprosessin kaavio

Uraanin talteenottohakemuksessaan valtioneuvostolle Talvivaara-yhtiö kuvasi
oheisen kaavion avulla tarvittavan uuden uuttolaitoksen sijoittumista kaivoksen
kokonaistuotanto-prosessiin. Samaa kuvaa käytettiin myöhemmin ympäristö-
vaikutuksien arviointiohjelmassa 2010 sekä arviointiselostuksessa 2011. Kuva
on arviointiselostuksen87 sivulta 29.

Hakemuksissa korostetaan sitä, että koska muun kaivostoiminnan osalta on jo
tehty ympäristövaikutuksien arviointi, niin nyt tarvitsee tehdä vain uuden uraa-
nin talteenottolaitoksen (uraanin uuttolaitos) osalta.

Tähän liittyy kysymys: Onko uraanin ympäristövaikutukset tosiaan arvi-
oitu jo alkuperäisen YVA-prosessin aikana?

Kaivoksen alkuperäisessä ympäristöluvassa ei mainita uraania. Ei se uraani tyh-
jästä tuohon uraanin uuttoprosessiin tule. Kaikki se uraanimäärä, joka uutto-

87 Talvivaara Oy; Uraanin talteenoton ympäristövaikutuksien arviointiselostus 2011
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prosessissa käsitellään on kulkenut edeltävien tuotantovaiheiden läpi, ja niiden
tuotantovaiheiden yhteydessä mahdollisia uraanista johtuvia ympäristöhaittoja
ei arvioitu tässä uraani YVA:ssa (eikä niitä ympäristöhaittoja ei ole arvioitu
alkuperäisessä ympäristöluvassakaan):

1. Avolouhos
Räjäytysten johdosta uraania, toriumia ja niiden hajoamistuotteita sisäl-
tävää pölyä leviää ympäristöön
Kaivoksen kuivatusvesissä on liuenneena uraania, radiumia ja radonia
Avokaivoksen paljaista pinnoista nousee radonia

2. Primäärimurskaus, seulonta, hienomurskaus, seulonta
Uraani- ja toriumpitoinen (hajoamistuotteineen) pöly leviää ilmaan

3. Malmivarasto
Kasan kokoamisessa uraanipitoista pölyä
Kasassa oleva radon leviää ilmaan

4. Kaavioon ei ole piirretty sivukivikasoja
Yhtiön uraanin talteenotto-hakemuksen mukaan sivukivien uraanipitoi-
suus on sama kuin malmiksi nimetyllä mustaliuskeellakin. Niissä on uraa-
nit ja toriumit hajoamistuotteineen

5. Primäärikasa
Uraani liukenee PLS-liuokseen, mutta torium hajoamistuotteineen sekä
uraanin hajoamistuotteet jäävät bioliuotuskasoihin
Radiumin pohjavesiin leviämisvaara, mikäli kasojen pohjaeristeet pettä-
vät. Radon nousee ilmaan ja leviää ympäristöön
Poloniumin rikastumismahdollisuus ja leviämismahdollisuus ympäristöön

6. Sekundäärikasa
Samat haitat kuin primäärikasallakin, kuitenkin huomioiden, että sekun-
däärikasa on tarkoitettu lopulliseksi sijoitusratkaisuksi. Joten pohjara-
kennevaatimuksissa sekä peittämisvaatimuksissa olisi tullut ottaa uraanin
hajoamistuotteiden vaikutukset huomioon.

7. PLS-liuos
Uraani liukenee PLS-liuokseen ja kulkee ensin Cu-sulfidin saostusaltaan
kautta ja sitten Zn-sulfidisaostusaltaan kautta ennen ohjaamista uraanin
uuttoprosessiin. Arviointia uraanin suhteen noissa prosesseissa ei ole
tehty.
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8. Jätevesi
Yhtiö on hakenut ja saanut määräaikaisen luvan neutralointiyksiköltä
johdettavan jäteveden laskemiseksi ohi kipsisakka-altaan suoraan jälkikä-
sittelyaltaille. Tätä muutoshakemusta alkuperäiseen ympäristölupaan ei
tässä uraanin talteenottohakemuksessa mainita, eikä sen mahdollisia
vaikutuksia kipsisakka-altaan käyttöprosesseihin. Nykyäänhän bioliuo-
tuskasoista liuennut uraani päätyy kipsisakka-altaisiin.

9. Kipsisakka-allas
Alkuperäisessä ympäristö- ja vesitalousluvassa ei uraania mainita. Kui-
tenkin kipsisakka-altaaseen päätyy nykyisin 350 tonnia uraania vuodessa
(mikäli tuotanto pyörisi täydellä volyymilla). Kipsisakka-altaan rakenne-
vaatimuksissa ei ole sinne säilöttävää uraania huomioitu.
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Liite 3, Uraanin tuotannon periaatekuva, YLPS
YEL edellyttää hankkeesta esitettävän TEM:n hyväksymän, niin sanotun yleis-
piirteisen selvityksen. TEM hyväksyi yleispiirteisen selvityksen88 15.11.2010,
jossa yhtiö kuvasi kaivoksen toimintaa ja uraanin talteenottoa oheisen kuvan89

avulla:

Kuvassa on kuvattu oleellinen malminrikastusmenetelmä Talvivaarassa. Metallit
rikastetaan bioliuotuskasoissa liuosnesteeseen, joka neste sitten johdetaan
altaiden kautta metallien talteenottolaitokseen. Kuvasta puuttuu kaivos, josta
uraani saadaan mustaliuskeen mukana, sekä kipsisakka-allas, jonne uraani nykyi-
sin päätyy.

Mutta miksi YVA:ssa käsiteltiin vain metallien talteenottolaitoksiin sijoitettavaa
uutta uraanin uuttolaitosta? Väittäen, että bioliuotuskasat olisivat jo arvioitu
alkuperäisessä YVA:ssa. Uraanin suhteenko? Lisäksi on syytä huomata, että
pikkukuvaan on piirretty primäärikasojen mittasuhteet, lopullisiksi jäävät se-
kundäärikasat ovat jätetty kuvaamatta piirrokseen, vaikka ne ovat paljon laa-
jempia. Voi myös kysyä, että onko primäärikasan alla bentoniittivuoraus, niin
kuin pikkukuva väittää?

88 Talvivaara Oy, Uraanin talteenoton yleispiirteinen selvitys, 2010
89 Kuvan lähde: http://www.talvivaara.com/files/talvivaara/uraani/talvivaara_ylps.pdf
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Liite 4, Selostus periaatepäätöslupien käsittelystä 2010

Selostus ydinenergialain mukaisista periaatelupien käsittelystä 2010
Yli-insinööri Jorma Aurela, TEM energiaosasto, piti 19.10.2010 Kuopion
Uraaniseminaarissa90 esitelmän ’Ydinvoiman osuus Suomen energiantuotannos-
sa’, jonka yhteydessä hän kuvasi myös vuonna 2010 tehtyjä ydinvoimaratkaisuja
ja niihin liittynyttä periaatepäätösten käsittelyä valtioneuvostossa ja eduskun-
nassa.
Ote Jorma Aurelan esitelmästä:

”Tuossa on sitten noita päivämääriä tälle YVA-menettelylle, joka oli mittava, koska se
tehtiin samanaikaisesti itse asiassa neljälle hankkeelle, eli kolmelle ydinvoima-
laitokselle ja sitten tälle Posivan laajennuksille, yhdelle niistä.
Tämä ympäristövaikutuksien arviointi on erittäin tärkeä näissä ydinvoimahankkeissa,
ja me ollaan yhdessä ympäristöministeriön kanssa kehitetty niissä ihan uusia toimin-
tatapoja ja ollaan sitä mieltä että ne on hyviä.”
(…) ”Natura kuuluu myöskin näihin kaikkiin voimassa oleviin hankkeisiin, myöskin
ydinvoimalaitos-hankkeisiin. OL4 kohdalla käytiin aika mittava natura-arviointi. Siellä
on tulossa selkämeren kansallispuisto ihan lähelle tätä ydinvoimalaitosta, ja siinä on
natura-alue heti siinä edustalla.”

(…) ”Se oli todella jännittävää, minä olin itsekin mukana seuraamassa, kun
Suomen johtavat meribiologit pääsivät sitten arvostelemaan tätä hanketta.
Kysymys oli siitä, että aiheuttaako nämä neljä ydinvoimalaitosyksikköä niin
suurta lämpökuormaa, että voitais katsoa, että tämä luonto ja sen tietyt ele-
mentit kärsii siitä merkittävästi. Jos näin on, niin luonnonsuojeluasia on terävä
ja estää tällaisten toteutumisen, siitä voi poiketa ainoastaan valtioneuvoston
päätöksellä, joka menee komissioon.”

”Eli näissä on aika rajuja linkkejä näissä asioissa, ja tässä pyritään tietysti niihin kom-
promisseihin, että meillä voi olla samanaikaisesti vaikka selkämerellä hyvä kansallis-
puisto ja sitten taas toimiva ydinvoimalaitos. Ja sitten tämä Natura arvio oli myöntei-
nen, mutta siinäkin nämä prosessit jatkuu jatkuvasti. Suomessa ympäristöviranomai-
set, eli tässä tapauksessa ELY-keskukset, niiden ympäristöpuoli, niin nehän myöntää

90 Uraanintuotannon ja ydinvoiman riskit seminaari:
http://risk.eracnet.fi/edu/index.php/Uraanintuotannon_ja_ydinvoiman_riskit
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ympäristöluvat, ja ympäristölupa on usein järeämpi paperi kuin vaikkapa käyttölupa,
no on se ainakin kolme kertaa pidempi.”

”No, kaikki täytyy olla, tämmöisen yhden ydinvoimalaitoshankkeen, me ollaan lasket-
tu, tai TVO on laskenut, että OL3 liittyi yli sata lupaa, mitä siihen hankitaan eli se on
valtava määrä.
OL4:ssa on se tärkeä puoli, että kun tämä käytetyn polttoaineen huolto, niin siitähän
on huolehtinut tämä Posiva-yhtiö, joka perustettiin 1995, kun TVO ja silloinen Imat-
ran Voima meni kimppaan. Ja se on silleen, että TVO omistaa 60% Posivasta ja
Fortum 40%.
Meillä on ollut Suomessa maan tapa, se menee yli tämän ydinenergialain vaatimus-
ten, että samanaikaisesti kun tehdään voimalaitoksesta tämä periaatepäätös, niin
samanaikaisesti tehdään sitten päätös tästä käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta.
Näinhän ei sitten toimittu Fennovoiman kohdalla, sillä laki ei sitä vaadi, mutta pala-
taan siihen sitten vielä.”

(…) ”Sitten on tämä Fennovoiman hanke. Ja he saivat luvan vain yhdelle yksikölle.
Hehän haki semmoista kaksoismahdollisuutta, mutta valtioneuvosto katsoi, että niin
paljon ei tarvita Suomessa, ja rajasi tähän yhteen.
Ja niin kuin näette, se saattais olla jopa 4900 MW lämpöteholtaan. Heillä on vain 3
vaihtoehtoa; japanilainen vaihtoehto, sama kuin TVO:lla, ja sit myöskin tämä EPR on
sama, ja sitten tämä AREVA yhtiön ei vielä missään rakennettu kiehutusvesilaitos.”

(…) ”Se mikä tässä on merkittävää, niin on se, että siinä myönnettiin myöskin peri-
aatepäätös tälle loppusijoituslaitokselle voimalaitosjätteelle, eli tälle vähä- ja keskiak-
tiiviselle jätteelle. Tässä oli sitten ongelmana se, että Fennovoima haluaisi päästä
tuonne Posivan kyytiin, ne puhuu kansallisesta ratkaisusta, mutta Posiva taas ei
sellaista halua, koska heillä ei ole tilaa omasta mielestään siellä. Nämä on sellaisia
hyvin herkkiä asioita, ja tässä täytyy kunnioittaa näiden yhtiöiden sanotaanko ajatuk-
sia, ja kokoajan esimerkiksi TEM:in, joka on tavallaan niinku tän homman valvoja,
niin kanta on ollut, että teollisuuden täytyy itse ratkasta nää kysymykset.
Meillä on olemassa ydinenergialaissa 29 §, joka teoriassa sallii taasen pakotuksen
näille ydinjäte-huoltovelvollisille, mutta meidän tulkinta on, että se ei tällaisenaan
kestäisi, ettemme me voisi sitä käyttääkään, emmekä me haluakkaan sitä käyttää.
Mehän saatiin sitten eduskunnalta kehotus kuitenkin kiirehtiä näitä asioita, ja tässä
joku viikko sitten ministeri Pekkarinen sitten neuvotteli näiden yhtiöiden toimitus-
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johtajien kanssa, ja siellä on nyt sitten tämmöistä yhteistoimintaa. Joka tapauksessa
siinä tulee yhteistoimintaa, koska tämä tekninen ratkaisu tässä käytetyn polttoaineen
loppusijoituksessa on yhteinen Posivalla ja sitten ruotsalaisella SKBlla. Ja tämä taval-
laan ratkeaa sillä teknisesti, että sekä Suomessa että Ruotsissa se lisensioidaan.
Ruotsissa täytyy nimittäin muistaa, että tämä E.ON, joka on suurin osakas Fenno-
voimassa, niin on omistajana myöskin monessa ruotsalaisessa yksikössä.
Tilanne on se, että nyt kun annettiin periaatepäätös Fennovoimalle, niin laitettiin
tämmöinen ehto: vuoteen 2016 mennessä on saatava joko sopimus tästä ydinjäte-
huollosta Posivan kanssa, tai sitten on aloitettava omat ratkaisut, siis oman loppusi-
joituslaitoksen YVA-menettely. Tässä on aikaa sen verran, että pystyy myös tekemään
niin sanottuja alustavia sijoituspaikkatutkimuksia, koska totta kai Suomesta voi löytyä
myöskin turvallisia paikkoja, se ei edes ole teoriassa vaikeata, mun mielipiteeni on
sellainen. Katsotaan nyt sitten mitä he tekee.
Tässä on sitten näitä eri päivämääriä siitä miten tämä meni (dia 12). Minä sanoisin
näin, että kukaan ei ennustanut, että tämä vois mennä näinkään sujuvasti, eli se on
kyllä vähän yllätys. Tämä keskimmäinen on ehkä se mielenkiintoinen, että nähtiin
taas ihan uusia ilmiöitä, mutta myös ihan vanhoja ilmiöitä näiden YVA-menettelyn ja
periaatepäätös-hakemuksen käsittelyn aikana, tuossa näkyy millaisia aiheita oli esil-
lä.”

”Pohjoisessa Simossa oli Lohi-aiheita, oli pelastuspalveluongelmia, siellä oli
paljon ihmisiä joidenkin mielestä siellä laitoksien lähellä, maanjäristykset on
vähän järeempiä siellä Simossa. Sitten taas Pyhäjoki on lintualuetta, siis lai-
tokset ja linnut tykkää samanlaisista niemistä ja siinä tulee konflikti, ja nyt sit-
ten tullaan näkemään, että miten se etenee.

No tämä on tienkin sellainen asia, että tässä debatoidaan kovasti, ja esimer-
kiksi kaavoitus on sellainen mielenkiintoinen asia, että sen pitää olla kunnos-
sa ennen kuin rakentamislupaa haetaan. Nyt kuitenkin näyttää että kaavoi-
tus on edennyt erittäin nopeasti, että se ei näytä olevan kriittisellä polulla.
Heidänhän täytyy hakea rakentamislupia kesään 2015 mennessä.”

(…)”Onkalo-hanke on hyvin mielenkiintoinen. Sen verran kannatta mainita, että
tähän on tehty varaus Posivan toimesta niin, että on suunniteltu 12 000 tonnille, voi
sanoa uraania, polttoaine-elementtejä. Siellä oli varaus vielä tälle Loviisa 3lle. Ja tässä
on se Posivan pointti. Tästä Posiva katsoo, että tälle on olemassa tila, mutta ei sen
enemmälle. Ja tätä täytyy myös kunnioittaa silleen, että mitä he on tutkinut, on just
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tämä. Ja tietysti voidaan myös ajatella, että onhan heillä teoriassa voi tulla oikeus
myydä se yksi tila sieltä Fennovoimalle, mutta silloinhan ei olis enää Loviisa 3:lle tilaa,
eli Fortum ei siitä varmasti pitäis. Tämä on aika kimurantti juttu, ja luvitus nyt etenee
tämän 12 000 tonnin mukaisesti. Katsotaan sitten miten asiat ratkee. Siellä on vielä
safety-case ratkaisuja, joita ei ole vielä tehty, esim. se, että tuleeko ne kuparikapselit
pystykuiluihin, vai vaakasijoitus. Eli vielä elää tämä ratkaisu.
Joka tapauksessa tunnelisto on jo 4000 metrin pituudessa. Tarkoitus on että 2020
tämä tulis käyttöön.”
”Mikä tässä on hieno juttu Suomessa, että valtioneuvosto päätti jo 1983 tästä aika-
taulusta. Ja nyt edelleen katsotaan, että siitä pitää pitää kiinni. Eli Suomessa on
ydinjätehuoltopolitiikka, Suomessa ei ole mitään ydinenergiapolitiikkaa. Tämä on
valitettava juttu, että monessa maailman maassa se on aivan sekaisin. Ja tämä on
estänyt ydinvoiman uutta tulemista, kun ydinjätehuolto on aivan sekaisin. Pahimmalla
tavalle se menee tällä hetkellä sekaisin Yhdysvalloissa, kun presidentti Obama tuli
valtaan, koska hän lopetti tän hienon hankkeen Yucca Mountain Nevadassa, ihan
poliittisten syiden vuoksi.

Tälläinen ydinjätehuolto, se ei ole kovin halpaa. Viidelle laitokselle voi arvioida ydinjä-
tehuollon tulevan maksamaan noin 6 miljardia euroa. Ja se periaate on se, että
valtion ydinjätehuolto-rahasto, joka on meidän ministeriön yhteydessä, sinne kerätään
nämä rahat kokoajan. Se tehdään niin, että vuoden lopussa arvioidaan, että paljonko
rahaa tarvitaan siihen, että kaikki ydinjäte voidaan sijoittaa loppusijoitukseen. Se
tehdään siis siten, että ensin yhtiöt arvioivat, niitä arvioidaan ja lopuksi valtion ydinjä-
tehuoltorahasto sen sitten vahvistaa. Ja siellä on sukan varressa 1800 miljoonaa
euroa tälläkin hetkellä. Ja aina kun sitten tekee jotain, niin sitten sen saa vähentää,
sitten ei tartte maksaa niin paljon.”

(…) ”Ja mikä on aika jännittävää, mistä tänään kuullaan aika paljon on sitten tämä,
tai sanotaan, 2004 alkoi tämä uraanin etsintä, ja nyt sitten kaivoslain uusiminen on
taas edennyt, mutta siitä kuullaan sit enemmän. Tämä on aikapaljon kuivunut tämä
uraanin etsintä, mutta sitten tuli tämä Talvivaaran uraanin erotushanke, ja siinähän
tilanne on yksinkertaisesti se, että meidän kannalta, valtioneuvoston kannalta, niin
meillä on sisällä Talvivaaran hakemus tästä uraanin erotuksesta. Se tuli viime kevää-
nä sisään ja sitä käsitellään paraikaa siten, että tossa joulukuussa sitten julkinen
kuuleminen alkaa, ja sitten pyydetään myöskin lausuntoja eri toimijoilta.”
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”Ihan lyhyesti vielä valtioneuvoston periaatepäätöksen harkinnasta, siis keväällä
2010.
Siinähän tämä yhteiskunnan kokonaisetu -käsite on ydinenergialain luoma käsite, se
on ihan eri asia kuin yleinen etu.
Tämä on ihan sellainen poliittinen vapaus poliitikoille tehdä päätökset, mutta sitten
tietysti tekniset systeemit tarkistetaan, ja säteilyturvakeskus seisoo temppelin harjal-
la.”

”Ja mikä oli ratkaisevaa tällä kerralla (dia 21);
• Ydinlaitoksen tarpeellisuus maan energiahuollon kannalta

Se oli se joka teki rajaukset ja ratkaisut. Koska nämä kaikki muut
asiat oli kunnossa, sillä huomautuksella, että Fennovoiman ydinjäte-
huollossa on vielä aika paljon kirittävää.”

”Tämä oli aika jännittävää tämä viime kevät, sikäli että Suomessa tehtiin energia-
politiikkaa kahtena päivänä enemmän kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin.”

”20.4 huhtikuussa hallitus teki tämän uusiutuvan energian paketin, joka nyt
just on eduskunnassa tämä hallituksen esitys. Millä aiotaan rakentaa yli
2000 MW , 6 TWh tuulivoimaa, ja myöskin paljon puupohjaista ja näin
poispäin, Se tehtiin tiistaina 20.4.”

”Seuraavana päivänä iltakoulussa sitten tehtiin viisi periaatepäätöstä, tai siis
viisi periaatepäätöksen periaatepäätöstä. Periaatepäätös siitä, että tehdään
viisi periaatepäätöstä.
Sitten 6.5 valtioneuvosto teki nämä viisi periaatepäätöstä. Myöskin nämä ne-
gatiiviset periaatepäätökset ovat periaatepäätöksiä. Eli tämmöinen oli tämä
juttu.”

”Sitten myöskin näitte, että siinä oli hyvin mielenkiintoinen eduskuntakäsittely, 7
valiokuntaa käsitteli, eduskunta meni juhannuksen jälkeiselle yliajalle, kai toisen
kerran Suomen historiassa, ja tossa on sitten noi luvut. Ja sitten siellä on vielä niitä
ponsiäänestys-lausumia, joita nyt sitten kovasti käsitellään, esim. nyt on menossa
eduskuntaan ydinvastuulain muuttaminen siten, että Suomeen tulee rajoittamaton
ydinvastuu ennen kuin kansainvälisesti hyväksytään jo aikaisemmin säädetyt ydinvas-
tuulait. Siellä on paljon myöskin muita asioita.”
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Jälkikommentti tähän Jorma Aurelan esitykseen

Yli-insinööri Jorma Aurela jätti tarkentamatta sen, että hän oli TEM:in esittele-
vä virkamies Fennovoimaa koskevan esittelyn osalta.

Ja toinen asia oli TEM:in energiaosaston osastopäällikköön Taisto Turuseen
liitetyt jääviysepäilyt kyseisten periaatelupien valmisteluissa, koska hän kuului
Outokumpu Oy:n hallitukseen. Tästä oikeuskansleri suoritti tutkimuksen ja
totesi menettelyn arveluttavaksi, mutta ei määrännyt sanktioita.91

Päätöksessään oikeuskansleri katsoi muun muassa:

”Kun otetaan huomioon Outokumpu Oyj:n edullisen sähköenergian saantiin
liittyvä huomattava taloudellinen intressi ja sen intressin toteutumisen kytkey-
tyminen lainsäädännöllä vahvasti säännellyllä ydinvoimatoimialalla toimivan
Fennovoima Oy:n perustamiseen sekä yhtiöiden välisiin toimiin edullisen säh-
köenergian saannin turvaamiseksi, asetelma, jossa edullisen sähköenergian
saannin turvaamiseen pyrkivän merkittävän yhtiön hallitukseen on kuulunut
maan energian tuotannosta ja tässä tapauksessa erityisesti luvanvaraisesta ja
tarkoin valvotusta ydinenergiatuotannosta ministeriötasolla vastaava virka-
mies, on asiaa erityisesti jälkikäteen tarkasteltuna altis arvostelulle. Esteelli-
syysarvioinnissa olennaisinta eivät ole olleet työ- ja elinkeinoministeriön ener-
gia-osaston päällikön yksittäiset asioiden valmistelun käynnistämiseen liitty-
neet virkatoimet tai hänen osuutensa osaston toimialaan kuuluvassa energia-
tarveselvityksessä, vaan kokonaisuudessaan edellä todettu tietynlaiseksi kak-
soisrooliksi muodostunut asetelma, kun energia-osaston päällikkö on kuulunut
suurena sähkönkäyttäjänä olevan ja edullisen sähköenergian saantiin pyrki-
vän teollisuusyrityksen hallitukseen ja yhtiö on pyrkinyt energiakysymyksensä
ratkaisuun mm. siten, että sillä olisi mahdollisuuksia saada edullista sähkö-
energiaa sellaiselta sähköntuottajayhtiöltä, jonka ydinvoimalaitoksen perus-
tamista koskeva lupa-asia on tullut kerrotulla tavalla ministeriössä vireille.
Näin on syntynyt tilanne, joka on käsitykseni mukaan hallintolain 28 §:n 1
momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla vaarantanut luottamusta viran-
omaistoiminnan puolueettomuuteen.”

91 http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2010/20101567
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”Toimenpiteet
Oikeuskansleri saattoi tässä päätöksessä ministeriön virkamiehen esteellisyy-
destä lausumat oikeudelliset näkökohdat työ- ja elinkeinoministeriön tietoon
lähettämällä päätöksen sille. Vaikka oikeuskansleri edellä kerrotulla tavalla
katsoi, että periaate-päätöksen valmistelua on rasittanut puolueettomuutta
kohtaan tunnettavaa luottamusta vaarantava asetelma, ei tämän kuitenkaan
voida todeta vaikuttaneen päätökseen, joten oikeuskanslerilla ei ole oikeudel-
lisia perusteita ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Jäljennöksen päätöksestä oike-
uskansleri pyysi toimittamaan edelleen ministeriön energiaosaston osastopääl-
likölle ja asiassa kuulluille ministeriön virkamiehille tiedoksi.”
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Liite 5, Kajaani Oy:n lupamääräysten rikkomisen käsittelypro-
sessi
Marja Ylösen väitöskirja92 ”Saastumisen kontrollin ideologia, Vesien saastumisen ja
vesirikosten kontrolli Suomessa vuosina 1960–2000” tarkastettiin 2.12.2012 Jy-
väskylässä.
(Ote Marja Ylösen väitöskirjasta (2011), liite2, kohta 5, sivut 223 - 229)

”5. KAJAANI OY:N TAPAUS VUODELTA 1985 ”

”Uusi jätepäästölupa ja puhdistuslaitoksen rakentaminen”

”Pohjois-Suomessa sijaitseva metsäteollisuusyhtiö Kajaani Oy oli saanut jätepäästölu-
van Pohjois-Suomen vesioikeudelta vuonna 1983. Luvan mukaan yhtiön olisi pitänyt
saavuttaa siinä määritellyt päästörajat vuoteen 1985 mennessä.

Vuonna 1984 yhtiö oli päättänyt rakentaa uuden puhdistuslaitoksen jätepäästöilleen.
Koska puhdistuslaitoksen toimintateho oli epävarmaa, yhtiö vetosi Ympäristöministe-
riöön saadakseen kahden vuoden lykkäyksen lupaehtojensaavuttamiselle. Ympäris-
töministeriö ei tätä yhtiölle myöntänyt. Valvontaviranomaisten vaatimuksesta ja hei-
dän neuvomanaan yhtiö rakensi toisentyyppisen puhdistuslaitoksen kuin se aluksi oli
aikonut. Uuden puhdistuslaitoksen piti olla käyttövalmiina vuonna 1985. Pian kuiten-
kin kävi ilmi, että puhdistuslaitos ei toiminutkaan odotetulla tavalla.”

”Saastumisen määrittymistä poikkeavaksi ehkäisevät tekijät - noudattamisen indi-
kaattorit”

”Kajaani Oy oli ilmoittanut vesihallituksen ja vesipiirin viranomaisille etukäteen vai-
keuksistaan saavuttaa luvan määräämät päästörajat. Lisäksi yhtiö oli ryhtynyt vält-
tämättömiin toimenpiteisiin saadakseen puhdistuslaitoksen toimimaan. Nämä tekijät
osoittivat yhtiön edustajien kunnioittavan yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.
Myös valvontaviranomaisten varhaisemmat kokemukset yhtiön toimista ylitystapaus-
ten yhteydessä olivat tukemassa käsitystä valvottavien halusta ja pyrkimyksestä
noudattaa lupaehtoja. Tätä valvontaviranomaisten käsitystä olivat tukemassa myös
heidän henkilökohtaiset kontaktinsa yhtiönedustajiin. 1970-luvun alussa yhtiön palve-
luksessa ollut kemisti oli toiminut viranomaisten informanttina, jolla oli kyky analysoi-

92 http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4542-8
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da jätepäästöjen vaikutuksia vesistöön paremmin kuin viranomaisilla itsellään, sillä
1970-luvun alussa ei kyseisessä vesipiirissä ollut kemian tuntemusta omaavia henki-
löitä. Luottamukselliset suhteet informanttiin olivat luoneet kuvaa yhtiöstä vastuun-
tuntoisena ja luotettavana toimijana. Täten vuosien kuluessa viranomaisille rakentu-
nut kuva yhtiöstä lupaehtojen noudattamista kunnioittavana ja lupaylitysten sattues-
sa niihin nopeasti reagoivana sekä ongelmien syitä aktiivisesti selvittävänä toimijana,
ehkäisi viranomaisia tulkitsemasta ylitystä poikkeavaksi. Kyse oli luottamusnormista.”

”Poikkeavuuden nimeämistä ehkäisi myös se seikka, ettei poikkeavuuden lähde
näyttänyt olevan yhtiön toiminnassa vaan uusissa lupaehdoissa, jotka määrittivät
vanhojen säännösten mukaisen toiminnan poikkeavaksi aivan kuten Keski-Suomen
Selluloosa Oy:n tapauksessa. Vaikka uudessa luvassa asetetut päästörajat oli selkeäs-
ti määritelty ja ne antoivat viitekohdan päästöjen määrittämiselle poikkeavaksi, ei
tilanne ollut kuitenkaan näin yksiselitteinen. Hawkinsin tutkimuksen ja oman aineis-
toni perusteella käy ilmi, ettei pelkästään formaali viitekehys, jota laki ja lupaehdot
edustavat, vaikuta lain rikkomisen tai lupaylityksen määrittymiseen poikkeavaksi.
Siihen liittyvät paljon hienovaraisemmat mekanismit, jotka on konstruoitu tilan-
nesidonnaisesti, ja jotka viittaavat sosiaalisen kontrollin ideologiaan, kuten käytäntöi-
hin sekä uskomuksiin siitä, miten kontrolli hoidetaan parhaiten. (vrt. Hawkins 1984;
Yeager 1993).

Tarkasteltaessa sitä prosessia, jossa lain rikkominen määrittyy poikkeavaksi, termi
noudattaminen asettuu tärkeään asemaan. Hawkinsin (1984, 105–106) mukaan
valvontaviranomaisten noudattamista koskevissa tulkinnoissa on niin paljon variaatio-
ta, että noudattaminen on tullut monimerkityksiseksi.

Noudattaminen saastumisen valvonnassa voidaan ymmärtää joko valvottavien konk-
reettisena päästörajojen noudattamisena tai heidän pyrkimyksenään saavuttaa pääs-
törajat tai jopa hyvänä tahtona (hyväntahdon osoituksina). Noudattamisen tulkintaan
vaikuttavat myös ongelmien luonne ja niiden vältettävyys. (vrt. Hawkins 1984).”

”Kajaani Oy:n tapauksessa jäteveden puhdistukseen liittyvät ongelmat nousivat pääl-
limmäisiksi tarkastelun kohteiksi. Vaikka jätepäästöylitykset olivat jatkuvia, viran-
omaiset tulkitsivat ne teknisistä ja taloudellisista syistä johtuen mahdottomiksi vält-
tää. Koska yhtiö oli investoinut vastavalmistuneeseen puhdistuslaitokseen, joka ei
toiminutkaan odotetulla tavalla, eivät valvontaviranomaiset katsoneet kohtuulliseksi
vaatia uuden puhdistuslaitoksen rakentamista. Tilanteen teki vielä hankalammaksi
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se, että vesihallitus oli toiminut yhteistyössä yhtiön kanssa puhdistustekniikan valin-
nassa neuvonantajana. Yhtiö oli vesihallituksen ehdotuksen pohjalta toteuttanut
puhdistuslaitoksen rakentamisen ja valvontaviranomaiset olivat hyväksyneet yhtiön
puhdistusmenetelmän ja yhtiön suunnitelmat toteuttaa puhdistuslaitoksen rakenta-
minen. Näin ollen viranomaisten kädet olivat sidotut; heitä voitiin pitää yhteisvastuul-
lisina yhtiön kanssa puhdistustekniikan epäonnistumisesta ja siten lupaehtojen ylityk-
sistä. Nämä tekijät ehkäisivät tehokkaasti ylityksen määrittämisen poikkeavaksi ja
tekivät yhtiön toiminnan määrittämisen noudattamatta jättämiseksi mahdottomaksi.
Hawkins (1984, 105) on havainnut omassa tutkimuksessaan, että tekniset ongelmat
ovat usein viranomaisten taholta määritelty mahdottomiksi välttää.”

”Kajaani Oy:n edustajien pyrkimykset löytää ensinnäkin jätevesien puhdistamon
toimimattomuuden syyt ja toiseksi ratkaisut sen ongelman poistamiseen nähtiin
riittäväksi noudattamiseksi. Viranomaisten haastatteluista käy ilmi, että yleisestikin
teollisuuden aktiiviset pyrkimykset vähentää päästöjä tai minimoida niiden vaikutuk-
set nähdään heikentävän tottelemattomuuden (ylityksen) merkitystä ja vähentävän
toiminnan poikkeavaksi määrittymisen mahdollisuutta. Tällaisia tulkintoja voidaan
tehdä valvontaviranomaisten näkemysten pohjalta: ”He (yhtiön edustajat) olivat
alkaneet analysoida veden laatua ja selvittää ongelmaa ennen meitä…”. Tällaista
omatoimisuutta voitiin pitää osoituksena yhteistyöhalukkuudesta ja siten se voitiin
tulkita tottelemisena ja sääntöjen kunnioituksena.”

”Lupamääräysten noudattaminen prosessina ja pelinä”

”Kajaani Oy:n tapauksessa lupamääräysten noudattamisen prosessinomainen luonne
tuli esiin asteittain. Päästöylitysten varhaisessa vaiheessa ylitykset nähtiin valvontavi-
ranomaistenkin mielestä teknisistä ongelmista johtuen mahdottomiksi välttää.
Kyseisessä tilanteessa viranomaiset eivät nähneet muuta mahdollisuutta kuin antaa
yhtiölle aikaa ratkaista ongelma ja saavuttaa lupaehtojen rajat. Lisäksi Kajaani Oy:n
aktiiviset ongelmanratkaisuyritykset, kuten toistuvat neuvottelut asiantuntijoiden ja
konsulttien kanssa puhdistusteknologiasta, tulkittiin viranomaisten taholta vakaviksi
yrityksiksi saavuttaa noudattaminen.
Päästöylitysten jatkuessa vesipiirin viranomaiset vaativat yhtiöltä selvitystä ylityksistä
sekä esittivät suullisia ja kirjallisia huomautuksia lupaehtojen rikkomisesta. Näiden
niin kutsuttujen pehmeiden hallinnollisten keinojen kautta viranomaiset pyrkivät
varmistamaan noudattamisen.”
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”Koska tilanne pysyi muuttumattomana, viranomaiset antoivat yhtiölle takarajan,
johon mennessä sen tuli saavuttaa lailliset päästörajat. Yhtiö ei kuitenkaan onnistu-
nut vähentämään päästöjä sille asetettuun määräaikaan mennessä. Siksi paikallisen
vesipiirin viranomaiset ryhtyivät tiukemmin vaatimaan noudattamista ja lupaehtoihin
pääsemistä. He nojasivat jopa pakkokeinoihin, eli he esittivät vesihallituksen viran-
omaisille, jotta nämä ryhtyisivät syyteilmoituksen tekoon, mutta vesihallituksen viran-
omaiset halusivat tarjota yhtiölle vielä aikaa.”

”Jos noudattaminen nähdään pelinä, sitä voidaan seurata yhtiön viivytystaktiikoiden
kautta.”

”Esimerkiksi Kajaani Oy:n vetoamiset ympäristöministeriöön ja vesioikeuteen saadak-
seen lykkäystä lupaehtoihin pääsemisessä, voidaan tulkita viivytystaktiikoiksi. Toinen
esimerkki viivytystaktiikoista ovat jatkuvat neuvottelut, joita yhtiö kävi asiatuntijoiden,
konsulttien ja viranomaisten kanssa puhdistusteknisistä ongelmista. Yhtiö syytti laittei-
ta, mutta myös konsultteja tietämättömyydestä ja osaamattomuudesta puhdistusky-
symyksissä. Yhtiö vakuutti, että kaikki mahdollinen on tehty. Yhtiö asetti myös taka-
rajoja itselleen lupaehtoihin pääsemisen suhteen ylläpitääkseen kuvaa itsestään
vastuullisena toimijana. Valvontaviranomaiset eivät kyenneet kuitenkaan osoitta-
maan, että yhtiö olisi tietoisesti viivyttänyt prosessia.
Mutta kuten Kajaani Oy:n tapaus osoitti, viranomaisten tulkinnat tilanteesta voivat
muuttua. Ylitykset, jotka ensiksi näyttivät mahdottomilta välttää, alkoivat näyttää
vältettävissä olevilta.
Noudattamisen määrittelyn voidaan nähdä perustuvan viranomaisten tekemään
yhtiön taloudellisen ja teknisen tilanteen luokitteluun sekä yhtiön mahdollisuuteen
noudattaa sääntöjä. Kajaani Oy:n tapauksessa yhtiön tekninen tilanne oli viran-
omaisten huomion keskipisteenä. Se oli kääntänyt viranomaisten huomion pois yhtiön
taloudellisesta tilanteesta. Kun ylitykset olivat jatkuneet muutaman vuoden, Kajaani
Oy ilmoitti hakevansa vesioikeudelta lupaa rakentaa uusi sellutehdas - Pohjan Sellu.
Tämä viimeistään käänsi viranomaisten huomion teknisistä kysymyksistä taloudellisiin
kysymyksiin. Päästöylitysten lisäksi yhtiö oli ylittänyt tuotantorajansa, jotka oli määri-
telty lupaehdoissa.”

”Yhtiön yhteistyöhalukkuus teknisissä kysymyksissä ja vesiensuojelua koskevissa
kysymyksissä kyseenalaistettiin. Vaikutti siltä, että yhtiö ei ollut ottanut puhdistusky-
symystä riittävän vakavasti, koska se oli valmis rakentamaan uuden tehtaan pääs-



185

töistä huolimatta. Näytti siltä, että yhtiö oli liian ahne parantamaan omaa tuotanto-
kapasiteettiaan – vesiensuojelun kustannuksella. Siksi vesipiirin viranomaiset kokivat
yhtiön toiminnan moraalisesti tuomittavana.

Viranomaisten kokivat kompetenssinsa kyseenalaistetuksi ja he tunsivat tulleensa
huijatuiksi yhtiön taholta. Kun ylitykset olivat jatkuneet yli kolme vuotta, vesihallituk-
sen viranomaiset laativat syyteilmoituksen yhtiön toimista.”

”Täytäntöönpanon strategia ja harkintavalta”

”Tietyn täytäntöönpanostrategian omaksuminen riippuu osin siitä, miten ylitys on
tullut ilmi. Mikäli ylitys tulee ilmi normaalilla tavalla eli valvottavan tai valvontaviran-
omaisen huomaamana, johtaa se todennäköisesti pehmeisiin hallinnollisiin keinoihin.
Mutta mikäli ylitys tulee ilmi ulkopuolisten kautta, on täytäntöönpanon tyyli todennä-
köisesti tiukempi.

Täytäntöönpanon strategiat voidaan jakaa noudattamisstrategiaan ja sanktiointi-
strategiaan. Noudattamisstrategia koostuu neuvotteluihin perustuvasta täytäntöön-
panon tyylistä ja sanktio-strategia pakottavasta täytäntöönpanon tyylistä. Edellinen
edistää konsensusta ja neuvotteluja kun taas jälkimmäinen on enemmän vastakkain
asetteleva. Kajaani Oy:n tapauksessa viranomaiset olivat seuranneet yhtiön päästöjä
rutiininomaisesti ja olivat tietoisia yhtiön ylityksistä yhtiön antamien tietojen ja raport-
tien kautta. Ylitykset olivat tulleet tietoon normaalilla tavalla, mikä oli omiaan johta-
maan pehmeiden hallinnollisten keinojen käyttöön. Täytäntöönpanon tyyli kuitenkin
muuttui neuvottelutyylistä sanktioivaan tyyliin. Tämä johtui moraalisesta närkästyk-
sestä, jota viranomaiset tunsivat yhtiön suunnitelmia kohtaan rakentaa uusi tehdas
jatkuvista lupaylityksistä huolimatta. Myös valvonnan ulkopuolisten tahojen esittämä
huoli vesistön tilasta antoi syyn koventaa täytäntöönpanoa ja tulkita yhtiön toiminta
poikkeavaksi, sillä ne kyseenalaistivat valvonta-viranomaisten valvontatoiminnan.
Paikallinen ympäristönsuojelulautakunta ilmaisi vesipiirille huolensa jatkuvista ylityk-
sistä.”

”Näin ollen myös ulkopuolelta tuleva paine oli merkityksellinen viranomaisten tiu-
kemman täytäntöönpanostrategian omaksumisessa. Pian ympäristönsuojelulauta-
kunnan kirjeen jälkeen vesipiirin viranomaiset pyysivät vesi- ja ympäristö-hallitusta
tekemään syyteilmoituksen. Viranomaiset saattoivat kokea, että heidän kompetens-
sinsa ja tehokkuutensa vesiensuojelussa oli julkisesti asetettu kyseenalaiseksi.”
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”Vesihallinnon organisaation hierarkkisuus oli omiaan viivästyttämään vesipiirin viran-
omaisten täytäntöönpanoa. Vesipiirin viranomaiset olivat kolmeen eri otteeseen pyy-
täneet vesihallituksen viranomaisia tekemään syyteilmoituksen Kajaani Oy:n lupaeh-
tojen ylityksistä, ensimmäisen kerran toukokuussa 1986, toisen kerran maaliskuussa
1987 ja viimeisen kerran kesäkuussa 1987. Vesihallituksen vastaus vesipiirin vaati-
muksiin oli ollut käyttää pehmeitä hallinnollisia keinoja, kuten huomautuksia ja selvi-
tyspyyntöjä. Vesipiirin viranomaisten mukaan keskus-virasto suosi teollisuutta vesien-
saastumisen ehdoilla. Toinen osoitus keskusviraston vallasta ja valta-asemasta val-
vonnassa oli heidän ja teollisuuden väliset epäviralliset sopimukset puhdistuksen
etenemisestä tehtaittain. Vesipiirin viranomaiset eivät siten kyenneet käyttämään
tiukkoja keinoja ylitystapauksissa, koska tehtaiden puhdistus-menetelmistä oli sovittu
etukäteen.

Valvontaviranomaisten harkintavalta ja passiivinen täytäntöönpano saivat arvostelua
osakseen. Paikallinen kalastuskunta valitti eduskunnan oikeusasia miehelle viran-
omaisten tavasta hoitaa Kajaani Oy:n tapausta. Viranomaisten täytäntöönpanostra-
tegiat ja -tyyli problematisoitiin. Tämän problematisoinnin ja eduskunnan oikeusasia-
miehen kehotuksesta vesi- ja ympäristöhallitus laajensi vesi- ja ympäristöpiirien viran-
omaisten toimintarepertuaaria - he saivat oikeuden syyteilmoituksen tekoon. Edus-
kunnan oikeusasiamiehen lausunto sai vesi- ja ympäristö-hallinnon myös uudista-
maan valvontaohjeensa.

Kajaani Oy:n tapaus paljasti viranomaisten laajan harkintavallan täytäntöönpanon
keinoja valittaessa. Viranomaiset antoivat yhtiölle aikaa saavuttaa lupaehtonsa laa-
jentamalla vesioikeuden lupapäätöksen aikaulottuvuutta. Näin ollen poikkeamista
vesilaista ja vesioikeuden päätöksestä käytettiin keinona saavuttaa lain noudattami-
nen! Kajaanin tapauksessa yhtiön lupaehtojen ylittämistä siedettiin kolmen vuoden
ajan. Sen sijaan, että ylitykset olisivat johtaneet pakkokeinojen käyttöönottoon, ne
johtivat pitkittyneisiin neuvotteluihin yhtiön ja viranomaisten välillä. Voidaankin kysyä,
voidaanko viranomaisten laaja harkintavalta, joka ilmeni neuvottelujen pitkittymisenä
ja ylitysten sietokykynä, nähdä poikkeavana tässä nimenomaisessa tapauksessa?”

”Periaatteessa harkintavallalla voidaan nähdä olevan sekä myönteisiä että kielteisiä
seurauksia lain täytäntöönpanoa ajatellen. Harkintavallan kielteisistä seurauksista
mainittakoon esimerkiksi päätökset, jotka suosivat saastuttajan intressejä ja ohittavat
ympäristönsuojelun päämäärien eteen tehdyn työn. Termiä valvonnallinen capture on
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käytetty kuvaamaan tilanteita, joissa viranomaiset ovat toimiessaan läheisissä väleis-
sä saastuttajien kanssa omaksuneet saastuttajien intressit omikseen. Epätasa-
arvoisuus informaation saamisessa valvojien ja valvottavien kesken johtaa herkästi
neuvotteluihin ja päätöksiin, jotka diskriminoivat yleisiä ympäristöintressejä. Kajaani
Oy:n tapauksessa yhtiön edustajat olivat saattaneet pidättää itsellään tietoa uuden
tehtaan rakentamissuunnitelmista.”

”Kenties voimakas aluepoliittinen orientaatio oli ollut omiaan lisäämään yhtiön uskoa
siihen, että viranomaiset varauksettomasti hyväksyisivät kaiken taloudellisesti tärkeän
toiminnan. Tämä saattoi olla yksi syy viranomaisten ja yhtiön tarpeettomasti pitkitty-
neisiin neuvotteluihin. Viranomaisten harkintavallan negatiiviset vaikutukset kohdistui-
vat vesistön tilaan. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna viranomaisten harkintavallan -
venyneet neuvottelut ja ylitysten salliminen kolmen vuoden ajan - voidaan nähdä
johtaneen poikkeavaan, vesistön kannalta epäedulliseen tilanteeseen.

Kajaani Oy:n tapauksessa tulevat selvästi esiin erilaiset noudattamis- ja neutralointi-
strategiat, yhtiö osoitti yhteistyöhalukkuutta neuvotteluin, takarajojen asettamisten
avulla, päästöistä syytettiin teknologiaa ja osaamattomia konsultteja. Noudattaminen
näyttäytyi pelinä, jossa yhtiö käytti hyväkseen luottamusnormia. Luottamusnormiin
viittasi valvontaviranomaisten pitkämielisyys tehtaan päästörajojen rikkomisia koh-
taan. Yhtiön totaalinen välinpitämättömyys lupaehtoja kohtaan ilmeni uuden selluteh-
taan rakentamissuunnitelmina. Tämä yritysten omien taloudellisten päämäärien
ajaminen muista välittämättä edusti yritys-valtaa, jonka voidaan väittää kytkeytyneen
myös luottamusnormiin.

Poikkeavaksi nimeämisen mekanismit liittyivät moraaliseen närkästykseen, joka liittyi
yhtiön ilmoitukseen rakentaa uusi sellutehdas jatkuvista lupaehtojen rikkomisista
huolimatta. Tahallisuus näyttäytyi tuon uuden tehtaan rakentamisilmoituksen jälkeen
ilmiselvältä. Tekniset ongelmat päästöjen syinä nähtiin korjattavissa olevina, koska
rahaa oli uuden tehtaan rakentamiseen. Kaikki mikä aiemmin näytti noudattamisel-
ta, voitiin kyseenalaistaa yhtiön uuden tehdassuunnitelman myötä.”
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Liite 6, Uraanin ympäristövaikutuksista
Tähän liitteeseen 6 on koottu muutamia uraanikaivoksien ja radioaktiivisten
aineiden aiheuttamiin ympäristökysymyksiin liittyviä selostuksia.

6.1 Uraanikaivostoimintaan sekä uraanimalmijätteeseen liittyvien
haittojen vähentäminen

GTK suoritti 80 -luvun alussa ydinjätteiden sijoitustutkimuksiin liittyen radioak-
tiivisten aineiden liikkuvuustutkimuksia kallio- ja maaperässä, joita tutkimuksia
GTK julkaisi erillisessä tiedonanto-sarjassaan. Tähän liittyen GTK teki myös
tutkimuksen93 uraanikaivoksien ympäristöhaitoista, josta julkaistiin erillinen
tiedonanto vuonna 1983. Ohessa kyseisen tiedonannon lyhennelmä:

”GTK tiedonanto 35 G – 1.5.2 ’Uraanikaivostoimintaan sekä uraani-
malmijätteeseen ja sen sijoittamiseen liittyvien haittojen vähentäminen’

”TIIVISTELMÄ
Uraanin talteenotto malmista on nykyään niin tehokasta, että malmijätteet harvoin
sisältävät taloudellisesti kannattavia määriä uraania. Kuitenkin uraanikaivos-jätteisiin
liittyy sen verran radioaktiivisuutta, että se vaatii ympäristön suojelun kannalta tehok-
kaita ja kestäviä toimenpiteitä. Kaivosjätteitä voidaan pitää sedimentteinä, joilla on
fysikaaliset ja kemialliset erityisominaisuudet. Uraanin ja toriumin hajoamisessa syn-
tyvän radiumin puoliintumisaika on noin 1 600 vuotta, joten se on uraanikaivosjät-
teessä hyvin pitkäaikainen radonin lähde.” (…)

”1 JOHDANTO”
”Ryhdyttäessä selvittämään ydinpolttoainekiertoa, sen voidaan laskea alkavan uraani-
malmin hyödyntämisestä; Suomessa tosin ei harjoiteta uraanikaivos-toimintaa, mutta
silti on syytä olla selvillä maailmalla käytettävistä uraani-kaivos-jätteen sijoitustoimen-
piteistä.
Runsaasti huomiota ja varoja on kohdistettu sekä käytetyn ydinpolttoaineen että voi-
malaitosjätteen sijoitustutkimuksiin. Uraanikaivosjätteen ja jonkin muun alkuaineen
kuin uraanin vuoksi louhittavan, heikosti radioaktiivisen malmijätteen sijoitustutki-

93 GTK tiedonanto 35 G – 1.5.2 ’Uraanikaivostoimintaan sekä uraani-malmijätteeseen ja
sen sijoittamiseen liittyvien haittojen vähentäminen’, 1983
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mukset ovat jääneet vähemmälle. Kuitenkin uraanin tuotannon kasvaessa lisääntyy
myös erikoiskäsittelyä tarvitsevan kaivosjätteen määrä.” (…)

”2 URAANIKAIVOSTOIMINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ”
(…)”Ydinenergialakitoimikunta on mietinnössä esitellyt sekä varsinaisen kaivos-
toiminnan että siihen läheisesti liittyvän rikastustoiminnan sääntelyä. Mietinnössä
kaivostoiminnan käsite on laaja ja siinä kaivostoiminnan määritelmä kattaa sekä
malmin louhinnan että uraanin tai toriumin erottamisen malmista rikastuslaitok-
sessa.
Vaikka toimikunnan tehtävä on käsittänyt kaiken ydinenergian tuottamiseen liittyvän
kaivostoiminnan, niin esityksen painopiste on uraanikaivostoiminnassa. Uraanikaivos-
toimintaa säätelevät määräykset koskevat myös toriumia, koska sekin on halkeamis-
kelpoinen ydinenergian tuotantoon soveltuva alkuaine.

Toimikunnan mietinnön mukaan uraanikaivostoiminnassa esiintyvät säteily ja radio-
aktiiviset kaivamisjätteet asettavat luonnonsuojelun toteutumiselle uraanikaivostoi-
minnassa suuremmat vaatimukset kuin muun kaivostoiminnan yhteydessä. Toisaalta
toimikunnan mielestä uraanikaivos-toiminnan ottaminen ydinenergialain sääntelyn
piiriin olisi tarkoituksenmukaista, koska se on osa ydinpolttoainehuoltoa. Kaivostoi-
minnan osalta ydinenergialain soveltaminen alkaisi siinä vaiheessa, jota kaivoslaissa
kutsutaan esiintymän hyväksikäytöksi. Käytännön tulkintavaikeuksia saattaa syntyä
silloin, kun malmia hyödynnetään muiden kuin uraanin mineraalien vuoksi, mutta
malmi silti sisältää myös uraanimineraaleja.

Ydinenergialakitoimikunnan mietinnössä T1 todetaan kuitenkin, että koska kaivos- ja
rikastustoiminta on ydinenergian käyttöä määritelmää väljästi soveltaen, niin ydinjät-
teen määritelmä laajenee kattamaan myös kaivos- ja rikastustoiminnan jätteet.

Ehdotuksessa uudeksi ydinenergialaiksi sanotaan, että luvanhaltijan, jonka toiminnan
seurauksena ydinjätettä syntyy, olisi huolehdittava kaikista tuottamiensa jätteiden
huoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja vastattava niiden kustannuksista.
Ydinenergiatoimikunnan mietinnössä T1 todetaan, että turvallinen ydinjätehuolto
edellyttää riittävän väljiä taloudellisia järjestelyjä ja saman seikan voidaan todeta
soveltuvan myös uraanimalmi-jätteen turvallisten sijoitusmenetelmien valintaan.”
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”4 URAANIKAIVOSTOIMINNAN ERITYISHAITTOJA”
”Kaikki primääriset keskinäisessä tasapainotilassa olevat uraanimalmit sisältävät
radiumia, joka juuri on poikkeuksellisen korkean säteilytason aiheuttaja uraani-
kaivoksissa.
"Tavallisten kaivosten" toimintaan liittyvien haittatekijöiden lisäksi uraanikaivosten
työntekijät joutuvat alttiiksi hengitysilman sisältämälle radonkaasulle ja sen lyhytikäi-
sille tytärnuklideille, hengitysilmassa oleville pitkäikäisille alfa-aktiivisille hiukkasille
sekä kohonneen ulkoisen säteilyn vaikutukselle.
Merkittävimmän haitan muodostaa kuitenkin radon lyhytikäisine tytäraineineen.
Lyhytaikaisesti radonpitoisuus nousee louhinnan edellyttämän malmin porauksen,
räjäytyksen ja kuljetuksen aikana pölyhiukkasiin tarttuneiden uraanisarjan aineiden
vuoksi. Pölyn ja ulkoisen säteilyn yhteenlaskettu osuus kaivostyöntekijöiden säteilyal-
tistuksesta jää yleensä radonin osuutta alhaisemmaksi. On arvioitu, että pölyn ja
ulkoisen säteilyn osuus on yhteensä n. 30 % kokonais-altistuksesta.”

”Radiumin pitkän puoliintumisajan vuoksi (noin 1600 vuotta) seisovan kaivosveden
voidaan olettaa sisältävän runsaasti radiumia (ja sen seurauksena myös radonia) tai
vaihtoehtoisesti suurissa vesisysteemeissä radium diffundoituu pitkiä matkoja, josta
seuraa radonin leviäminen laajalle. Näin pintavesiin keräytynyt radon poistuu pääasi-
assa ilmaan. Myös kaivokseen valuvaan pohjaveteen on saattanut liueta uraania ja
radonia, jolloin vuotokohtien läheisyydessä ilman radonpitoisuus voi olla hyvinkin
korkea.

Toiseksi, radon voi hajota ilmassaoloaikanaan, jolloin hajoamistuotteet kiinnittyvät
pöly- ym. hiukkasiin, millä on sekä hyvät että huonot puolensa. Huonoa se on tervey-
delliseltä kannalta, koska ilman mukana kulkeviin hiukkasiin tarttuneet radionuklidit
joutuvat hengitysilman välityksellä keuhkoihin. Mobiilin faasin hyvänä puolena on
radioaktiivisten tytärnuklidien poistuminen kaivoksen alueelta.”

”Kaivoksen tuuletusilman mukana radonia ja radionuklidien saastuttamaa pölyä
kulkeutuu kaivoksen ympäristöön. Ympäristöön kohdistuvien haittavaikutusten voi-
makkuus riippuu malmin uraanipitoisuudesta, käsiteltävän malmin määrästä, käyte-
tystä tekniikasta, varotoimenpiteistä ja ko. alueen käyttötarkoituksesta (mm. asutus,
kasvillisuus, eliöstö, vesistöt, pohjavedet, alueen yleinen käyttötarkoitus)” (..).

”Uraanimalmien uraani liukenee heikkoihin happoihin ja jopa veteen. Jotkut runsaas-
ti uraania sisältävässä maaperässä kasvavat kasvit ovat rikastaneet itseensä uraania;



191

erityisen runsaasti sitä on kerääntynyt juuristoihin. Todennäköisesti tämä johtuu siitä,
että juuristoon kerääntyy Ca -fosfaatteja, jotka reagoivat uraanin kanssa tehostaen
sen pidättymistä ja vain osa uraanista joutuu kasvien maanpäällisiin osiin.”

”URAANIMALMIJÄTE”
”Jos malmimineralisaatio sijaitsee hyvin syvällä kalliossa, niin poissiirrettävän kivima-
teriaalin määrä avolouhoksessa on paljon suurempi kuin maanalaisessa louhinnassa.
Avolouhinnan etuna on kuitenkin se, että alhaisetkin malmipitoisuudet voidaan hyö-
dyntää.”

”Uraanimalmijätteen koostumus”
”Uraanimalmijätteen sijoitukseen liittyviä seikkoja on kuvattu mm. Kanadasta, Ruot-
sista, Etelä-Afrikasta ja Australiasta.
Kanadan ja Ruotsin luonnonolosuhteet vastannevat parhaiten Suomen olosuhteita.
Kanadassa uraanimalmijätteiden sijoitusalueilla sadeveden suotautuminen ylittää
haihdunnan. Malmijätteeseen jäänyt hapettuva pyriitti (FeS2) laskee valuvan veden
pH-arvoa.
Hapan vesi tehostaa esim. Th-230:n, Ra-226:n, Pb-210:n, As:n ja Ni:n vapautumista
malmijätteestä ja joutumista ympäristöön. Tapahtuma voi jatkua hyvinkin kauan.

Monissa uraanimalmijätteissä haitalliset ei radiologiset aineet, kuten Cat Pb, Zn, Set
As, Pb, Cd, hapot, orgaaniset yhdisteet ym, muodostavat huomattavan pitkäaikaisen
ympäristö- ja terveyshaitan.
Pitkäaikaiset jätteissä tapahtuvat kemialliset prosessit ja paikalliset ilmasto- ja pohja-
vesiolosuhteet ovat pääasialliset sekä radiologisten että ei-radiologisten aineiden
vapautumista säätelevät tekijät.”

”Uraanimalmin jätteiden haittavaikutuksista on tehty riskianalyyseja.”
”Tulokset osoittavat, että ensimmäisen 100 vuoden aikana haittojen perimmäinen
aiheuttaja on alkuperäinen jätteeseen jäänyt radium. 100 000 vuoteen saakka Th-
230 on pääasiallisin riskitekijä ja kun aikaa on kulunut n. 1 miljoonaa vuotta, haitta-
vaikutusten pääasiallisin aiheuttaja on alkuperäisen malmin sisältämä U-238, joten
sekä torium että radium on poistettava jätteistä pitkäaikaisen haittavaikutuksen
heikentämiseksi.”
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”Haitallisten aineiden kulkeutuminen jätteistä.
”Uraanikaivosjätteen sijoituspaikan valinnassa ja suunnittelussa on otettava huomi-
oon seuraavat radionuklidien vapautumis- ja kulkeutumistavat:

1. Tuulieroosio ja -kuljetus
2. Pintaveden kulutus- ja kuljetustyö
3. Pohjaveden liuottava vaikutus ja liuenneiden aineiden kulkeutuminen sen
mukana
4. Kaasufaasissa olevien radioaktiivisten aineiden säteilyvaikutus
5. Ekologisten tekijöiden (kasvit tai eläimet) pääsy kosketuksiin radioaktiivisia
aineita sisältävän malmijätteen kanssa
6. Ihmisten joko tahaton tai tahallinen käsiksipääsy malmijätteeseen.”

”Kaksi ensimmäistä kulkeutumistapaa ovat luonteeltaan kineettisiä, jolloin kulkeutu-
mista voidaan heikentää rakentamalla esteitä.
Menetelmiä ovat mm:

a) jätteiden hautaaminen maanpinnan alapuolelle tai kasojen rakentaminen
niin, että ne ovat mahdollisimman eroosionkestäviä
b) sopivan koostumuksen omaavien jätekivien kokoaminen yhteen paikkaan
tietyn paksuisiksi kerroksiksi
c) jätteet kasataan niin, että ne painuvat malliltaan sellaisiksi kasoiksi, joita
tuulieroosio pystyy kuluttamaan mahdollisimman vähän ja vesien kosketuksiin
pääsy jätteen kanssa estetään.”

”Uraanikaivosjätteistä peräisin oleva radioaktiivisuus kulkeutuu eliöihin eri tavoin ja
altistaa eliöitä seuraavasti:

a. ilmassa oleva radon ja sen tytärnuklidit
b. suora gammasäteily
c. jätteistä lähtevä ilman mukana kulkeutuva pöly

1. suoraan hengitykseen
2. laskeuma maan pinnalle

d. kulkeutuminen veden mukana
1. kiinteät radioaktiiviset hiukkaset
2. liuenneet radioaktiiviset aineet

e. kaivosjätteiden siirtäminen”
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”YHTEENVETO”
”Uraanimalmijätteiden sijoituksessa käytettävien menetelmien päämääränä on estää
radionuklidien ja muiden haitallisten aineiden kulkeutuminen biosfääriin. Sijoitusme-
netelmät täytyy suunnitella tapaus- ja paikkakohtaisesti, jolloin otetaan huomioon
mm. malmijätteen ominaisuudet ja rakennelmien pysyvyys, sijoituspaikan geologia,
maantieteellinen sijainti, ilmasto-olosuhteet samoin kuin pitkää aikaväliä ajatellen
ihmisten toimenpiteet alueen uudelleen käyttöönottamiseksi.
Radionuklidien ja muiden haitallisten aineiden kulkeutumisen estämiseksi tarvittavat
toimenpiteet perustuvat siihen, että tunnetaan malmijätteen sisältämien alkuaineiden
ja yhdisteiden liukenemis- ja reagointitavat.”

”Uraanimalmijätteiden sisältämien radioaktiivisten aineiden lisäksi haitta-vaikutuksia
aiheuttavat raskasmetallit. Uraanimalmit sisältävät vaihtelevia määriä sulfidimineraa-
leja, jotka hapettuvat ilman vaikutuksesta. Hapettumistuotteiden kanssa kosketuksiin
joutuvan veden pH-arvo laskee, mikä puolestaan tehostaa haitallisten aineiden liuke-
nemista. Uraanimalmien ominaisuudet vaihtelevat laajalti. Uraanimalmin säteilyvoi-
makkuus riippuu monista eri tekijöistä, mm. malmin mineralogiasta, tiiviydestä tai
huokoisuudesta ja mineraalien raekoosta sekä radioaktiivisten mineraalien määräs-
tä.”

”Malmijätteiden sijoitusmenetelmän suunnittelussa mm. seuraavat säteilyvaarat ja
kemialliset riskitekijät on otettava huomioon:”

”*vapautuva radon
- gammasäteily
- ilman sisältämään pölyyn kiinnittyneet radioaktiiviset aineet
- radiumin liukeneminen veteen
- radonin liukeneminen veteen
- raskasmetallien liukeneminen ja siitä aiheutuvien haittojen kerran-
naisvaikutus
- ravinnesuolojen liukeneminen

*Haitalliset aineet, jotka voivat kulkeutua vesi- ja ilmareittien kautta ovat
ekosysteemille potentiaalinen vaaratekijä.”
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”Laskelmien mukaan uraanin ja toriumin hajoamisen välivaiheena syntyvät Ra-226
tytärnuklideineen tuottaa valtaosan malmijätteeseen liittyvästä radioaktiivisuudesta,
kun otetaan huomioon n. 1000 vuoden aika.

Malmijätteen sisältämät haitalliset aineet vapautuvat vähitellen pyriitin hapettumisen,
huokos- ja pohjaveden happamoitumisen ja sitä seuraavan liukenemisen vaikutukses-
ta. Osa nuklideista pidättyy malmijätteeseen lisätyn kalkin ansiosta.”
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6.2 Uraanikaivosten ympäristövaikutuksia Saksassa

GTK:n raportissa94 ’Aerogeophysics in Finland 1972–2004, Methods, Sys-
tem Characteristics and Applications’ Spesial paper 39, edited by Meri-Liisa
Airo, kuvataan GTK:n suorittamia aerogeofysikaalisia tutkimuksia entisen Itä-
Saksan alueella.
Tässä ote englanninkielisen raportin sivuilta 164 -167:

”MAPPING THE ENVIRONMENTAL RISKS OFAN EXTENSIVE
CONTAMINATED SITE
– RESULTS FROM A MINING REGION IN EASTERN GERMANY”

”The AERA project (Assessment of Environmental Risks by Airborne Geophysical
Techniques Validated by Geophysical Field Measurements) is a pioneer survey ap-
plying airborne multisensor measurementscombined with various ground geophysical
surveys aimed especially at studying environmental risks of a relatively wide conta-
minated site (Gaál et al. 2001). The airborne measurements of the 1100 km2 wide
area in Saxony, southeast Germany were carried out within three weeks during Au-
gust-September 1999 using GTK’s three-method system. Theground surveys were
conducted during May 2000 by GTK and several European partner companies.
The project site was selected because of the versa tile environmental risks recognised
inside the area. The area surrounding the city of Zwickau has been an important
uranium-mining region as well as being densely industrialised. The soil and the
groundwater are potentially endangered by waste from the mining and chemical
industry, as well as by settlements and agriculture. The airborne survey was a pre-
liminary study to define the regional scale of the contamination and to collect geolo-
gical information. The airborne measurements enabled follow-up ground surveys to
be targeted in relation to the most significant anomalies.
The GTK three-method airborne survey produced a relevant regional dataset that
can also be used in more detailed studies. The airborne geophysical data revealed
the integrity of several geological and manmade features and detected many interes-
ting smallscale anomalies. The gamma ray survey yielded the most significant results
illustrating effectively the long-term environmental impacts of uranium mining. The
radiometric results can be used for mapping the dispersion of radioactive material as

94 GTK:n raportti ’Aerogeophysics in Finland 1972–2004, Methods, System Characteristics
and Applications’ Spesial paper 39, edited by Meri-Liisa Airo,
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well as assessing the radiation dose levels. The magnetic data discriminates mainly
geology and cultural noise, while at the same time locating several landfills containing
scrap metal and mine tailings containing magnetic minerals. For locating old buried
domestic waste deposits the airborne magnetic mapping would be a superior met-
hod. The AEM results were influenced by cultural noise and the naturally highly con-
ductive soil. Yet the AEM data reveal many interesting anomalies related to landfills
and mine tailings. To interpret whether the anomalies reflect soil or groundwater
contamination or a natural increase of conductivity would require more information
on the soil and groundwater properties.”

”Results of the gamma-ray survey – Mapping of the uranium mining
impacts”

”The test area in Germany is ideal for mapping the dispersion of radioactive mate-
rials from uranium mining. The background radiation levels are naturally low and all
the detected anomalies except a couple of geological features are manmade. Also
the area has been an important producer of uranium ore, leaving behind two closed
mines and yellow cake process plants as well as large amount of mining and proces-
sing waste inside the test site.
The most interesting anomalies detected with airborne radiometric measurements
are the transport of radioactive contaminants along the local river system and the
high radiation levels above large uranium mining tailing ponds. In both cases the
environmental risks are previously known and documented.
The advantage of the airborne gamma-ray survey is to show the integrity of conta-
minated features producing spatially precise maps over the whole area.”

”Contamination of the Zwickauer Mulde riverside.”
”The transport of contaminants along the river system originates from an accident
at a so-called yellow cake process plant during the 1960s. The riversystem can be
traced in the total radiation and uranium maps throughout the test site (Fig.7a, b).
Two sites along the river located 7.5 km and 10 km downtream from the process
plant were selected for the topsoil sampling. The samples were collected from the
riverbeds and from the bottom of a dry flood canal. The uranium concentrations of
all the samples showed increased values compared to background levels. The con-
centrations were from 7 to 66 ppm. The airborne uranium data range from the
same area is 10–18 ppm. The airborne measurements apparently underestimated
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the highest uranium peaks. The difference in the ground sample data and in the
airborne data is partly explained by the airborne system calibration and in the diffe-
rent averages involved in the two measurements. The spatial coverage of the flight
lines (100 m spacing) provides a large scale average measurement of near-surface
values.”

”Tailings ponds. The tailings of the yellow cake process plants were deposited in
abandoned open pits or valleys closed off by a dam. The uranium content of the
tailings after the acidic and alkaline processing remains high. This is visible in the
airborne gamma-ray data as strong anomalies over the tailings (Fig. 7b). The tailings
are isolated from the environment by covering them with water or soil. It was surp-
rising that the water covered ponds showed strong radioactive anomalies. Normally,
a metre thick water layer absorbs the gamma radiation totally. In this case, the
water covering the tailings is deeper, from several metres up to 20 metres. The
explanation for the high radiation levels could be detection by the spectrometer of
the daughter product of uranium, the radon gas which is transported through the
water. The soil-covered parts of the tailings clearly show lower radiation levels indica-
ting effective isolation from the environment.”

”Monitoring radiation levels. Ground measurements and systematic soil samp-
ling over extensive areas are slow and expensive methods. Especially the identificati-
on of scattered contamination over large areas can be very costly. Airborne gamma-
ray surveys provide a quick, effective and reliable method for surveying radioactive
elements. The survey can also be repeated easily and precisely with modern posi-
tioning systems. The measured total counts can be used for estimating radiation dose
rates over abandoned mining sites.
The comparison between the airborne gamma ray data measured within the AERA
project area and data collected during the mid 1980s using German helicopter
equipment shows a good correlation. The two surveys implemented technically diffe-
rent systems but the results are still comparable. The two sets of results, over a 15-
year period, show a decrease in radiation level at many sites that have had their
uranium mining waste recently cleaned. However, the results show that is possible to
detect very small concentrations of radioactive materials. Even some roads that have
been used for the transport of the tailings are visible on the uranium maps. The
resolution of the gamma-ray method depends naturally on the survey configuration,
e.g. flight altitude, speed and line separation. The survey parameters implemented in
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this case (50–60 m altitude, 50 m point interval, 100–200 m line spacing) worked
quite effectively in the detail studies, although the design was more of a regional
survey.”

”Caesium analysis. Gamma-ray spectrometry allows the analysis of additional
radioactive elements apart from the conventional uranium, thorium and potassium.
One such interesting radioactive element is caesium (137 Cs). Our experience from
the Chernobyl accident and the fallout from nuclear weapontests shows that it could
be expected that 137Cs exists inside the test area also. The Caesium data were
analysed by Grasty (2001) utilising noise adjusted singular value decomposition
(NASVD) method (Hovgaard 1997).
The 137Cs map of the German test site enhances the woodlands compared to the
agricultural fields (Fig.7e). The undisturbed forest topsoils apparently contain higher
concentration of 137Cs than the ploughed fields where the radioactive particles have
migrated deeper. The Caesium data also showed high 137Cs values over high urani-
um anomalies. However, due to the methodology these anomalies are quite certainly
apparent and caused by the very high uranium peaks. Moreover, the noisy pattern of
the Caesium maps over the built up areas is probably due to the high survey altitude
over the settlements with the noise being amplified by the height correction.”

6.3 Kirja Itä-Saksan uraanialueesta ja kaivoksista

Tuosta samasta GTK:n aerogeofysikaalisilla mittauksilla kartoittamasta uraani-
alueesta on myös kirjoitettu kirja95, jossa kuvataan laajasti uraanikaivosten
syntyhistoriaa, toimintaa ja niiden aiheuttamia ympäristöongelmia.
Kirjassa THE NAZI WAR ON CANCER, on kuvattu
uraanikaivostoimintaa entisen Itä-Saksan eli DDR:n alueella. ISBN 0-691-
07051-2, Copyright @ 1999 by Princeton University Press.

Netin kauttakin voi tilata;
http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?isbn=0691070512&lang=fi

Ohessa tuntemattoman henkilön kuvausta kirjasta THE NAZI WAR ON
CANCER:

95 Kirja The Nazi war on cancer, ISBN 0-691-07051-2, 1999, Princeton University Press
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”URAANIKAIVOSTYÖLÄISTEN SYÖPÄALTISTUKSESTA”
”Ylivoimaisesti suurin työpaikkakohtainen radioaktiivisen säteilyn aiheuttama syöpä-
vaara on todettu kaivosmiehillä, varsinkin uraani-koboltti-hopea kaivosmiehillä pie-
nessä Schneebergin kaupungissa (Schneeberg = Lumivuori) ja sen ympäristössä,
entisessä Itä-Saksassa, Saksin osavaltiossa. Tämä ”Malmivuoristo” (Erzgebirge)
lähellä Tsekinmaan rajaa Dresdenin kaupungin eteläpuolella on jo kauan ollut kai-
vostoiminnan kohteena harvinaisten metalliensa vuoksi ja korkeat keuhkosyöpäluvut
havaittiin Saksan puolella rajaa Schneebergissä 1870-vuosikymmenellä. Keuh-
kosyöpää havaittiin Tsekin puolella Joachimsthalissa 1920-vuosikymmenellä, jossa
epäilykset olivat lisääntyneet, että sairastuvuus ei johtunut tuberkuloosibakteerista tai
arsenikista tai kvartsipölystä tai mädäntyvistä kaivoskäytävien tukirakenteista, vaan
säteilystä.”

”Tähän aikaan radonia pidettiin yleisesti Schneeberger Krankheit’in aiheuttajana.
Hermann Hebestreit, joka oli German Labour Frontin (= Deutsche Arbeitsfront, DAF
= Kolmannen valtakunnan aikainen työntekijä-/työnantajajärjestö) johtava lääkäri,
totesi vuoden 1939 katsauksessa yksiselitteisesti, että ”Joachimsthalin uraanikaivos-
työläisten keuhkosyöpä on jäljitettävissä radioaktiivisille aineille altistumiseen.” Kaikki
eivät olleet samaa mieltä: Franz Strnad totesi esimerkiksi Prahassa 1938, että vaikka
radiumin kulkeutuminen (radon) oli todennäköisin Schneeberger Krankheit’in syy, niin
kysymystä ”ei oltu vielä ratkaistu lopullisesti.” Yleisempi oli kuitenkin käsitys, että
radon oli todellisuudessa ensisijainen aiheuttaja. Saksalaiset olivat ensimmäisiä maa-
ilmassa – jotka tunnistivat virallisesti – että radon aiheutti uraanikaivostyöläisten
keuhkosyövän; Amerikan terveysviranomaiset puolestaan vasta 1950-luvulla, koska
he vielä epäilivät niiden yhteyttä. Saksan uraanikaivostyöläiset saivat korvausta työ-
peräisestä keuhkosyövästä 1920-luvun lopulla; amerikkalaiset saivat odottaa kunnes
laki radioaktiivisen altistumisen korvaamisesta (Radiation Exposure Compensation
Act) oli tullut voimaan 1991.”

”Schneebergin alue on nyt kohteena Euroopan laajimmalle ympäristön puhdistuksel-
le. Se on yritys saattaa päätökseen maailman kauheimmat terveyden ja turvallisuu-
den painajaisunet, sillä vuodesta 1991 on entinen uraanintuottaja saneerannut mitä
on aikaisemmin jättänyt jälkeensä. Radioaktiiviset jätekasat, valtavat lietealtaat,
kilometrien mittaiset kaivoskäytävät on varmistettava vuosisadoiksi – saneeraus
maksaa 6,2 miljardia euroa ja siihen kuuluu 1400 yksittäistä projektia, eikä kansain-
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välisessä uraanin kaivostoiminnassa löydy vastaavaa. (Saneerauksen laajuutta ja
hintaa koskeva lainaus linkistä: http://naxos-kino.org/?p=2850)”

”Eräs mielenkiintoinen näkökohta Schneebergin uraanin tarinaan on että amerikka-
laiset, jotka ensimmäisinä valloittivat alueen, olivat ilmeisen tietämättömiä sen soti-
laallisesta merkityksestä. Amerikan viranomaisten mielipiteet olivat jakautuneita sen
suhteen, oliko mahdollista monopolisoida sodanjälkeinen uraanin saanti. Kenraali
Leslie R. Groves edusti kantaa, että ”Neuvostoliitossa ei ole uraania”, kun taas Man-
hattan projektia (= USA:n atomipommin kehitys) johtaneet James B. Conant ja Van-
nevar Bush, ilmoittivat sotaministeri Henry L. Stimsonille niinkin aikaisin kuin syksyllä
1944, että vierailla valtioilla ei olisi vaikeuksia saada käsiinsä pommiin soveltuvaa
materiaalia. Amerikan viranomaiset näyttävät jättäneen huomioimatta alueen uraa-
nin, kenties siksi että epäonnistunut Saksan atomipommihanke oli laiminlyönyt koti-
maiset lähteet Belgian Kongon varantojen asemasta.”

”Huomioimatta jättäminen on kummallista, kun ottaa huomioon, että pelko Saksan
kontrolloimasta Joachimstahlin kaivoksesta oli alkujaan ollut syynä Albert Einsteinin
presidentti Rooseveltille lähettämään kuuluisaan kirjeeseen, jossa varoitetaan mah-
dollisesta natsien pommista. Omituista on myös että J. Robert Oppenheimer, mies
joka oli valittu koordinoimaan Manhattan projektia (ja ”atomipommin isä”) oli suorit-
tanut gradu-tutkielmansa New Yorkin Ethical Culture Schoolissa koskien Joachims-
thalin kaivosta. Joachimsthal oli monopolisoinut maailman radiumtoimitukset ennen
ensimmäistä maailmansotaa – ja sillä oli vielä ainakin vuosisadan toimitukset jäljellä
German cancer journal raportin mukaan vuodelta 1938 – mikä tekee todella oudok-
si, että USA:n viranomaiset menettivät alueen ydinpotentiaalin. Neuvostoliiton viran-
omaiset olivat ovelampia: neuvostogeologeja lähetettiin Schneebergiin etsimään uraa-
nia kesäkuussa 1945 ennen kuin sota Aasiassa oli päättynyt. Neuvostoliittolaiset
eivät saaneet aluetta hallintaansa ennen kesän loppua kun Yhdysvaltain armeija
perääntyi vaihtokauppana puna-armeijan perääntymiselle Länsi-Berliinistä. Alueen
uraaniesiintymien havaitseminen on saattanut olla syynä Neuvostoliiton vaihtohaluille.
Tammikuussa 1946 neuvostoliittolaiset olivat suorittaneet loppuun alueen tutkimuk-
set ja saman vuoden kesällä oli vuorossa uraanin uuttamisen käynnistys. Amerikan
sotilasviranomaiset lienevät katuneet huolimattomuuttaan: 1953, AEC:n johtaja
Gordon Dean kirjoitti, että Joachimsthalin kaivos pystyisi yksinään vastaamaan ”mit-
tavasta atomienergiaohjelmasta.”
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6.4 Uutta tietoa radioaktiivisten aineiden siirtymisestä maaperästä
metsäkasveihin

FM Päivi Roivaisen väitöskirja96 ’Characteristics of soil-to-plant transfer of
elements relevant to radioactive waste in boreal forest’ (Radioaktiivisen
jätteen sisältämien alkuaineiden siirtyminen maaperästä kasvillisuuteen pohjoisessa
metsäympäristössä) tarkastettiin 16.12.2011 Itä-Suomen yliopiston
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa.

Väitöstiedote97:
”Kun maaperään joutuneiden radioaktiivisten alkuaineiden pitoisuudet ovat pieniä,
ne siirtyvät kasveihin tehokkaammin kuin perinteisissä malleissa on oletettu. Kasveis-
sa aineet kertyvät etenkin juuriin. Nämä asiat selvisivät FM Päivi Roivaisen väitöskir-
jatyössä, jossa tutkittiin radio-aktiivisen jätteen sisältämien alkuaineiden siirtymistä
maaperästä kasvillisuuteen pohjoisessa metsäympäristössä. Tutkimuksen tuottamaa
tietoa voidaan hyödyntää radioaktiivisen jätteen käsittelyn ja loppusijoittamisen eko-
logisessa riskinarvioinnissa, jossa selvitetään luonnon kasveihin ja eläimiin mahdolli-
sesti kohdistuvia riskejä.
Ydinvoimaloissa syntyy runsaasti keski- ja matala-aktiivista jätettä, joka loppusijoite-
taan tarkoitusta varten rakennettuun jäteluolaan. Lisäksi ongelmana on hyvin radio-
aktiivinen käytetty ydinpolttoaine, jota suunnitellaan Suomessa loppusijoitettavaksi
Eurajoen Olkiluodon kallioperään. Kaikentyyppiset radioaktiiviset jätteet sisältävät
useita radioaktiivisia alkuaineita, jotka voivat ympäristöön päästessään aiheuttaa
haittaa. Perinteisen ajattelutavan mukaan kasvien ja eläinten oletetaan olevan suo-
jassa säteilyltä, jos ihminenkin on. Viime vuosina on ryhdytty kiinnittämään enemmän
huomiota myös kasvien ja eläinten säteilyaltistukseen. Pohjoiseen metsäympäristöön
liittyvää tietoa on kuitenkin edelleen rajoitetusti saatavilla ja erilaiset ympäristöolosuh-
teet rajoittavat muualta hankitun tiedon käyttöä.
Väitöskirjatutkimuksen aineistona käytettiin kahdelta pohjoissavolaiselta uraani-
esiintymältä kerättyjä maaperä- ja kasvillisuusnäytteitä. Näytteitä kerättiin kuusesta,
pihlajasta, mustikas ta, metsäalvejuuresta ja oravanmarjasta, jotka ovat pohjoisten
metsien yleisiä kasvilajeja. Tarkasteltaviksi alkuaineiksi valittiin koboltti, lyijy, molyb-

96 Väitöskirja Characteristics of soil-to-plant transfer of elements relevant to
radioactive waste in boreal forest, Päivi Roivainen, 2011
97 Itä-Suomen Yliopisto, Väitöstiedotteet 16.12. Uutta tietoa radioaktiivisten aineiden
siirtymisestä maaperästä metsäkasveihin
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deeni, nikkeli, sinkki ja uraani, joiden radioaktiivisia isotooppeja esiintyy erityyppisissä
radioaktiivisissa jätteissä.”
”Kaikkien tutkittujen alkuaineiden havaittiin kertyvän erityisesti kasvien juuriin, mikä
tulisi huomioida arvioitaessa kasvien ja eläinten altistumista. Eri kasvilajien välillä ei
havaittu merkittäviä eroja, joten siirtymistä arvioitaessa ei välttämättä tarvitse tarkas-
tella yksittäisiä kasvilajeja erikseen. Tämä yksinkertaistaa riskinarviointia.
Alkuaineita siirtyi maasta kasveihin suhteellisesti enemmän pienillä kuin korkeilla
maaperän pitoisuuksilla. Yleisesti tämän siirtymisen oletetaan olevan vakio maaperä-
pitoisuudesta riippumatta, mikä tämän tutkimuksen tulosten perusteella saattaa
johtaa kasvien pitoisuuden aliarvioimiseen pienillä maaperäpitoisuuksilla, eli tilanteis-
sa, joiden oletetaan olevan tyypillisiä radioaktiivisen jätteen mahdollisesti vapautuessa
ympäristöön ja maaperään. Tärkeiden kasviravinteiden, kaliumin, magnesiumin,
mangaanin, fosforin ja rikin, havaittiin säätelevän tutkittujen alkuaineiden siirtymistä.
Pääasiassa ne vähensivät tutkittujen alkuaineiden siirtymistä maaperästä kasviin.
Näiden ravinteiden maaperäpitoisuuksien huomioiminen radioaktiivisten aineiden
siirtymistä arvioitaessa voi parantaa tarkastelun luotettavuutta.”
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6.5 Luonnon radioaktiiviset aineet

Säteilyturvakeskuksen tiedotteessa98 2/2005 ’Luonnon radioaktiivisia aineita
sisältävät materiaalit’ on oheinen kaavio maaperässä olevista radioaktiivisten
aineiden hajoamissarjoista.
(kuva 2. Luonnon hajoamissarjat. Nuklidien nimen viereen on merkitty puoliintumis-
aika).

Uraani ja torium ovat ne lähtöaineet, joista hajoamisketju alkaa. Uraani on
vesiliukoinen ja ympäristövaikutuksiltaan lisäongelman tuottaa hajoamissarjan
radium (226Ra), joka on vesiliukoinen, joten se liikkuu kallion sisässäkin, varsin-
kin jos kallioissa on ruhjeita ja niissä vesivirtauksia. Radiumin hajoamistuote
radon222 on se, joka sitten kaasumaisena ”nostaa” ongelman ylös kalliosta ja
täten radon levittää radioaktiiviset aineet laajemmalle ympäristöön.
Kuvassa on havainnollisesti piirretty radon 222 juuri maanpinnan tasolle kuvaa-
maan sen välittäjävaikutusta radioaktiivisen aineen nostamisessa ilmakehään.

98 STUK tiedote 2/2005 ’Luonnon radioaktiivisia aineita sisältävät materiaalit’
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6.6 Uraaniin liittyvät terveydelliset riskit

Perustietoa uraanista diasarjassa99,
http://www.gtk.fi/export/sites/fi/geologia/luonnonvarat/uraani/Perustietoa_uraanista.p
df. Esa Pohjolainen, GTK, kuvaa uraaniin liittyviä terveydellisiä riskejä seuraavasti:

”Uraaniin liittyvät terveydelliset riskit”

”• Terveydelle haitalliset säteilyvaikutukset liittyvät ensisijaisesti uraanin hajoamissar-
jaan kuuluviin radioaktiivisiin tytärnuklideihin: radon (222Rn), radium (226Ra), lyijy
(²10Pb) ja polonium 210Po)
• Sisäilman radon aiheuttaa yli puolet (2 mSv/v) suomalaisten keskimääräisestä
Sisäilman radon aiheuttaa yli puolet (2 mSv/v) suomalaisten keskimääräisestä sätei-
lyannoksesta vuodessa. Asuntojen, työpaikkojen ja porakaivovesien radonpitoisuudet
ovat Suomessa maailman suurimpia.
• Uraani on kemiallisesti myrkyllinen raskasmetalli ja suurina annoksina haitallinen
etenkin munuaisille
• Uraanin kemiallisen myrkyllisyyden terveydelliset riskit ovat sen säteilyriskejä suu-
remmat
• Uraani esiintyy luonnossa pääosin neljän (U4+) tai kuuden (U6+) arvoisena

– U4+ esiintyy pääosin pelkistävissä olosuhteissa, niukkaliukoinen
– Hapettavissa olosuhteissa uraani hapettuu kuuden arvoiseksi (U4+ → U6+),
U6+ on herkkäliukoinen ja esiintyy vesissä valtaosin uranyyli-ionina (UO2

2+)
• Suomessa lähes 20 % porakaivovesistä ylittää Maailman terveysjärjestön WHO:n
asettaman uraanipitoisuuden ohjearvon 15 mikrogrammaa litrassa

– Etelä-Suomen graniittialueiden kivilajit sisältävät luonnostaan kohtalaisen
paljon uraania, jota liukenee kalliopohjaveteen
– Suomessa veden ominaisuudet (pehmeys ja bikarbonaattipitoisuus) lisäävät
uraanin liukoisuutta veteen”

”Radium (226Ra)”
”• Maa-alkalimetalli
• Puoliintumisaika 1622 vuotta (korkea aktiivisuus)
• Uraanin (238U) hajoamissarjaan kuuluva radionuklidi

99 Perustietoa uraanista:
http://www.gtk.fi/export/sites/fi/geologia/luonnonvarat/uraani/Perustietoa_uraanista.pdf. Esa
Pohjolainen, GTK.
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• Korkea radiotoksisuus (säteilymyrkyllisyys), alfa-aktiivinen
• Kemiallisilta ominaisuuksiltaan muiden maa-alkalimetallien (Ba, Ca, Mg) kaltainen
• Taipumus kerääntyä luihin
• Voi liueta pohja- ja pintavesiin kahden arvoisena (Ra2+) kationina (ei kovin herkästi)
• Saostuu vesistä niukkaliukoisten karbonaattien ja sulfaattien kanssa (kerasaostu-
minen)
• Radiumin (226Ra) hajotessa syntyy radonia (222Rn)

226Ra-näyte tuottaa sekulaarisessa tasapainossa olevan määrän 222Rn:a
suunnilleen viidessä puoliintumisajassa eli 20 päivässä.(GTK Q
25.13/2007/9)”

”Radon (222Rn)”
”• Jalokaasu
• Puoliintumisaika 3,8 päivää (hyvin suuri aktiivisuus)
• Uraanin (238U) hajoamissarjaan kuuluva radionuklidi
• Alfa-aktiivinen
• Liukenee vesiin
• Hyvin herkkäliikkeinen johtuen kaasumaisesta olomuodosta ja kemiallisesta rea-
goimattomuudesta
• Hajoaa radioaktiivisiksi, kiinteän olomuodon tytärnuklideiksi (esim. lyijy-210
ja polonium 210) jotka voivat kerääntyä ihmisen keuhkoihin
• Sisäilman radon aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpää
• Sisäilman radonpitoisuuden mittaaminen kannattaa, sillä radon on tupakanjälkeen
toiseksi suurin keuhkosyövän aiheuttaja. STUK suosittelee, että pitoisuus mitattaisiin
kaikissa pientaloissa ja kerrostalojen ensimmäisen kerroksen asunnoissa.
• Radon tulee sisäilmaan talon perustuksissa olevien rakojen kautta talvella pitoisuu-
det suuremmat (ulko- ja sisälämpötilojen eron aiheuttama alipaine)”
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6.7 Radonin hajoamistuotteet ja liikkuminen

GTK:n julkaisussa ”Havaintoja uraanimalmin gammasäteilyspektristä”100, Pertti
Turunen, GTK Q 25.13/2007/9, sivuilla 21 – 29 kuvataan radonia ja sen liikku-
mista maaperässä ja ilmassa. Tähän on otettu muutamia otteita ko. julkaisun
radonia käsittelevistä kohdista:

(…) ”Koska radon on kaasu, sen ja sen emon tiet eroavat tyttären syntymähetkellä,
mutta lyhyen puoliintumisaikansa takia radon ei voi liikkua kauaskaan pelkän dif-
fuusion turvin; todennäköisesti korkeintaan kuuden metrin päähän. Jos kuitenkin
radon liukenee virtaavaan pinta- tai pohjaveteen tai pääsee kuljettajakaasujen kyy-
tiin, se saattaa päästä kymmenien tai satojenkin metrien päähän syntymäpaikas-
taan. Vain murto-osa maankamarassa syntyvästä radonista vapautuu mineraalira-
keista ja pääsee huokostilavuuteen.
Radonin muodostumisnopeus on pysynyt maapallolla käytännössä muuttumattomana
koko ihmisen kehityshistorian ajan. Maankuoressa muodostuu radonia kaiken aikaa,
mutta suurin osa siitä ei koskaan pääse edes maankuoren huokosiin. Huokosiinkin
päässeestä radonkaasusta valtaosa hajoaa ennen kuin ehtii ulos maasta, ja vain
pieni osa radonista pääsee vapaaseen ilmaan maan pinnalle. Sinne radonia ovat
vetämässä huokosilman virtaukset ja diffuusio eli kaasun pyrkimys pitoisuuserojen
tasaamiseen. Radonin erittymisnopeus riippuu monista paikallisista tekijöistä kuten
maaperän radon-pitoisuudesta, emanaatiotekijästä, huokoisuudesta, maa-aineksen
tiiviydestä, kosteudesta yms. Ajallisia vaihteluita aiheuttavat myös ulkoiset ympäristö-
tekijät kuten tuuli ja sen suunta, voimakkuus ja turbulenttisuus, lumi ja jää, ilmanpai-
neen vaihtelut sekä vertikaalinen lämpötilagradientti.
Kallion huokoisuus voidaan jakaa primaariseen ja sekundaariseen huokoisuuteen.
Primaarisella huokoisuudella tarkoitetaan kiven mikroskooppista rakoilua ja epätäy-
dellisen kiteytymisen jättämää kiteiden välistä tyhjää tilaa. Sekundaarisella huokoi-
suudella tarkoitetaan kallion rakoilun ja ruhjoutumisen jättämää tyhjää tilaa. Maala-
jin huokoisuudella ymmärretään maassa olevan ilman ja veden yhteistilavuutta lau-
suttuna prosenteissa maan koko tilavuudesta. Kivennäismaan huokoisuus riippuu sen
raekoostumuksesta ja sulloutuneisuudesta.”
”Ruhjeet saattavat toimia radonin lisäksi muidenkin kaasujen kulkuteinä syvyyksistä
maanpinnalle. Näitä ovat esim. kevyet hiilivedyt kuten metaani, etaani ja propaani

100 GTK:n julkaisu ”Havaintoja uraanimalmin gammasäteilyspektristä”, Pertti Turunen;
http://arkisto.gsf.fi/q25/q25_13_2007_9.pdf
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sekä hiilidioksidi ja helium, ja ne voivat kuljettaa mukanaan radonia. Tällä tavoin
liikkuva radon saattaa saavuttaa maanpinnan paljon suuremmilta syvyyksiltä kuin on
mahdollista pelkän diffuusion voimin. Näitä kaasuja esiintyy öljy- ja kaasukenttien ja
geotermisen aktiivisuuden sekä seismisten linjojen yhteydessä. Myös vähän radonia
sisältävät kivet saattavat tällä tavoin tuottaa maanpinnalle suuria määriä radonia.”

”Radiumia sisältävän kiven kanssa kontaktissa oleva pohjavesi ottaa vastaan radonia
vaikka radonin liukeneminen veteen on suhteellisen vähäistä. Koska kivien uraaniri-
kastumien U-pitoisuudet saattavat olla kivien keskipitoisuuteen nähden 10000-
kertaisia ja koska radonin vähentyminen yhteen kymmenesosaan kestää 13 päivää,
ehtii pohjavesi tuon luokan viipymäaikoinaan kuljettaa merkittäviä määriä sekä
radonin emoaineita että itse radonia. Graniittialueella veden radonpitoisuus on suu-
rempi kuin hiekkakivialueella, samoin pohjavedessä radonpitoisuus on suurempi kuin
pintavedessä. Makeissa vesissä radonia on järvissä 0 – 0.2 Bq/l, virtaavissa vesissä
0.2 – 4 Bq/l ja lähteissä 4 – 40 Bq/l.”

”222Radonin tyttäret lyijy, vismutti, polonium ja tallium ovat päätejäsentä
206Pb lukuun ottamatta radioaktiivisia ja kemiallisesti metalleja. Näistä 210Pb on mer-
kittävin pitkän puoliintumisaikansa (22 vuotta) takia. Kun radonin tyttäret syntyvät
emon hajottua ilmakehässä, ne menettävät kaasumaisen olomuotonsa mutta jatka-
vat leijailuaan yksittäisinä atomeina. Leijaillessaan ne kiinnittyvät nopeasti ilmakehän
aerosolihiukkasiin. Esim. 210Pb kiinnittyy 80-prosenttisesti hiukkasiin, joiden läpimitta
on <1µm. Gravitatiivinen sedimentoitumisnopeus näin pienille hiukkasille on lähes
olematon, metrien luokkaa päivässä. Troposfäärissä haihtuminen, tiivistyminen ja
sade poistavat aerosolihiukkaset nopeasti niin että aerosolin keskielinikä troposfää-
rissä on 4 – 60 päivää. Stratosfäärissä olosuhteet ovat troposfääriä stabiilimmat eikä
pilvien muodostusta ole. Aerosolien elinaika täällä on vuoden suuruusluokkaa. 210Pb
poistuu ilmakehästä sateen mukana. Sadeveden aktiivisuus on n. 85 Bq/103 kg, mikä
vastaa 75*109 atomia/m3 vuodessa.”

”Mielenkiintoisin ja gammaspektrometrian kannalta tärkein alkuaine uraanin ha-
joamissarjassa on vismutin isotooppi 214Bi, koska sen ß -hajoamiseen liittyy run-
saasti gammasäteilyä. 214Bi:n puoliintumisaika on 19.9 minuuttia. Gammaspektro-
metrian kannalta olennaista 214Bi:ssa on se, että sen ß -hajoamiseen liittyy runsasta
gammasäteilyä.”
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”Hajoamissarjan viimeinen radioaktiivinen jäsen, polonium, on sekä toksinen että
hyvin radioaktiivinen alkuaine. Se on puolimetalli eli sillä on sekä metallien että epä-
metallien piirteitä. Tiheys on 9200 kg/m3. . Isotooppeja on ainakin 25 ja niiden puo-
liintumisajat ovat tuntien tai päivien luokkaa. Pitkäikäisin on 209Po, jonka puoliintu-
misaika on 100 vuotta. Merkittävin ihmisen kannalta on 210Po, jonka puoliintumisai-
ka on 138 päivää. Se on erittäin voimakas α-säteilijä. Se emittoin alfahiukkasia
5000 kertaa enemmän kuin vastaava määrä radiumia. Energiaa säteily vapauttaa
140 W/g, mikä saa puolen gramman ainemäärän lämpötilan nousemaan yli 500
asteen.
210Po ei ole gamma-aktiivinen – vain yhteen hajoamiseen sadasta tuhannesta liittyy
gammasäde.”
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6.8 Radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen

STUK:in kirjasarjassa101 ”RADIOAKTIIVISET AINEET, SÄTEILY JA YMPÄRISTÖ”,
Roy Pöllänen, kuvataan radioaktiivisten aineiden kulkeutumista sivulla 16 ole-
van kuvion 1.2 avulla:

Otteita julkaisusta:

(…) ”Vaikka radionuklidit ennen hajoamistaan käyttäytyvät ympäristössä
kuten vastaavat stabiilit nuklidit, voivat tytäraineet olla kemiallisilta
ominaisuuksiltaan täysin emoaineistaan poikkeavia. Niinpä tytäraineiden
kulkeutuminenkin voi olla erilaista. Esimerkkinä mainittakoon maaperässä
kiinteässä olomuodossa oleva radium ja sen lyhytikäinen kaasumainen
hajoamistuote radon. Vaikka radium kulkeutuukin maaperässä heikosti, on
radon puolestaan erittäin liikkuvaa.”

”Radioaktiivisia aineita syntyy jatkuvasti ilmakehässä kosmisen säteilyn vaiku-
tuksesta (luku 2) ja niitä kulkeutuu maaperästä ilmakehään esimerkiksi
tuulen tai ihmisen toiminnan seurauksena. Ilmakehän vaakasuuntaiset
virtaukset siirtävät aineita tehokkaasti paikasta toiseen ja pystysuuntaiset
virtaukset ilmakerroksesta toiseen. Radioaktiivisten aineiden siirtyminen
ilmasta suoraan elollisiin olentoihin tapahtuu joko deponoitumalla eliöiden

101 STUK julkaisu ”RADIOAKTIIVISET AINEET, SÄTEILY JA YMPÄRISTÖ”, Roy Pöllä-
nenhttp://www.stuk.fi/julkaisut_maaraykset/kirjasarja/fi_FI/kirjasarja2/_files/1222263251
0021036/default/kirja2_1.pdf
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pintaan tai hengityksen ja suoraan ilmasta tapahtuvan ravinnonoton kautta.
Ilma poikkeaa muista radioaktiivisten aineiden ”väliaineista” siinä, että
kaasuja lukuun ottamatta ilmakehä ei varastoi radioaktiivisia aineita.
Ennemmin tai myöhemmin radioaktiiviset aineet asettuvat luonnollisten
poistumisprosessien takia eri pinnoille (luku 3).”

”Maassa ja kallioperässä radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen on hidasta
verrattuna aineiden kulkeutumiseen ilmassa tai vedessä. Ilmasta maahan
joutuneet ja maassa jo olevat radioaktiiviset aineet voivat liueta pohjaveteen
ja kulkeutua siitä edelleen vesistöihin. Kaasumainen radon liikkuu maape-
rässä ja maasta edelleen ulkoilmaan ja rakennuksiin diffuusiolla ja
konvektiolla (luku 4).”

”Vesistöihin joutuu radioaktiivisia aineita pohjaveteen liuenneena, laskeumana
suoraan ilmasta sekä kulkeutumalla sadeveden mukana jokiin ja edelleen
järviin ja meriin. Pohjaveden kierto on hyvin hidasta verrattuna pintavesien
kiertoon, ja pohjavesi onkin pitkään kosketuksissa maa- ja kallioperän kanssa
(luku 5). Niinpä pohjavesien mineraali- ja siten myös radionuklidien pitoisuus
on huomattavasti suurempi kuin pintavesissä. Pintavedet ovat pohjavettä
huomattavasti herkempiä ilman radioaktiivisten aineiden aiheuttamalle
kontaminaatiolle.”

”Maaperän ja veden sisältämiä radioaktiivisia aineita siirtyy kasvien ravintei-
denoton kautta edelleen eläimiin ja ihmisiin. Radioaktiivisten aineiden
käyttäytyminen erilaisissa ympäristöissä ja ravintoketjuissa vaihtelee
huomattavasti (luku 6). Säteilyaltistuksen kannalta merkityksellisimpiä ovat
sellaiset ravintoketjut, joihin radioaktiiviset aineet kertyvät ja joista saatuja
elintarvikkeita ihmiset käyttävät ravinnokseen. Säteilyaltistus saadaan tällöin
sisäisenä säteilynä (luku 7). Erityisen haitallisia ovat sellaiset aineet, kuten
esimerkiksi 90Sr, jotka kertyvät kudoksiin ja joiden biologinen puoliintumisaika
on pitkä. Uraania voidaan saada ravinnon ja hengityksen kautta, mutta
uraani poistuu virtsanerityksen myötä elimistöstä verrattain nopeasti.”
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Liite 7, Radioaktiiviset aineet Talvivaaran eri vaihtoehdoissa
Tässä kuvassa esitetään radioaktiivisten aineiden periaatteellinen ympäristöön
kulkeutuminen kaivoksen eri vaihtoehdoissa.

Vaihtoehto A:
Luonnontilaisessa kal-
lioperässä radonkaa-
sunkin liikkuminen on
hidasta, joten suurin
osa (lähes kaikki) ra-
donista ja radonin
tyttäristäkin jää kallio-
perään.

Radiologisen perusti-
lamittauksen perusteel-
la radonin määrä ilmas-
sa on vähäistä.

Vaihtoehto B:
Alkuperäisessä ympäristö-
luvassa hyväksyttiin bio-
kasaliuotus, mutta ilman
uraanin ympäristöarvioita.
Bioliotuskasojen läpi puhal-
lettavan ilman mukana
kaikki radon nousee ilmaan
ja näin radonin tyttäretkin
leviävät ympäristöön.
Uraani liukenee (erotetaan)
liuotusnesteeseen ja kertyy
sitten kipsisakka-altaaseen.
On väärin nimittää tätä 0-
vaihtoehdoksi.

Vaihtoehto C:
”Uraanin talteenotto” -
vaihtoehdossa perustellaan
uraanin talteenottoa ”ympä-
ristöystävälliseksi” ratkaisuk-
si. Kuitenkin ainoa ero B:hen
on kipsisakka-altaaseen ker-
tyvän uraanin märässä. Kaikki
uraanin tyttäret (ja toriumin)
jäävät samoin kuin B:ssä
kasoihin ja radonin mukana
ilmaan.
Alkuperäisen lupa (siis B)
tulee uusinta käsitellä alusta
alkaen ennen kuin uutta
lupaa myönnetään.
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Liite 8, Radon mittauspiste
Tässä liitteessä tarkastellaan radiologisen perustilamittauksen102 yhteydessä
käytettyä radon-mittausmenetelmää ja osoitetaan sen soveltumattomuus kai-
voksen aiheuttamien radon-päästöjen mittauksiin.

Kuvan lähde: STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti
28.2.2011

Talvivaaran radiologisen väliraportin kuva 9. Ulkoilman radonmittauspiste.

STUK käyttää lausunnossaan TEM:ille Talvivaaran tilaaman radiologisen perus-
tilamittauksen tietoja kohdassa ”Ympäristön ja väestön turvallisuus” alla tavalla,
joka on STUK:in lausumana vähintäänkin arveluttava.

Kyseiset radonmittauksethan on tehty yhtiön tilaamana tilaustyönä
ympäristön radiologisen perustilaselvityksen yhteydessä, todistamaan
ympäristön tilaa ennen kaivostoimintaa.

102 STUK, Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti 28.2.2011
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Ne mittaukset on tehty maastossa koskemattoman maastopeitteen
päältä, tarkoituksena selvittää luontaisesti maan sisästä nousevaa rado-
nin määrää.
Noiden perustila-mittaustuloksien käyttäminen tässä yhteydessä ikään
kuin todistamaan tulevan (ja nykyisen) kaivostoiminnan turvallisuutta
(tuossa edellä liitteessä 6 esitettyjen vaihtoehtojen B ja C mukaisessa)
ympäristön ja väestön turvallisuuden suhteen asettaa STUK:in toimin-
nan puolueettomana turvallisuusviranomaisena kyseenalaiseksi.

Kyseiset radonmittaukset on tehty kaivosyhtiöiden normaalisti uraanin-
etsinnän yhteydessä käyttämällä menetelmällä. Siinä on muovipullo, jon-
ka pohja on poistettu ja sisään on asetettu alfasäteilylle herkkä ilmaisin
(esim. filminpätkä, joka on suojattu valosäteilyltä).

Nämä pullot asetetaan keppiin kiinnitettynä avoin pohja maahan päin,
tässä tapauksessa 1 m korkeudelle maasta. Mittausajankohdaksi valitaan
useimmiten (kuten nytkin tehtiin) syksy.

Kun syksyllä vielä lämpimästä maasta nouseva ympäröivää
ilmaa lämpimämpi radonkaasu ylösnoustessaan nousee
avoimen pohjan kautta purkin sisälle, niin filmin pinnan lä-
hellä tapahtuva radonin hajoaminen tytärnuklidikseen lä-
hettää hajoamishetkellä alfasäteilyn, joka jättää filmiin jäl-
jen. Kun tiedetään aika, jonka filmi on mittauspaikassa ol-
lut ja lasketaan säteilyjäljet, niin saadaan selville alfasäteilyn
voimakkuus aikayksikössä.

Syksy on paras mittausaika siksi, että silloin ilma on
jo viileä, mutta maa on vielä lämmin. Silloin maan
sisässä vapautuva radonkaasu nousee lämpimänä
helpoimmin maassa ylöspäin ja vielä ilmassakin ko-
hoaa ylöspäin muuta ulkoilmaa lämpimämpänä.
(Muistettakoon, että radon on normaalisti ilmaa
huomattavasti raskaampi kaasu. Silloin kun
kaivosyhtiöt haluavat tehdä radon-mittauksia koko
kesän ajan, niin silloin tehdään maahan kuoppia,
joiden pohjalle nuo mittauspurkit asetetaan. Koska,
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jos radon ei ole ympäröivää ilmaa lämpimämpi (ku-
ten kesällä ei ole), niin silloin radonkaasu jää ilmaa
painavampana sen kuopan pohjalle.)

Talvivaarassa kaivosalueella on valtavat sisältä lämpimät (90°C) bioliuo-
tuskasat ja niistä nousee radonia niiden läpi puhallettavan ilman mukana,
nousten lämpimänä tietysti ylös. Mutta niiden laskeutumista jäähdytty-
ään ja hajoamista sitten tytärnuklideikseen eivät nämä täällä tavoin
maastoon asetetut mittauspullot havaitse.

Sillä jäähdyttyään ja laskeuduttuaan alas, vaikkapa kiinni sen muo-
visen mittauspullon ulkopinnalle, ei radonin hajotessaan säteile-
mä alfasäteily lävistä muovipullon seinämää. Eikä myöskään
muovipullon ulkopinnalle laskeutuneen mahdollisen radonin tyt-
tären, esim. radioaktiivisen lyijyn alfasäteily lävistä muovia. Kylmä
laskeutumassa oleva radonkaasu ei myöskään nouse avoimen
pohjan kautta ylös pullon sisälle vaan laskeutuu maahan. Maahan-
kaan laskeutuneet tytärpartikkelit eivät metrin päästä
säteillessään aiheuta jälkiä siihen filminpätkään pullon sisällä.

Kyseisellä tavalla maastoon sijoitetuilla mittauksilla ei voi todistaa esimerkiksi
bioliuotuskasojen kumuloituvia radonpäästöjä pieniksi. Mutta jos kyseisiä purk-
keja olisi laitettu bioliuotuskasojen päälle, niin olisi varmaankin tullut näyttöä
siitä, että kasoista nousee radonia ilmaan. Mutta tällaista mittausta Talvivaara ei
tietenkään tilannut STUK:ilta tehtäväksi.
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Liite 9, Aikajana

1955 Atomienergiakomitea perustettiin (vuodesta 1959 Atomienergia-
neuvottelukunta)
Atomienergia Oy perustettiin etsimään ja hyödyntämään uraania

1956
1957 Atomienergialaki (356/57) tuli voimaan

Säteilysuojauslaki ja -asetus säädettiin, perustettiin valvova laitos SFL
Kystymin kaupungin lähellä Majakin Ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylai-
toksen ydinonnettomuus

Laitoksessa tapahtui 29.9.1957 voimakas räjähdys jätesäiliössä,
jossa oli korkearadioaktiivista jätettä. Katastrofi salattiin yli 20
vuotta. MAJAK:iin toimitettiin Loviisan käytetyt ydinpolttoaineet
vuoteen 1996 saakka.

1958 Outokumpu Oy aloitti systemaattisen uraaninetsinnän
1959
1960
1961 Otaniemeen Espooseen rakennettiin tutkimusreaktori

30.10.1961 Neuvostoliitto räjäytti Tsar-Bomban 4 000 m korkeudessa
Novaja Zemljan saaristossa. Tulipallo kohosi kymmenen kilometrin
korkeuteen ja kosketti maata. Räjähdys näkyi 1000 km päässä. Pommin
voiman saattoi tuntea vielä Suomessa asti, missä räjähdyksen paineaallon
väitetään rikkoneen ikkunoita

1962 Atomienergia Oy lopetti ja uraaniaineistot siirtyivät Outokumpu Oy:lle
1963
1964
1965 Outokumpu Oy suoritti Paltamon Nuottijärven uraanin koerikastuksen
1966
1967
1968 TEM pyysi kaivosyhtiöiltä selostukset suoritetuista uraanin etsinnöistä
1969 TEM:in Atomienergianeuvottelukuntaan perustettiin Uraanijaosto
1970 TEM rahoitti uraanietsintää 70 -luvulla.

Atomienergianeuvottelukuntaan perustettiin Luotettavuusryhmä
1971 TEM ryhtyi maksamaan puolet uraaninetsintäkuluista
1972 TEM maksoi puolet uraanipoimurin kehittelykustannuksista Outokum-

pu Oy:lle, puimuria käytettiin myös Paltamon Nuottijärvellä
1973 Uraanifosforiprojekti perustettiin (100 % rahoitus TEM:iltä)

Sotkamossa aloitettiin uraanifosforiprojektiin liittyvät kairaukset
1974 Uraanifosforiprojekti Sotkamossa täyteen käyntiin
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1975 Uraanityönjako sovittiin Outokummun ja GTK:n kesken.
Uraanifosforiprojekti ja geologi Olli Äikäs siirrettiin GTK:hon

1976 Uraanin etsinnän PTS. Gammasäteilyn lentomittaukset käyntiin
1977 GTK teki Kolmisopen esiintymän valtauksen
1978 GTK teki Kuusilammen esiintymän valtauksen

Talvivaaran tutkimuksia johti valtiongeologi Ervamaa
GTK:hon perustettiin uraaniryhmä valtiongeologi Ervamaan johdolla
GTK aloitti ydinaineiden loppusijoittamiseen liittyvät tutkimukset

1979 Three Mile Islandin ydinvoimalaonnettomuus 28.3.1979
Loviisa I otetaan käyttöön
GTK:ssa tehdään tehostamissuunnitelma uraaninetsintää varten

1980 GTK raportti M 19/3432/-80/2/60, ’Mustaliuskemuodostumien uraanit’
1981 Talvivaaran uraani kirjataan IAEA:n RED BOOK:iin (3000 – 9000 tU)
1982 Talvivaaran kaivos- ja rikastustekniset tutkimukset Outokumpu Oy:lle
1983 GTK:n tiedonanto 35 G – 1.5.2. (Uraanikaivoksien ympäristöhaitat)
1984
1985 HE 16/1985. Hallituksen esitys eduskunnalle Ydinenergialaiksi
1986 Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus

Uraaninetsinnän suora rahoitustuki lopetettiin
Ydinenergialain käsittelyä siirrettiin vuodella

1987 Outokumpu Oy ei ryhdy Talvivaaran varantoja hyödyntämään
1988 Uusi ydinenergialaki tulee voimaan,
1989 Outokumpu Research tutkii uutta bioliuotusmenetelmää
1990 Seppo Heimalan ja Riekkola-Vanhasen raportti bioliuotuksesta
1991 Outokumpu teki 90 -luvulla useita rikastuskokeita mustaliuskeista
1992 90 -luvulla GTK ja Suomen Akatemia määrittelivät Talvivaaran

mustaliuskeiden uraania
1993
1994 Sitra julkaisee ”Uusi teollinen Suomi”, jossa on ”Ydin-Suomi -strategia”
1995 EU -säännösten vaatima Ympäristölaki hyväksytään
1996
1997
1998
1999 GTK osallistui ”Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn opas

kaivoshankkeisiin” laatimiseen
TEM:iin perustetaan työtyhmiä kaivoslain uudistamiseksi
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2003 Pekka Perä teki esisopimuksen Outokumpu Oy:n kanssa
TEM:in esitys kaivoslain uudistamiseksi pysähtyi
TEM järjesti 2 milj € lisärahan GTK:lle VTT:n Outokummun yksikön
liittämiseksi GTK:hon

2004 Outokumpu-konserni myi kaivosoikeudet Talvivaaralle
GTK:ssa aloitti uusi pääjohtaja Elias Ekdahl
Århusin Sopimuksen toimeenpanoon liittyvä asetus annettiin

2005 GTK:n Outokummun mineraaliyksikössä Talvivaaran tutkimukset
GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl hankki Talvivaaran osakkeita

2006 LUT tutki uraanin talteenottoa Talvivaaran pääliuotusnesteestä
Uraanin ja toriumin louhinta lisättiin YVA-asetuksen hankeluetteloon
GTK piti esitelmän uraaninetsinnän erityiskysymyksistä PSAVI:lle

2007 GTK ja STUK luovuttivat URAKKA -selostuksen YM:lle tammikuussa
Talvivaara sai ympäristöluvan, jossa ei mainita uraania
Kaivoslain uudistamistyöryhmälle annettiin jatkoaikaa

2008 Talvivaaran kaivoksen rakentaminen alkoi. Kaksi patovuotoa tapahtuu
2009 Nikkelitoimitukset NNH:lle alkoivat, NNH:n tuotantoprosessi kaatui
2010 Talvivaara ilmoitti hakevansa uraanin talteenottolupaa

STUK antoi NNH:lle uraaniluvan 10 tonniin saakka
Maaliskuussa Talvivaaran kipsisakka-allas vuoti
Ydinvoimaloiden lisärakentamisen periaatepäätökset tehtiin
Talvivaaran hajuhaittoja esiintyi Kuhmoa myöten
Uraaniseminaarit järjestettiin Helsingissä, Kuopiossa ja Kajaanissa
Talvivaara haki muutoslupaa jätevesien johtamiseksi kipsisakka-altaiden
ohi jälkikäsittelyaltaisiin

2011 Fukushiman onnettomuus tapahtui
31.3.2011 päättyi Talvivaaran määräaika ympäristöluvan tarkistamisha-
kemukselle

Kaivosyhtiö ei toimittanut kaikkia luvan tarkistamiseen tarvittavia
suunnitelmia ja selostuksia määräaikaan mennessä

Oikeuskanslerille tutkintapyyntö Talvivaaran ympäristölupaprosessista
Yhtiö ilmoitti suunnittelevansa nikkelin jalostuslaitoksen perustamista
Uusi kaivoslaki tuli voimaan
Yhtiö haki kaivospiirin laajentamista tuotannon kolminkertaistamiseksi
Kesän aikana vakavat vesistöhaitat pahenivat, poliisille tutkintapyynnöt
Syyskuun puolessavälissä Talvivaara haki luvan uusimiseen liittyen mer-
kittäviä korotuksia alkuperäisiin jätevesilupiinsa nähden, sekä nykyisen
nikkelin tuotantoluvan korottamiseksi, jonka hakemuksensa myöhem-
min perui alkuperäisen luvan tarkistamisen ajaksi
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