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Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle jätetystä valituksesta, koskien Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston päätöstä 31.3.2011 nro 19/11/1, asia: Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja
vesitalousluvan lupamääräysten 7, 8 ja 9 muuttaminen
178/5/543/2010
63/5/543/2011
YMPTEKLT § 167
Ympäristötarkastaja

Talvivaara Sotkamo Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle
ympäristölupahakemuksen, joka koskee Talvivaaran kaivoksen
ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 7 muuttamista. Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto pyytää asiasta lausuntoa Sotkamon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksen 7
mukaan metallitehtaan prosessivedet on palautettava liuoskiertoon tai
johdettava loppusaostuksen mukana kipsisakka-altaalle.
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään (Päätösnro 08/0093/1, 15.2.2008)
siirtänyt prosessivesien päästörajat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
(ent. Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston) päätöksestä poiketen
paikkaan, jossa vettä johdetaan kipsisakka-altaalta jälkikäsittelyalueille.
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti prosessivesien on täytettävä
PSAVI:n antaman lupamääräyksen 8 laatuvaatimukset jo
kipsisakka-altaalla. Yhtiö ei kuitenkaan 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. Yhtiö korostaa, että metallien
talteenottolaitoksella on erillinen laitosyksikkö (loppuneutralointi), jossa
puhdistetaan prosessivettä ja kyseinen laitos on suunniteltu tätä
toimenpidettä varten. Loppuneutraloinnin jälkeen puhdistettu prosessivesi
täyttää lupamääräyksen 8 laatuvaatimukset.
Talvivaara Sotkamo Oy hakee muutosta lupamääräykseen 7 siten, että
puhdistettu prosessivesi voidaan johtaa loppuneutraloinnin jälkeen suoraan
jälkikäsittely-yksiköihin. Sakeuttimen ylitepumppaamosta prosessivesi
johdetaan putkea ja putkisiltaa pitkin kipsisakka-altaan vieressä olevaan
jakotukkiin. Jakotukissa vedet jaetaan siten, että yhdelle käsittely-yksikölle
johdettavan veden määrä on vähintään 40 % johdettavasta
kokonaisvesimäärästä.
Lupahakemus on nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta
ympäristövalvontatoimistossa.
Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750
2179 tai taina.huttunen@sotkamo.fi

Palvelualuejohtaja
Ehdotus

Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää esittää Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolle Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristöluvan
lupamääräystä 7 koskevasta ympäristölupahakemuksesta lausuntonaan
seuraavaa.
Lupa-asiaa ratkaistaessa tulisi ottaa huomioon, että loppuneutraloinnista
jälkikäsittely-yksiköille johdettavissa vesissä on ollut korkeita sulfaatti-,
rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Ympäristöluvassa, eikä myöskään Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksessä ole asetettu raja-arvoja sulfaatti-, rauta- ja
mangaanipitoisuuksille. Lupapäätöksessä tulisi asettaa raja-arvot myös
ainakin edellä mainittujen pitoisuuksille entisten jo olevien raja-arvojen
lisäksi. Tarkkailuun tulisi ottaa mukaan myös uraanipitoisuus.
Lupa asiaa ratkaistaessa tulisi huomioida myös, että
pohjoisen-jälkikäsittely-yksikön jälkeen olevissa vesistöissä Salmisessa ja
Kalliojärvessä on pH ajoittain laskenut huolestuttavan alas.
Lisäksi ympäristö- ja tekninen lautakunta esittää, että tarkkailutuloksissa
tulisi olla kommentoituna täyttyvätkö lupaehdot tai onko sallituista
päästörajoista ylityksiä tai muuta poikkeavaa.
Lopuksi ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa, että kaivoksen tulee
edelleen kehittää toimintaansa, siten että ympäristöhaitat saadaan
minimoitua.

Päätös

Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.
______

Otteet

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu
Ympäristötarkastaja
______

YMPTEKLT § 82
Ympäristötarkastaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on muuttanut päätöksellään 31.3.2011
nro 19/11/1 Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräyksiä 7, 8 ja 9. Sinikka Peronius on valittanut aluehallintoviraston
päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on varannut Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa vastine tehdyn valituksen johdosta.

Palvelualuejohtaja
Ehdotus

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta (ympäristönsuojeluviranomainen) on antanut lausunnon Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle
24.11.2010 § 167, koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n jättämää hakemusta
lupamääräysten muuttamisesta.
Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole lisättävää aiempaan 24.11.2010 annettuun lausuntoon jätetyn valituksen johdosta.

Päätös

Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

Otteet

Merkittiin, että tämä asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi hallintosäännön 29
§:n tarkoittamana sellaisena asiana, jota ei ollut mainittu kokouskutsussa.
______
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu
Ympäristötarkastaja
______

