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Safa artikkelia Terrafamesta

V

iime paivien Terrafamen
tulosluvuista ja valtion
paatoksesta paaomittaa
kaivosta 100 miljoonalla eurolla
on julkaistu Suomessa yli 100 ar
tikkelia eri medioissa, mutta yh
dessakfilin niista ei ole laskettu kai
voksen kannattavuuden perusteita.
Ensi syksyyn mennessa valtion
yhtio Terrafame on saanut kasa
tuksi kaivoksen primaarikentan
tliyteen. Sen metallien arvo on kai
vokselle korkeintaan 350 miljoo
. naa euroa, jos yhtion tavoittele
ma liuotussaanti kasaliuotukses
sa toteutuu.
KAHDEN ENSIMMAISEN

toiminta
vuoden aikana kaivoksen ylosajoon
on tullut kuluneeksi 500 miljoonaa
euroa valtion rahaa ja kustannuk
set eivat paaty taman uuden mal
mieran osalta tahan. Liuotustoi
minta kestaa jopa kuusi vuotta.
Rahoituksen tarve nousee en
simmaisen liuotuskentan malmi
maaran osalta vaistamatta yli 700
miljoonan euron, Silla kaivoksen
kustannukset tulevat olemaan
tuottoja suuremmat ·myos tule-,

vaisuudessa.
rastossa on kasittelyssa yhtion esi
Jos toiminta tehdaan ymparis tys kaivosalueelle sailottyjen myr
ton kannalta vastuullisella tavalla, kyllisten metallihydroksidisakko
kulut nousevat viela paljon suu jen sijoittamisesta. Sakat halutaan
remmiksi. Tama valtionyhtion Ter jai:taa paaosin niille sijoilleen, mi
hin ne on maapohjille Iajitetty.
rafamen kannattavuudesta.
Jo nyt Kortelammen allasalueen
pohjavesikaivoissa esiintyy korkei
VIELA SURULLISEMPAAON, etta toi
minta tehdaan ympariston kus ta metallipitoisuuksia.
tannuksella. Korkeimmassa hallin
to-oikeudessa on meneillaan kai TULEVAISUUS ON KARU jos yhtion
vokselle vuonna 2014 myonnetyn esitykset toteutuvat. Terrafames
ymparistoluvan kasittelyprosessi. sa luodaan mallia koko Suomen
Terrafame on valittanut luvasta ja kaivostoiminnalle. Tulevaisuudes
haluaa kumota siina lahes kaikki sa mm. kanadalaiset kaivosyhtiot
maaraykset,jotka on annettu ym voivat haastaa Suomen valtion oi
keuteen, jos muilla kaivoksilla ei
pariston suojelemiseksi.
Yhtio esittaa,·ettei metalliteh voida tehda Terrafamen tapaan.
Onko meilla tulevaisuudessa
taan tuotannossa syntyville sa
koille tarvitse rakentaa ymparis vallalla kaytanto, jossa ongelma
toluvan maaraamaa kaatopaikkata jatteille riittaa kaatopaikaksi her
soista loppusijoituspaikkaa ja etta kasti vuotava alias,myrkylliset me
todella myrkylliset esineutraloin tallisakat lajitetaan maapohjaisil
tisakat voitaisiin sijoittaajatkossa le vuotaville kentille ja vesienka
sivukivikasojen pohjarakenteisin. sittely ratkaistaan rakentamalla
Edelleen halutaan kumota monia purkuputkia, mm. Oriveden kul
vesienkasittelyn tehostamiseksi ja takaivokselta Nasijarveen?
maaperan pilaantumisen ehkaise
TERRAFAMENSUURINONGELMA on
miseksi annettuja saadoksia.
Pohjois-Suomen aluehallintovi- kannattamaton talous ja toiminta ·

Pabin pommi on

kuitenkin vasta tulossa.

luonnon kustannuksella. Jos kai
voksella toimittaisiin ymparistolle
vastuullisella tavalla, menot tuo
tannosta saatavaan hintaan verra
ten olisivat kolminkertaiset.
Pahin pommi on kuitenkin vas
ta tulossa.
Toiminnan jatkuessa tuotannos
sa syntyvat sivukivivuoret nouse
vat vajaassa 10 vuodessa helposti
yli 200 miljoonan tonnin laajuisik
si. Ne pitaisi eristaa ymparistosta
lopullisesti.
Avoimet tai vuotavat sivukivi
alueet muodostavat kymmenien
miljoonien tonnien sulfaatin lah
teen. Jos kasoja ei eristeta kun
nolla,voidaan seuraavien sukupol
vien aikana heittaa hyvastit Ter
rafamen kaivoksen alapuolisten
Oulujoen reitin suurjarvien vir
kistyskaytolle.
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