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Viite: Lausuntopyyntonne 19.2.2019 Oriveden kaivoksen lupamaaraysten vastaisen kaatopaikan siivoamisesta
Lausunto Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntoon
Pirkanmaan ELY-keskus on pyytanyt lausuntoa Turvallisuus-ja kemikaalivirastolta Oriveden
kaivoksen lupamaaraysten vastaisen kaatopaikan siivoamisesta. Pirkanmaan ELY-keskus pyytaa
Turvallisuus-ja kemikaaliviraston lausuntoa siita, milla edellytyksilla ja turvallisuustoimenpiteilla
-66 - -85 tasojen valisessa louhoskuilussa oleva jate voidaan poistaa kaivoksesta.
Turvallisuus-ja kemikaaliviraston teollisuusyksikon kaivosryhman asema lausunnonantajana
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto toimii kaivoslaissa tarkoitettuna kaivosviranomaisena.
Kaivosviranomainen valvoo taman lain noudattamista seka hoitaa muut tassa laissa saadetyt
tehtavat. Kaivoslainsaadanndn nojalla kaivosviranomainen valvoo kaivosten turvallisuutta.
Kaivosviranomainen valvoo kaivosten rakenteellista turvallisuutta ja kaivostoiminnan teknisen
toteutuksen turvallisuutta. Metallimalmikaivokset tarkastetaan kerran vuodessa.
Turvallisuus-ja kemikaaliviraston teollisuusyksikon kaivosryhma lausuu asiasta
seuraavaa:
YIeinen johdanto
Kaivoksissa tydymparisto on hyvin erilainen kuin teollisuudessa yieensa. Kalliorakenteiden
arvaamaton kayttaytyminen, kivien tippuminen ja sortumavaara ovat kaivostyon luonteeseen
liittyvia erityisriskeja, joita muilla toimialoilla ei ole. Kaivostyon riskeja on kuitenkin mahdollista
hallita etukateen ennen toiminnan aloittamista tehtavalla huolellisella kaivoksen rakenteellisella
suunnittelulla ja kaytanndssa tekniseen turvallisuuteen tahtaavien tyomenetelmien
soveltamisella seka tarkoitukseen soveltuvien koneiden kayttamisella. Riskien hallinta edellyttaa
kaikkien tyovaiheiden huolellista riskien arviointia, jossa todetaan kaivosturvallisuutta
vaarantavat seikat, riskien merkitys ja riittavat toimenpiteet niiden vahentamiseksi.
Kaivostydhdn liittyvat riskit muuttuvat kaivostyon edetessa, jonka johdosta riskien arviointia
tulee jatkuvasti paivittaa ja hyddyntaa kaivostyossa saatuja empiirisia kokemuksia kaivostyon
riskien hallinnassa.
Oriveden kaivoksen louhos tasovalilla 66-85 seka sen ymparilla olevat louhintakohteet on
louhittu 1990-luvulla. Tama kaivoksen ylaosiin liittyva louhintakokonaisuus louhoksineen seka
yhdys-ja louhintaperineen muodostaa oman pitkaan passiivisena olleen rakenteellisen
kokonaisuuden. Koska alue ei ole ollut enaa pitkaan aikaan aktiivisena, ei alueella ole tehty
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periin liittyvia kunnostustoita eika alue ole ollut kalliomekaanisen monitoroinninkaan piirissa.
Kaivosturvallisuuteen liittyva tarkastelu louhoksen 66-85 osalta tuleekin ulottaa myos louhosta
ymparoivalle alueelle seka sen yla-ja alapuolelle.
Louhoksen 66-85 (louhittu vuonna 1994) liittyva rakenteellinen turvallisuus
YIeista
Eras tarkea tarkastelun lahtokohta on kaytettavissa olevat, aikanaan laaditut
louhintasuunnitelmat. Ajan funktiona tapahtuneet kallion jannitystilojen muutokset,
kalliotilojen mahdolliset fyysiset muutokset alueella seka louhintasuunnitelmien ja niiden
kaytanndn toteuttamiseen liittyvat mahdolliset ristiriitaisuudet (= poikkeaminen
louhintasuunnitelmista louhintavaiheessa) muodostavat haasteen alueen rakenteellisen
turvallisuuden arvioimiselle. Tahan tarkasteluun on kaytettavissa louhintasuunnitelmia, mutta
suoritettujen katselmuksienkin perusteella voidaan todeta, etta kaytanndssa louhinta on joiltain
osin voitu toteuttaa eri tavalla.
Yhdys- ja louhosperien turvalliseksi saattaminen tasolla 85 ja mahdollisesti myds tasolla 97
Tallaisessa tilanteessa pyritaan ensimmaiseksi selvittamaan alueen rakenteellista turvallisuutta.
Ensimmaiseksi oils! tehtava yhdys- ja louhosperien vauriokartoitus (louhitut ja sortuneet tilat
seka kallion lujuus) ja selvittaa alueen rakenteelliset yhteydet ympardiviin louhittuihin tiloihin.
Koska yhdys-ja louhosperat ovat molemmilla tasoilla (tasot 97 ja 85) tayttyneet liejulla ja
vedella silmamaaraisesti arvioiden noin kahden metrin korkeuteen, ei vauriokartoitusta voida
suorittaa etukateen, vaan sita on tehtava vaiheittain etenemalla. Liejujen tyhjennyksen kanssa
samanaikaisesti on tasoilta purettava pois vanhat tunnelien katossa ja seinissa olevat putket ja
kaapelit seka suoritettava alueen uudelleen rusnaus, lujitus ja tuenta. Vanhoihin pultituksiin ei
saa luottaa. Perat tulee rusnata hydraulista vasaraa kayttaen ja sen jalkeen ne pitaa lujittaa eli
pultittaa seka tukea eli ruiskubetonoida ja mahdollisesti verkottaa. Samanaikaisesti alueelle
tulee rakentaa tuuletuslinjat. Liejujen poistaminen, tukemistdiden edistaminen ja
tuuletuslinjojen rakentaminen voi olla vaikea sovittaa yhteen, koska tukemattomien tilojen alia
tyoskentelya ei voida sallia.
Yhdys- ja louhosperien tyhjentamiseen liittyy riskeja jo itse tydn toteuttamisen kannalta, mutta
myos johtuen siita, etta alueella olevat tunnelit ja louhokset ovat voineet sortua ja muuttua
vaarallisemmiksi ajan kuluessa. Naissa vaativissa olosuhteissa on liejun poistossa edettava hyvin
lyhyissa osissa kerrallaan (rusnata, lujittaa, tukea) esimerkiksi yhden tai kahden
kalliopuittiviuhkan matkan.
Arvio kaivoksen rakenteellisesta turvallisuudesta
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Louhokseen paasemiseksi (malmipiippuun 3, jossa "jatelouhos" 66-85 sijaitsee, kuvassa 1
esitetty ruskealla varilla), joudutaan tasolla 85 menemaan lapi malmipiippu l:sta (kuva 4).
Malmipiippu l:n louhoksen muoto ei kuitenkaan vastaa kartoitusta, joten on mahdollista,
etta 97 tasolta on louhittu yhdysperan katosta malmia levylouhintana. Kaivoksen vanhoilla
alueilla vastaavia tapauksia on todettu, joissa malmia on louhittu katosta levylouhintana,
vaikka kartoituksien mukaan nain ei olisi tehty. Tasta johtuen taso 97 on myds tarkistettava,
jotta voidaan varmistaa 85 tason turvallisuus (sortumavaara tasolta 85 tasolle 97).
Malmipiippu 1 on louhittu maanpinnasta lahtien ulottuen ainakin tasolle 600. Taytta
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varmuutta ei ole siita, onko kyseiselle valille jatetty vaakapilareita ollenkaan. Kuiku
malmipiippu l:n lapi aiheuttaa tasta syysta sen, etta taso 97 on tyhjennettava ensin vedesta
ja liejusta seka huolellisesti uudelleen lujitettava ja tuettava, jotta risteysalueen todelliset
kalliomekaaniset olosuhteet ja mahdolliset sortumat yidspain kohti tasoa 85 voitaisiin
todentaa. 85 ja 97 tasojen valissa seka risteysalueella etta yhdysperien koko matkalla on
vain 6.1 m valinen vaakapilari. Mahdollisista 97 -tasoperien yidspain suuntautuneista
holvautumisista tai sortumisista tai sen nykymuodosta ei ole tietoa. Nahtavissa oleva lieju
85 -tasolla viittaa siihen, etta yhdysperat tasoilla 85 ja 97 eivat olisi yhteydessa toisiinsa.
Louhoksen laheisyydessa tilanne voi olla toinen, mutta sita ei pysty nykytilanteessa
havainnoimaan.
2.

Risteysalueen jannevalit ovat yieensa pitkia ja sortumille aittiimpia. Malmipiippu l:n
louhoksen muoto ei vastaa kartoitusta, joten on mahdollista, etta 97 tasolta on louhittu sen
katosta malmia levylouhintana (kuvat 1 ja 2). Todellisuudessa etenkin risteysalueella
vaakapilari voi olla huomattavastikin ohuempi kuin 6.1 m, joten sortumavaara malmipiippu
l:n risteysalueella tasovalilla 85-97 voi olla suuri (kuva 2).
Tyypillinen piirre kyseisille louhinta-alueille on se, etta ne on suunniteitu kestamaan
ainoastaan normaaliin louhoskiertoon tarvittavan ajan eli tiloja ei ole louhittu pysyviksi
tiloiksi. Ottaen huomioon, etta louhinnan toteuttamisesta on kulunut jo yli 20 vuotta, on
koko alueella huomattava sortumariski koskien ensinnakin 85-97 tason malmipiippu l:n
risteysaluetta ja koko yhdysperien valista aluetta tasovalilla 85-97 seka yhdysperien ja
louhosten (malmipiiput 1 ja 3) valisia alueita (kuva 1).

3.

Kuvassa 3 (kuvan vasemmassa reunassa on esitetty malmipiippu 3 ja kuvan oikeassa
reunassa malmipiippu 1) on esitetty louhoksen 66-85 muoto (esitetty mustalla varilla), joka
ei ilmeisesti vastaa kartoituksen muotoa. Louhoksen 66-85 ylaosan louhintapera ja myds
louhoksen ylaosa on suunniteitu louhittavaksi viiden metrin levyiseksi. Louhintapera ja siten
myds louhoksen ylaosa on talla hetkella kuitenkin leveydeltaan noin 10 m. Todennakdisesti
aikanaan tehdyssa louhinnassa, louhos on muodostunut louhintavaiheen sortumissa tai sen
jalkeisissa tapahtumissa 10 metria leveaksi (ainakin sen ylaosasta). On myds mahdollista,
etta louhoksen muoto ei ole pystysuora, vaan se on sortunut vain sen ylaosasta. Lisaksi
vaikuttaa siita, etta louhoksessa on mutka alemmalla tasolla. Koska louhos on ollut
alkuaikoina pitkaan auki, on sortumia tapahtunut seka seinista etta katosta. Kokemuksen
perusteella tiedetaan ja on nahtavissakin, etta sivukivi eli serisiittikvartsiliuske omaa tiheana
esiintyvan pystyliuskeisuuden. Tallainen kivi on vapaassa tilassa altis kaatumasortumiin ja
hilseilyyn. Myds louhoksen katto on holvautunut yidspain, joka tarkoittaa sita, etta louhos
on joko louhintavaiheessa tai sen jalkeen sortunut hieman. Louhoksen ylaosan seinat ja
katto ovat nykytilassa tukemattomia eli seinissa ja katossa ei ole nahtavissa puitteja eika
ruiskubetonointia.
Louhoksen todellista nykyista muotoa ei voida tarkkaan arvioida. Louhoksen lastattavuuden
arvioinnissa tama tieto olisi kuitenkin aarettdman tarkea. On odotettavissa, etta mikali
louhosta tyhjennetaan, se on tyhjennysvaiheessa, avoimien tilojen alkaessa muodostua,
varmasti aittiina seka seinamien etta kattopinnan sortumiseen tai kivien tippumiseen. Taten
vaarana on lastauskoneen jaaminen sortuneiden kivien alle.
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Louhos on taytetty sivukivella ilman kovettuvaa tayttda. Mikali louhoksessa on muutakin
kuin sivukivea, on taytteen lujuusominaisuuksia mahdoton arvioida etukateen. Taytteen
lujuusominaisuuksien arviointi on mahdotonta siinakin tapauksessa, etta louhos olisi
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taytetty ainoastaan sivukivella. Louhoksessa olevan taytteen lujuusominaisuudet voivat olla
voimakkaasti heikentyneet.
Kaytettavissa olevien tietojen perusteella louhoksen lastausaukolle ei ole rakennettu
tayttbseinaa. Louhoksessa oleva materiaali on voinut ajan funktiona hitsautua kiinni. Tama
on voinut aiheuttaa sen, etta louhoksen alaosaan on patoutunut vetta. Louhoksen
tyhjennysvaiheeseen voi liittya taman johdosta ryllaysvaara eli materiaalin hallitsematon
purkaus lastausperaan ja edelleen yhdysperaan. Mikali louhoksessa olevaa materiaali on
hitsautunut kiinni, on sen irrottamiseksi suoritettava rajaytystbita. Naiden tbiden
suorittamista (poraus ja panostus) tallaisissa epavarmoissa olosuhteissa ei voi millaan
muotoa pitaa turvallisena. Mikali irrotustbihin jouduttaisiin tilanteessa, jossa louhoksessa
on jo tyhjaa tilaa, ei porausta ja panostusta voida tukemattoman louhostiian alia tietenkaan
tehda ollenkaan.
Rajaytykset todennakbisesti aiheuttaisivat alueelle lisaa sortumia.
5. Louhoksen lastaus aloitetaan normaalitilanteessa louhoksen paadysta, jolloin lastaus
avoimessa tilassa voidaan minimoida. Tassa tapauksessa louhoksen
loppuunlastausvaiheessa, lastauskone olisi painvastoin hyvin paljon avoimessa louhoksessa,
jolloin todennakbisyys kivien sortumiselle lastauskoneen paalle on normaalia suurempi.
6.

Taytettyjen louhosten tyhjentamisesta ei ole aiempia kokemuksia kaytettavissa. Tama
vaikeuttaa louhoksen tyhjentamiseen liittyvaa riskien arviointia.

Yhteenveto
Louhoksen tyhjentaminen tasolla 66-85 edellyttaa edella esitetyn tarkastelun perusteella yhdysja louhintaperan tyhjentamisen tasolla 85 vedesta ja liejusta, mutta mybs 97 -tason yhdysperan
tyhjentamisen vedesta ja liejusta vahintaan malmipiippu l:een saakka (malmipiippu l:n
risteysalueen vauriokartoitusta varten tasolla 97, jotta mahdolliset sortumat tai levylouhinta
kohti 85-tasoa voitaisiin todentaa). Yhdys-ja louhintaperien tyhjentamisen yhteydessa tulee
samanaikaisesti purkaa pois vanhat tunnelien katossa ja seinissa olevat putket ja kaapelit seka
suorittaa alueen uudelleen rusnaus, lujitus ja tuenta. Tybn etenemisen aikana tulee lisaksi
huolehtia tuuletuksesta eli se edellyttaa tuuletuslinjojen rakentamista. Tbiden
yhteensovittaminen turvallisten tybtapojen mahdollistamiseksi voi olla vaikeaa, koska
tukemattomien tilojen alia tybskentelya ei voida sallia. Tybn eteneminen vaiheittain on hyvin
hidasta ja vanhoissa louhintakohteissa voi tulla vastaan vaikeasti ennakoitavissa olevia
kalliomekaanisesti haastavia tilanteita (yhdys-ja louhintaperien sortumat).
Louhoksen 66-85 tyhjentamiseen liittyy huomattavia vaikeasti ennustettavia
kaivosturvallisuuteen liittyvia riskeja (ryllays-ja sortumavaara). Louhoksen tyhjentamisen
onnistumisesta ei ole taytta varmuutta, koska louhoksessa oleva materiaali on voinut
"hitsautua" kiinni aiheuttaen sen, ettei louhoksessa olevaa materiaalia saada lastattua ilman
irrotustbita. Avoimessa tilassa irrotustbita ei voi tehda. Louhoksen tayttbmateriaalin
lujuusominaisuuksia seka louhoksen todellista muotoa on mahdotonta arvioida kaytettavissa
olevien tietojen perusteella. Lisaksi vaarana on lastauskoneen jaaminen sortuman alle.
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Loppulausuma
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) katsoo kaivoslain ja kaivosturvallisuuden
valvontaviranomaisena, ettei Oriveden kaivoksen lupamaaraysten vastaisen kaatopaikan
siivoamiselle ole kaivosturvallisuuden vaatimukset tayttavia edellytyksia ottaen huomioon
kaivostoiminnan yieiset tekniset kaytannot ja korkeatasoisen turvallisuuden varmistamisen
mukaiset nakokohdat.
Kaatopaikka sijaitsee Oriveden kaivoksessa alueella, jota ei ole louhittu ja kunnossapidetty
1990-luvun jalkeen. Kyseisen alueen turvallisuutta varmistavat rakenteet ja jarjestelyt olisi
uusittava kokonaisuudessaan kaatopaikan turvallisen tyhjentamisen edellytysten
varmistamiseksi. Kunnostustyohon liittyisi huomattavia, selvasti tavanomaisesta poikkeavia
turvallisuusriskeja. Kaatopaikka sijaitsee louhoksessa, jonka rakenteesta ja jossa olevan
jateaineksen ominaisuuksista ei ole tyhjennystydn turvallisen suorittamisen kannalta tarvittavia
tietoja. Lisaksi louhoksen tyhjennyksen kaltaisesta poikkeuksellisen vaarallisesta tydsta ei ole
aiempaa kokemusta tai tietamysta, jotta kaikki olennaiset riskit voitaisiin etukateen ottaa
huomioon ja louhoksen tyhjennyksen turvallisuus voitaisiin siten varmistaa.

Lisatietoja lausunnosta antavat allekirjoittaneet.

Markus Kauppinen

Ossi Leinonen

Projektijohtaja

Johtava asiantuntija

Tama asiakirja on allekirjoitettu sahkoisesti. Allekirjoittajan henkildllisyyden ja allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa
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aiiekirjoitus ei oie endd keivoiiinen. Sdhkdinen asiakirja on aikuperaiskappale, eikd aiiekirjoituksen oikeeiiisuutta voi
varmistaa paperitulosteesta. Aikuperaisen sdhkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytdd Tukesin kirjaamosta.

LIITTEET:

Liite 1. Tasokuva (tasot 85 ja 97) Oriveden kaivokselta
Liite 2. Leikkaus leikkauksien AC-AD ja AE-AF valista
Liite 3. Leikkaus AH-AG
Liite 4. Malmipiiput ja perat tasovalilla 47-97
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