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Rikastushiekka-allas on malminrikastuksessa syntyvän jätteen eli rikastushiekan 

läjitysalue ja loppusijoituspaikka. Altaat perustuvat ympäristön ja yleisen turvallisuuden 

huomioon ottamiselle, sillä rikastushiekka-altaisiin sijoitettava aines voi olla 

merkittäväkin haitta ympäristön eri osille, kuten pohjavedelle ja sitä kautta myös 

ihmisille. Jätteistä syntyvä uhka perustuu niissä oleviin haitta-aineisiin ja niiden 

käyttäytymiseen ympäristössä. Suurimman riskitekijän aiheuttaa kuitenkin 

rikastushiekoissa olevat herkästi hapen vaikutuksesta rapautuvat sulfidimineraalit, jotka 

rapautuessaan voivat tuottaa happamia valumavesiä. Rautuvaaran rikastushiekka-altaan 

pintaosan rapautumista tutkittiin osana Biopeitto-projektia. 
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1. Johdanto 
 

Väkimäärältään jatkuvasti kasvava maapallo on yhä enemmän riippuvainen 

kaivosteollisuuden tuottamista raaka-aineista. Esimerkiksi raudan ja kuparin tuotanto 

maailmassa lähes viisinkertaistui 1950-luvulta 1990-luvulle (Evans, 1997). Varsinkin 

köyhien väkimääriltään suurten maiden kehitys kasvattaa kaivannaisten tarvetta kyseisten 

maiden rakennuksia sekä infrastruktuuria varten. Kasvavan kaivosteollisuuden rinnalla 

on myös ympäristötietoisuus nostanut päätään. Ihmiset ovat kiinnittäneet yhä enemmän 

huomiota ympäristöönsä ja kestävä kehitys-ajattelusta onkin tullut useille 

teollisuudenaloille eräänlainen valttikortti.  

Myös kaivosteollisuudessa ympäristöasiat on jouduttu ottamaan huomioon. 

Kaivoshankkeen elinkaaren jokaisessa vaiheessa on riski ympäristön saastumiseen ja 

pilaantumiseen, joskin merkittävimmät riskitekijät muodostuvat kaivoksen tuotanto- ja 

sulkemisvaiheessa (Heikkinen & Noras, 2005). Kaivos rikastamoineen tuottaa louhitun 

malmin lisäksi merkittävän määrän sivuainesta, kuten maanpoistomassaa, sivukiveä sekä 

rikastustoiminnasta saatua rikastushiekkaa. Esimerkiksi kuparimalmista jopa 98 % 

ainesta jää rikastuksen jälkeen hyödyntämättä, jolloin tämä aines on sijoitettava 

määrättyyn paikkaan mahdollisimman turvallisesti ja taloudellisesti (Kelly & 

Spottiswood, 1982).  

Nämä rikastushiekka-altaat perustuvat sekä turvallisuus- että ympäristönäkökulmaan, 

sillä kun kaivos- ja rikastusteollisuuden varhaisaikoina sivutuotteet sijoitettiin 

välinpitämättömästi esimerkiksi järviin (Kelly & Spottiswood, 1982), pyritään nykyisin 

turvaamaan maaperä sekä pinta- ja pohjavedet oikeanlaisilla sijoitusmenetelmillä. 

Rikastushiekasta, sen käsittelystä ja sijoittamisesta, aiheutuva ympäristöuhka riippuu 

hiekan haitta-ainepitoisuuksista. Muun muassa sulfidipitoiset rikastushiekat voivat 

tietyissä olosuhteissa aiheuttaa suurtakin haittaa ympäristölle (Kauppila ym., 2011). Tästä 

johtuen on tärkeää jo kaivoksen perustamisvaiheessa tehdä esiselvitykset kaivettavan 

aineksen ominaisuuksista; sen fysikaalisesta ja kemiallisesta käyttäytymisestä tietyissä 

olosuhteissa. Niin kutsutuilla kaivannaisjätteiden karakterisointien perusteella ohjataan 

rikastushiekkaa ja sen käsittelyä koskevia toimia, kuten sen läjittämistä ja rikastushiekka-

altaiden jälkihoitotoimenpiteitä (Heikkilä & Noras, 2005; Kauppila ym., 2011). 
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Nyt vuonna 2018 käynnissä oleva ja vuonna 2020 päättyvä EAKR-rahoitteinen Biopeitto-

projekti (Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja 

viherrakentamisessa) on osa kestävän kehityksen ajattelua ja sen päämääränä on tutkia ja 

kehittää biohiilipohjaisia sulkemisratkaisuja kaivosteollisuuden tarpeisiin. Rautuvaaran 

entisen rautakaivoksen rikastushiekka-alue toimii projektin koe- ja tutkimusalueena. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yleisellä tasolla rikastushiekkaan ja sen 

läjittämiseen liittyviä asioita sekä perehtyä Rautuvaaran rikastushiekka-altaan Biopeitto-

projektin koealan pintaosan mahdolliseen rapautumiseen ja pohtia siitä aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia ja rikastushiekka-altaan jälkihoitoratkaisuja. 

 

2. Rikastushiekka, sen läjittäminen ja siitä aiheutuvat haitat 

2.1. Rikastushiekka ja sen läjittäminen 
 

Rikastushiekka on kaivosteollisuudessa jätteeksi luokiteltavaa sivukiviainesta, jota 

syntyy malmien rikastusprosesseissa. Kun malmista on erilaisilla menetelmillä erotettu 

haluttu raaka-aine, on jäljelle jäänyt sivukivimineraaleista ja rikastuskemikaaleista 

koostuva jäte siirrettävä sille suunniteltuun loppusijoituspaikkaan, useimmiten 

rikastushiekka-altaaseen (Kauppila ym., 2011). Hyötykäyttömahdollisuuksiltaan köyhä 

rikastushiekka johdetaan usein vesilietteenä putkia pitkin patoaltaisiin, jolloin painavin 

kiinteä aines painuu altaan pohjaan. Lietteestä selkeytynyt vesi voidaan ohjata 

jatkokäsittelyyn, jonka jälkeen takaisin tuotannon vesikiertoon tai suoraan vesistöön 

(Kauppila ym., 2011).  

Kauppilan ym., (2011) mukaan rikastushiekan vähäinen hyödyntäminen johtuu sen sekä 

fysikaalisista että kemiallisista ominaisuuksista. Muun muassa sulfidipitoiset hiekat 

rajoittavat sen käyttöä esimerkiksi maanrakennuksessa sen voimakkaan 

happamoittavuuden takia. Rikastushiekkaa voidaan käyttää tietyin edellytyksin 

kaivoksien louhostäytteenä. Tämä edellyttää hiekan hienoimman osan erottamista 

karkeammasta fraktiosta ja lisäämällä karkeampaan osaan hiekkaa sitovaa lisäainetta, 

kuten sementtiä (Kauppila ym., 2011). Lisäksi hiekan tulee täyttää kemialliset- ja 

vedenläpäisevyyskriteerit (Lukkarinen, 1987). 
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Rikastushiekka-allas koostuu altaasta, sitä ympäröivästä padosta ja suotovesien 

keruuojista. Jätealtaan sijainnin valinta perustuu ympäristöriskien sekä kustannusten 

minimoimiselle. Altaan paikan valinnassa täytyy huomioida erilaisista 

rikastusprosesseista tulevat jätteet. Esimerkiksi vaatimukset kullan rikastuksesta 

syntyneiden jätteiden läjitykselle ovat huomattavasti tiukemmat kuin karbonaattijätteille 

kultajätteiden mahdollisten syanidiliuosjäämien takia (Kelly & Spottiswood, 1982). 

Lisäksi läjityspaikan valintaan liittyy monia muitakin huomioon otettavia tekijöitä. 

Tärkeimpinä näistä Kelly ja Spottiswood (1982) mainitsevat altaan maapohjan rakenteen 

ja sen ominaisuudet sekä alueen hydrologian. Altaan pohjan geologisista piirteistä 

voidaan suorittaa maapohjaselvitykset, joihin tulisi sisällyttää muun muassa 

irtomaakerroksen paksuuden, jätealueen maaperän tiedot sekä pinta-ja pohjavesien 

valuma-aluerajat (Kauppila ym., 2011).  

Rikastushiekka-allas voidaan rakentaa luonnolliselle pohjalle tai rakentaa keinotekoinen 

pohja luonnollisen perustan päälle. Kauppilan ym., (2011) mukaan läjitettävä 

kaivannaisjäte määrittelee altaan pohjan vedenläpäisevyysvaatimukset. Heidän mukaansa 

täysin vettäläpäisevät pohjarakenteet soveltuvat ainoastaan stabiileille jätteille, kun taas 

ongelmajätteet vaativat täysin vesitiiviitä rakennusratkaisuja, kuten HDPE- eli High 

Density Polyethen-kalvoja ja bentoniittimattoja.  

2.2. Rikastushiekasta aiheutuvat ympäristövaikutukset 

2.2.1. Yleistä 
 

Kuten edellä on mainittu, rikastushiekka-altaiden käyttö perustuu ensisijaisesti 

kasvaneesta ympäristötietoisuudesta alkunsa saaneelle ympäristön huomioon ottamiselle, 

ja sitä kautta ihmisten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Kaivannaisjätteiden käsittely ja 

niiden varastointi aiheuttavat kaivosteollisuuden merkittävimmän ympäristön 

pilaantumisriskin (Martin & Davies, 2000; Heikkinen & Noras, 2005). Keskeisimmät 

pilaantumisriskin aiheuttajat ovat rikastushiekka-altaan vesi sekä rikastushiekan 

pölyäminen. Jätevesi voi saastuttaa pinta- ja pohjavesiä, mikäli sitä pääsee karkaamaan 

juoksutuksen aikana. Lisäksi jätevettä saattaa suotautua altaan pohjan ja patorakenteiden 

läpi. Suotautumisesta aiheutuvat riskit voidaan minimoida oikeanlaisella altaan 

suunnittelulla ja rakennusratkaisuilla. (Kauppila., 2011) 
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Toinen oleellinen rikastushiekka-altaisiin liittyvä ympäristöriski on tuulen aiheuttama 

kuivan rikastushiekan pölyäminen. Tuuli voi lennättää hienorakeista hiekkaa kauaskin ja 

pahimmassa tapauksessa aiheuttaa maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin kemiallisia 

muutoksia ja siten niiden pilaantumista (Kauppila ym., 2011). Pölyämistä voidaan estää 

rikastustoiminnan aikana rikastushiekkaa kastelemalla tai levittämällä kalkkimaitoa 

hiekan päälle (Heikkinen & Noras, 2005). Joskus altaat voivat myös aiheuttaa 

hajuongelmia tiettyen kemiallisten ja biologisten reaktioiden takia hajuongelmia voidaan 

pitää myös ympäristöhaittana (Kauppila ym., 2011). 

Vesipäästöjen sekä pölyämisen aiheuttamat ympäristön pilaantumisriskit johtuvat niissä 

olevista ympäristölle haitallisista yhdisteistä ja alkuaineista. Yhdisteet voivat olla 

metalleja, puolimetalleja, suoloja, ravinteita ja orgaanisia yhdisteitä. Rikastushiekassa 

olevat ympäristölle haitalliset aineet ovat pääosin peräisin luonnollisesti malmista 

itsestään tai ne tulevat louhinnassa sekä rikastuksessa käytetyistä kemikaaleista. 

Yhdisteiden haitallisuus riippuu monista tekijöistä, kuten pitoisuustasosta, mutta myös 

ympäristötekijät säätelevät esimerkiksi aineiden liukoisuuksia ja ravintoketjuissa 

rikastumista. Kaivostoiminnassa metallimalmit esiintyvät tyypillisimmin metallin ja rikin 

yhdisteinä eli sulfideina, metallin ja hapen yhdisteinä eli oksideina sekä alkuaineina. 

(Kauppila ym., 2011) 

2.2.2. Sulfidien hapettuminen 
 

Sulfidimalmit aiheuttavat merkittävimmän ympäristöriskin niin louhinnassa kuin 

rikastusjätteen loppusijoittamisessa, johtuen sulfidimineraalien taipumuksesta rapautua 

maan pinnan hapettavissa oloissa. Kun metallisulfidimineraali altistuu ilmakehän hapelle 

ja vedelle, se hapettuu ja voi muodostaa tietyissä oloissa happamia valumavesiä. 

(Heikkinen & Noras, 2005) Lisäksi kasvanut happamuus saattaa liuottaa edelleen 

haitallisia aineita, kuten alumiinia ympäröivästä kiviaineksesta (Seal & Hammarstrom, 

2003; Kauppila ym., 2011).  

Rautasulfidimineraaleja, kuten pyriittiä ja magneettikiisua, pidetään ongelmallisina 

johtuen niiden nopeasta reagoimisesta hapen kanssa (Kauppila ym., 2011). Pyriitin, jota 

esiintyy rikastushiekoissa usein runsaasti, hapettuminen on moninainen kemiallis-
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biologinen prosessi, jossa tietyt bakteerit voivat katalysoida reaktion nopeutta (Williams 

ym., 1979) Pyriitin hapettuminen on esitetty kaavoissa 1-4. 

 

Kaava 1) 2 FeS2 + 7 O2 + 2H2O    2 Fe2+ + 4 SO4
2- + 4 H+ 

Kaava 2) 2 Fe2+ + 1/2 O2 + 2 H+    2 Fe3+ + H2O 

Kaava 3) FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O    15 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+ 

Kaava 4) Fe3+ + 3 H2O    Fe(OH)3 + 3 H+ 

Seal & Hammarstrom, 2003; Heikkinen & Noras, 2005 

 

Pyriitin (FeS2) hapettuessa pääsee ympäristön vesiin alkuaineina rikkiä ja rautaa, joista 

rikki hapettuu sulfaatiksi, ja liuennut rauta hapettuu ja saostuu myöhemmin vesiä edelleen 

happamoittaviksi hydroksidiksi, oksidiksi tai hydroksysulfaatiksi. Lopulta sulfaatti reagoi 

hapen kanssa muodostaen rikkihappoa. (Kauppila ym., 2011) Magneettikiisun 

hapettumisreaktio on samantapainen kuin pyriitin, mutta se reagoi paljon herkemmin 

johtuen magneettikiisun kiderakenteessa olevasta aukosta eli vakanssista (Toropainen, 

2006). 

Muita merkittäviä happamia valumia tuottavia sulfidimineraaleja ovat kuparikiisu, 

lyijyhohde, sinkkivälke sekä arseenikiisu (Toropainen, 2006). Nämä edellä mainitut 

sulfidimineraalit vapauttavat hapettuessaan myös raskasmetalleja: haitallisia metalleja ja 

puolimetalleja, jotka heikentävät ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa (Kauppila ym., 

2011). 

2.2.3. Hapan valunta ja sen vaikutus ympäristöön 
 

Kaivosjätealueen happamat valumavedet (eng. Acid Mine Drainage (AMD)) syntyvät siis 

kun sivukivien ja rikastushiekan sulfidimineraalit rapautuessaan hapen, veden ja 

bakteeritoiminnan seurauksena päästävät ympäröiviin vesiin rikkihappoa ja metalli-

ioneja (Toropainen, 2006). Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, vaan happaman 
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valuman syntyminen ja sen voimakkuus riippuu tiettyjen kemiallisten, geologisten sekä 

hydrologisten tekijöiden toteutumisesta (Akcil & Koldas, 2006). 

Rikkikiisu eli pyriitti on merkittävin happoa tuottava mineraali (Gray, 1997), kun taas 

karbonaatit, kuten kalsiitti, ovat neutraloivia mineraaleja. Mikäli kiviaineksessa on 

suurempi määrä happoa tuottavaa mineraalia suhteessa neutraloivaan mineraaliin, sitä 

kutsutaan happoa tuottavaksi kiviainekseksi. (Heikkinen & Noras, 2005; Kauppila ym., 

2011) 

Toiseksi AMD:n syntymistä edesauttaa maa-aineksen sopiva rakenne, jolloin happi 

pystyy vaikuttamaan mineraaliainekseen paremmin ja vesi kykenee virtaamaan aineksen 

läpi. Esimerkiksi rikastushiekan pienemmän raekoon vuoksi rapautuminen ja näin ollen 

hapontuotto on nopeampaa kuin esimerkiksi louhoksen seinämän. Lisäksi 

rikastusprosessin vuoksi rikastushiekan mineraalien raepinnat ovat rikkonaisempia kuin 

terveiden mineraalien, jolloin ne ovat alttiimpia rapautumiselle. (Kauppila., 2011) 

Viimeisenä AMD:n syntymistä ja voimakkuutta säätelevänä tekijänä voidaan pitää 

kaivosjätealueen hydrologisia komponentteja, kuten sadantaa ja pohja- ja pintavesiä (Seal 

& Hammarstrom, 2003). Happirikkaan veden täytyy päästä kontaktiin sulfidipitoisen 

aineksen kanssa joko satamalla tai virtaamalla (Nordstrom, 2011). 

Kaivoksen happamalla valumalla on lukuisia vaikutuksia ympäristöön johtuen lähinnä 

sen kemiallisista ominaisuuksista. Grayn (1997) mukaan AMD:n vaikutukset 

ympäristöön voidaan löyhästi jakaa kemiallisiin, fysikaalisiin, biologisiin sekä 

ekologisiin ympäristövaikutuksiin. Kemiallisiin vaikutuksiin kuuluu muun muassa 

ympäristön happamuuden aleneminen sekä tiettyjen metallien kohoaminen. Fysikaaliset 

muutokset pitävät sisällään esimerkiksi vesistöjen värimuutoksia sekä metallien 

sedimentteihin sitoutumista. Happaman valuman aiheuttamat biologiset vaikutukset 

koskevat elollista luontoa, ja AMD voi aiheuttaa muutoksia muun muassa eliöiden 

lisääntymismekanismeissa. Ekologiset vaikutukset koskevat muun muassa eliöiden 

elinympäristöjen sekä ravintoketjujen muutoksia. 

Kaivoksen happaman valuman vaikuttaessa voimakkaasti ympäristön eri osa-alueisiin, se 

väistämättä vaikuttaa myös ihmistoimintaan. AMD heikentää muun muassa pohja- ja 

pintavesien laatua haitaten näin niiden talous- ja virkistyskäyttöä (Kauppila ym., 2011). 
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2.2.4. Oksidien ympäristövaikutukset 
 

Oksidimalmit ovat kemiallisesti ympäristölle ystävällisempiä kuin sulfidit, sillä 

oksidimineraalit ovat maan pinnan olosuhteissa vaikeammin rapautuvia sekä 

kemiallisesti pysyvämpiä (Kauppila ym., 2011). Kaivostoiminnassa oksidimineraalit 

aiheuttavat ympäristövaikutuksia lähinnä pölyämisellä (Heikkinen & Noras, 2005). 

Kauppila ym. (2011) kuitenkin huomauttavat, että oksidimalmiesiintymät voivat sisältää 

myös sulfideja, jolloin tuulen lennättämä pöly voi aiheuttaa samoja ongelmia kuin itse 

sulfidimalmi.  

Uraanioksidimalmin louhinta- ja rikastustoiminta on kuitenkin poikkeus oksidien 

ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi uraanin rikastuksesta jäänyt rikastushiekka voi 

vapauttaa hapettuessaan ympäristölle ja terveydelle haitallista raskasmetallia, uraania. 

Lisäksi uraanioksidimineraalin rikastuksesta syntyneen rikastushiekan loppusijoituksessa 

on huomioitava jätteessä olevien radioaktiivisten aineiden, kuten uraanin ja toriumin sekä 

näiden hajoamisesta syntyneiden hajoamistuotteiden puoliintuessa vapautuva säteily. 

Myös radiumin puoliintuessa syntyvä terveydelle vahingollinen radonkaasu on otettava 

huomioon. (Heikkinen & Noras, 2005; Kauppila ym., 2011) 

2.3. Rikastushiekan karakterisointi ja siinä käytettävät 

määritysmenetelmät 

2.3.1. Rikastushiekan karakterisointi 
 

Rikastushiekan karakterisoinnilla tarkoitetaan rikastushiekasta tehtäviä tutkimuksia, 

joiden tarkoituksena on selvittää hiekan kemiallisia, fysikaalisia ja geoteknisiä 

ominaisuuksia lyhyellä, keskipitkällä sekä pitkällä aikavälillä (Heikkinen & Noras, 

2005). Näiden selvitysten perusteella ohjataan kaivostoiminnan alkuvaiheessa 

rikastushiekan sijoittamista, läjitysmenetelmiä ja mahdollista hyötykäyttöä sekä 

suunnitellaan rikastushiekka-altaan jälkihoitoon liittyviä asioita, kuten peittomenetelmiä. 

(Kauppila ym., 2011)  

Kauppilan ym. (2011) mukaan karakterisointimenettely alkaa esiintymän geologisella 

kuvauksella, joka sisältää tiedot alueen malmimuodostumasta, esiintymän 

malmimineralogiasta, sen hydrotermisestä muuttumisesta sekä malmia ympäröivästä 
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sivukivestä. Taustatietoihin tulee sisällyttää myös tiedot malmin louhinta- ja 

rikastusmenetelmistä. Esiintymän geologinen kuvaus määrittää 

jatkotutkimustoimenpiteet sekä tutkimusmenetelmät, sillä kuvauksen perusteella voidaan 

arvioida rikastushiekan hapontuotto- ja neutralointikykyä sekä haitallisten alkuaineiden 

esiintymistä. Karakterisoinnin tutkimus-, analyysi- ja määritysmenetelmistä kerrotaan 

luvussa 2.3.2. 

Karakterisointi jatkuu näytteenotolla sekä näytteiden esikäsittelyllä, joiden jälkeen 

voidaan suorittaa rikastushiekan mineralogisen ja kemiallisen koostumuksen määrittely. 

Kyseiset määritykset ovat tärkeitä rikastushiekan ympäristökelpoisuuden selvittämisen 

kannalta (Heikkinen & Noras, 2005). Painopiste on sulfidimineraalikoostumuksen 

selvittämisessä ja tulosten perusteella rikastusjäte luokitellaan kolmeen ryhmään: 

rautasulfidipitoiset jätteet, muut sulfidipitoiset jätteet ja ei-sulfidipitoiset jätteet. 

(Kauppila ym., 2011) Jätteiden mahdollisesti aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien 

arvioinnissa käytetään apuna valtioneuvoston asettaman pilaantuneiden maiden asetusta 

(PIMA-asetus), joka pitää sisällään maaperän haitta-aineiden pitoisuuksien kynnys- ja 

ohjearvoja. (Reinikainen, 2007) 

Mikäli rikastusjäte ei sisällä sulfidista rikkiä tai sen kokonaispitoisuus on alle 0,1 %, ja 

jätteen haitta-aineiden happoliukoisuuspitoisuudet pysyvät valtioneuvoston asettaman 

kynnysarvon sekä paikallisen ympäristön maaperän taustapitoisuuden alapuolella, 

voidaan rikastusjäte luokitella pysyväksi jätteeksi. Jos pysyväksi luokiteltu jäte ei sisällä 

rapautumisherkkiä ja haitallisia alkuaineita sisältäviä suolamineraaleja tai mahdollisesti 

haitallisia rikastuskemikaaleja, sille ei tarvitse suorittaa hapontuottomäärityksiä tai muita 

lisäanalyysejä. (Kauppila ym., 2011) 

Kun taas rikastusjätteille, jotka sisältävät kokonaispitoisuudeltaan sulfidista rikkiä yli 0,1 

%, suoritetaan hapontuottokyvyn määritys. Näistä rikastusjätteistä kuvataan myös 

neutraloivat mineraalit ja niiden määrät. Hapontuottokyvyn määrityksen jälkeen 

rikastusjäte luokitellaan pysyviin jätteisiin tai ei-pysyviin jätteisiin riippuen neutralointi 

(NP)- ja hapontuottopotentiaalien (AP) suhteesta. Ei-pysyville jätteille on suoritettava 

lisäksi haitta-aineiden liukoisuuskokeita sekä AMD:n muodostumismahdollisuutta 

selvittäviä määrityksiä. (Kauppila ym., 2011)  
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Karakterisointiin kuuluu lisäksi rikastusjätteen fysikaalisten ja geoteknisten 

ominaisuuksien määritykset, jotka tähtäävät muun muassa rikastushiekan hyötykäytön 

selvittämiseen. Rikastusjätteen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä jäteluokka 

yhdessä jätteensijoituspaikan ominaisuuksien kanssa määrittävät ja ohjaavat 

jätteenkäsittelytoimia kaivoksen perustamisesta sen lopettamiseen ja jälkihoitoon asti. 

(Kauppila ym., 2011)  

2.3.2. Karakterisoinnin määritysmenetelmät 

2.3.2.1. Mineralogiset määritykset 
 

Mineralogisessa määrityksessä selvitetään rikastushiekan mineraalikoostumusta ja 

mineraalien suhteellisia osuuksia sekä havainnoidaan muun muassa mineraalien kokoa, 

muotoa, rapautumisastetta ja rapautumistuotteita (Lottermoser, 2010). Tavoitteena on 

tunnistaa jäteaineksesta happoa tuottavat ja neutraloivat mineraalit sekä mahdollisia 

haitta-aineita rapautuessaan vapauttavat silikaatti- ja suolamineraalit. Samalla voidaan 

tutkia myös rikastushiekan hyötykäyttöominaisuuksia. (Kauppila ym., 2011) 

Rikastushiekan mineraalien tunnistuksessa voidaan käyttää joko valomikroskooppia 

ja/tai röntgendiffraktioanalyysiä (XRD). Lisäksi rikastushiekan mineraalien 

tunnistuksessa voidaan käyttää apuna myös elektronimikroskopiaa. Mineraalien 

suhteellisia osuuksia määritetään tavallisesti XRD-analyysillä, ohuthieistä 

pistelaskumenetelmällä tai kuva-analyysillä valo- tai elektronimikroskoopilla. 

(Heikkinen & Noras, 2005; Kauppila ym., 2011) 

2.3.2.2. Kemialliset määritykset 
 

Kaivannaisjätteen kemiallinen kokonaispitoisuus määritetään tavallisesti 

röntgenfluoresenssimenetelmällä (XRF) tai erilaisilla uutto- ja sulatemenetelmillä. 

Kemiallisen kokonaispitoisuuden määrityksen perusteella voidaan myös määrittää 

rikastushiekan laskennallinen ja suuntaa antava mineralogia. (Heikkinen & Noras, 2005; 

Kauppila ym., 2011)  

Rikastushiekan happoliukoisten alkuaineiden pitoisuudet saadaan niin kutsutuilla 

osittaisuuttomenetelmillä, kuten kuningasvesiuutolla. Osittaisuuttomenetelmissä 

selvitetään mineraalien kiteisiin ja niiden pinnoille sitoutuneet haitallisten aineiden 
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pitoisuudet, jolloin voidaan arvioida niiden liukenemista muuttuvissa ympäristön 

olosuhteissa. Metallipitoisuudet määritetään happouutteesta ICP-AES/MS-tekniikalla. 

(Heikkinen & Noras, 2005).  

Sulfidipitoiselle rikastushiekalle suoritetaan hapontuotto- ja 

neutraloimiskyvynmääritykset eli happo-emäslaskennat (ABA), joiden mukaan 

arvioidaan aineksen mahdollista hapontuottoa ja aineksen kykyä neutraloida sitä. 

Rikastushiekan haponmuodostuspotentiaali (AP) voidaan laskea joko rikin 

kokonaispitoisuudesta tai sulfidisen rikin määrästä, ja neutraloimispotentiaali (NP) joko 

laboratoriomäärityksillä tai laskennallisesti aineksen karbonaattisen hiilen, 

karbonaattimineraalien tai muiden neutraloivien mineraalien kokonaismäärän mukaan. 

(Heikkinen & Noras, 2005; Kauppila ym., 2011) Saatuja haponmuodostus- ja 

neutraloitumisarvoja vertaillaan, jolloin saadaan arvio happamien valumavesien 

muodostumisesta tai muodostamattomuudesta (Heikkinen & Noras, 2005). 

Rikastusjätteelle, joka on ns. staattisten testien perusteella luokiteltu happoa tuottavaksi, 

voidaan suorittaa esim. kineettisiä testejä, joiden perusteella arvioidaan jäteaineksen 

tuottamaa hapanta valumaa ja sen laatua. Tyypillisimmät kineettiset testit ovat 

kosteuskammiotesti sekä kolonnitesti. (Lapakko, 2002; Heikkinen & Noras, 2005) 

2.3.2.3. Geotekniset määritykset 
 

Geoteknisillä tutkimuksilla selvitetään rikastushiekan sellaisia ominaisuuksia, joilla on 

esisijaisesti merkitystä jätealueen turvallisessa rakentamisessa, hallinnassa ja jälkihoidon 

suunnittelussa. Toiseksi tutkimuksilla voidaan selvittää aineksen hyötykäyttöä. 

Geoteknisissä tutkimuksissa selvitetään mm. rikastushiekan mineraalirakeiden fyysisiä 

piirteitä, aineksen vesipitoisuutta, plastisuutta ja leikkauslujuutta. (Kauppila ym., 2011) 

 

3. Tutkimusalue ja käytetyt menetelmät 

3.1. Rautuvaaran kaivos- ja rikastustoiminnan historia 
 

Länsi-Lapissa, Kolarin kunnassa sijaitsevan Rautuvaaran rautakaivoksen toiminta alkoi 

Rautaruukki Oy:n toimesta vuonna 1965 ja päättyi vuonna 1988. Tuona aikana 
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Rautuvaarassa tuotettiin rauta- ja kultapitoista kuparirikastetta. Rikastettava malmi 

louhittiin Rautuvaaran kahdesta avolouhoksesta ja yhdestä maanalaisesta kaivoksesta. 

Lisäksi malmia tuotiin Rautuvaaraan rikastettavaksi myös Hannukaisen alueelta 

Kuervaaran sekä Laurinojan avolouhoksesta vuosien 1978 ja 1988 välisenä aikana. 

Hannukaisen kaivosalue sijaitsee noin 10 kilometriä Rautuvaarasta pohjoiseen. (Räisänen 

ym., 2015)  

Rautaruukki Oy:n harjoittaman kaivostoiminnan päätyttyä vuonna 1988, yhtiö vuokrasi 

rikastamon Outokumpu Oy:lle, joka jatkoi rikastustoimintaa vuoteen 1996 asti. Kyseisten 

vuosien välillä Outokumpu Oy rikasti Kolarin Laurinojan sekä Kittilän Saattoporan ja 

Pahtavuoman kupari-kultamalmeja. Näiden malmien lisäksi Outokumpu Oy rikasti 

pienempien koelouhintakaivosten, Juomasuon ja Kirakkajuppuran malmikiviä. (Räisänen 

ym., 2015) 

Rautaruukki Oy:n kaivostoiminnan aikana malmin rikastuksessa Rautuvaaran ja 

Hannukaisen malmeista syntyi yhteensä 7,06 miljoonaa tonnia (Mt) rikastushiekkaa. 

Outokumpu Oy:n rikastustoiminnasta syntyi rikastushiekkaa yhteensä 2,47 Mt. Räisäsen 

ym., (2015) mukaan Rautuvaaran rikastushiekka-alueelle on läjitetty yhteensä noin 9,53 

Mt rikastushiekkaa (kuva 1). Oleellista on, että rikastushiekka-altaan pintaosa edustaa 

suurelta osin Outokumpu Oy:n toiminnan tuloksena syntynyttä hiekkaa, jonka lähtökivi 

on muu kuin Rautuvaaran malmi. 

 

Kuva 1. Rautuvaaran rikastushiekka-altaan rikastushiekan määrä ja sen lähteet (Räisänen ym., 

2015) 
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3.2. Tutkimusalue 

3.2.1. Rautuvaaran rikastushiekka-allas ja alueen maaperä 
 

Rautuvaaran jätealueen rikastushiekka on läjitetty koillisesta kaakkoon virtaavan 

Niesajoen entiseen uomaan ja jokilaaksoon. Niesajoki pakotettiin virtaamaan Äkäsjokeen 

Kylmäojan kautta, ja Niesajoen entinen uoma rajattiin ylä-, väli- ja alapadolla. Yläpadon 

ja välipadon rajaama pohjoinen allas toimi kaivoksen toiminnan aikaisena puhtaan veden 

varastona, ja välipadon ja alapadon rajaama allas toimi rikastushiekan läjitysalueena ja 

selkeytysaltaana. Rautuvaaran rikastushiekka-alue on lähes 2 kilometriä pitkä ja noin 500 

metriä leveä. Noin 135 hehtaarin kokoisesta jätealueesta noin 30 hehtaaria on veden 

peitossa. (Räisänen ym., 2015) 

 

Kuva 2. Rautuvaaran rikastushiekan läjitysalue ja tutkimusalue (Yleiskartta, Maanmittauslaitos, 

2018) 

 

Rautuvaaran kaivosalueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia. Alava Niesajokilaakso, 

johon rikastushiekka-alue on sijoitettu, koostuu turpeesta ja soistuneista moreenialueista. 

Jokilaaksosta löytyy myös sora- ja hiekkakerrostumia. Rautuvaaran kaivosalueen 

läheisyydestä löytyy muutamia pohjavesialueita, kuten 2. luokan pohjavesialueeksi 
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luokiteltavan Niesajoen pohjavesialueen. 1. luokan pohjavesialueita ei löydy Rautuvaaran 

kaivosalueelta eikä sen läheisyydestä. (Räisänen ym., 2015)  

3.2.2. Rikastushiekkaa synnyttäneiden malmien ja malmiesiintymien 

kuvaus 
 

Rautuvaaran rikastushiekka-altaan ja siihen läjitetyn rikastushiekan tutkimista 

hankaloittaa Rautuvaarassa harjoitetun rikastustoiminnan historia. Rautuvaarassa 

rikastettiin vuosikymmenien ajan eri kaivoksista louhittua malmia ja malmin 

rikastusprosesseista syntynyt rikastushiekka läjitettiin samaan jätealtaaseen. Tästä syystä 

on syytä kuvailla Kolarin rautamalmiesiintymien lisäksi myös Kittilän Saattoporan ja 

Pahtavuoman malmiesiintymiä. 

Kolarin malmialueen geologiset piirteet tunnetaan varsin hyvin, johtuen alueella tehdyistä 

laajoista kenttätutkimuksista useiden eri yhtiöiden toimesta. Kolarin alueen kallioperää 

luonnehtii monivaiheinen deformaatio ja alueellinen metamorfoosi. Alueen kallioperän 

stratigrafisen sarjan alimmaisimpana on kvartsiittia, jonka päällä on amfiboliittia, 

grafiitti- ja kiisupitoista liusketta, kvartsi-maasälpäliusketta ja karbonaattikiviä sekä 

diobsidikarsikiveä. (Papunen ym., 1986; Räisänen ym., 2015) 

Rautuvaaran muodostuman linssimäiset magnetiittiesiintymät liittyvät karsikiveen, ja ne 

ovat syntyneet metasomatoosin kautta, kuumista liuoksista eli fluideista saostumalla. 

Rautuvaaran ja Hannukaisen malmiesiintymät ovat rautaoksidi-kupari-kultamalmeja eli 

niin kutsuttuja IOCG-malmeja, joiden päämineraalina on magnetiitti. Magnetiitti on 

tärkeä rautamineraali. Lisäksi malmissa esiintyy sulfidimineraaleja, magneetti-, rikki- ja 

kuparikiisua sekä kultaa. Karsikiven pääsilikaattimineraalit ovat diopsidi, sarvivälke ja 

skapoliitti. (Papunen ym., 1986; Räisänen ym., 2015) 

Kittilän Pahtavuoman ja Saattoporan suljetut kaivokset sijaitsevat noin 40 kilometrin 

päässä Kittilän keskustasta luoteeseen. Pahtavuoman ja Saattoporan monimetalliset 

sulfidiesiintymät sijaitsevat Kittilän vihreäkivialueen eteläosassa ja alueen kallioperää 

luonnehtii voimakkaasti deformoituneet vulkaanis-sedimenttiset kivet. (Papunen ym., 

1986) 

Pahtavuoman useat kupari- ja sinkkimalmiot katsotaan syntyneen VMS-tyyppisesti eli 

kuumien liuosten saostumisen kautta hydrotermisissä olosuhteissa. Malmien isäntäkiviä 
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ovat karsikivi, mustaliuske, metagrauvakka ja albiittiliuske. Pahtavuoman kuparimalmien 

päämineraalit ovat kupari- ja magneettikiisu. Lisäksi arseenikiisua ja sinkkivälkettä 

löytyy vaihtelevia määriä. Sinkkimalmien päämineraalit ovat magneettikiisu, sinkkivälke 

ja ilmeniitti sekä pienissä määrissä arseenikiisu, kuparikiisu, lyijyhohde ja rikkikiisu. 

Lisäksi Pahtavuomassa esiintyy epigeneettisiä uraanimalmioita, joiden päämineraalit 

ovat uraniniitti ja magneettikiisu. (Papunen ym., 1986) 

Saattoporan kulta-kuparimalmin on orogeeninen juonimalmi eli sen katsotaan syntyneen 

vuoripoimutuksen aikana. Malmin isäntäkiviä ovat grafiittinen fylliitti, kvartsijuonet ja 

intermediäärinen vulkaniitti. (Korvuo, 1997) 

3.3. Käytetyt menetelmät 
 

Tutkimuksessa käytettävät näytteet otettiin Rautuvaaran rikastushiekka-altaan itä- ja 

länsiosasta syksyllä 2017. Näytteet otettiin läjitysaltaan pintaosasta ja 

näytteenottohorisontti oli 0-0,5 metriä. 

Näytteille suoritettiin röntgenfluoresenssianalyysi kannettavalla XRF-analysaattorilla 

(pXRF; Olympus Delta) näyteaineksen kemiallisen koostumuksen ja alkuaineiden 

pitoisuuden määrittämiseksi. Lisäksi näytteille tehtiin partikkelikokoanalyysi Cilas 1190 

analysaattorilla kerrosten partikkelikokojakauman selvittämiseksi. 

Näytteille suoritettiin muitakin analyysejä, kuten röntgendiffraktio- eli XRD-analyysit, 

mutta tässä työssä tarkastelun kohteena on rikastushiekka-altaan pintaosan rapautuminen, 

joten pääpaino on XRF- ja partikkelikokoanalyysien tulosten tarkastelussa. Työssä 

tutkitaan rikastushiekka-altaan hapettuneen ja osittain hapettuneen pintaosan 

rapautumista kemiallisten ja fysikaalisten piirteiden muutoksia analysoimalla pintaosan 

eri kerroksissa. Kemiallisia piirteitä tutkitaan eri alkuaineiden, kuten rikin pitoisuuden 

muuttumista tarkastelemalla. Fysikaalisia piirteitä tutkitaan tarkastelemalla 

rikastushiekan raekoon muuttumista eri kerroksissa. 

 

4. Tulokset 

4.1. pXRF-analyysin tulokset 
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Rautuvaaran rikastushiekka-altaan Biopeittoprojektin tutkimusalueen pinnasta otettiin 

kaksi eri näytesarjaa Oulu Mining Schoolin (OMS) tutkijan Markku Seitsaaren ja 

Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimusryhmän toimesta. Seitsaaren ottama 

näytesarja (Biopeitto 7.1-7.4) koostuu neljästä eri kerroksesta, päällimmäisin sekoittunut 

pintakerros puuttuu. GTK:n näytesarja sisältää viisi eri kerrosta (EN_AMPE-2017- 

150.1-151.6). 

Seitsaaren näytesarjan näytteet vastaavat seuraavaa kerrosjärjestystä: Näyte 7.4 edustaa 

sarjan ylintä kerrosta syvyysvälillä 10-15 cm, 7.2 on toinen kerros syvyysvälillä 15-30 

cm, 7.1 on kolmas kerros syvyysvälillä 30-45 cm ja 7.3 on pohjakerros 45 senttimetristä 

alaspäin. Pintakerroksen rikin pitoisuuden keskiarvo on 1,4896 %. Toisessa kerroksessa 

rikin pitoisuus on 0,1365 %, kolmannessa kerroksessa pitoisuus on 0,5233 % ja 

pohjakerroksessa rikin pitoisuus on 6,6181 %. 

 

Taulukko 1. Biopeitto-näytesarjan rikin kokonaispitoisuudet kerroksissa 7.1 – 7.4  

Näyte Kerros                Rikki %                   mg/kg 

Biopeitto 7.4                 Ylin kerros 1,5393 15393 

Biopeitto 7.4                 Ylin kerros 1,4398 14398 

                              Keskiarvo 1,4896 14896 

Biopeitto 7.2                 2. kerros 0,2562 2562 

Biopeitto 7.2                 2. kerros 0,0168 168 

                              Keskiarvo 0,1365 1365 

Biopeitto 7.1                 3. kerros 0,5773 5773 

Biopeitto 7.1                 3. kerros 0,4692 4692 

                              Keskiarvo 0,5233 5233 

Biopeitto 7.3                Pohjakerros 6,584 65840 

Biopeitto 7.3                Pohjakerros 6,6522 66522 

                              Keskiarvo 6,6181 66181 

 

GTK:n EN_AMPE-2017- näytteet vastaavat seuraavanlaista kerrosjärjestystä: näyte 

151.4 on pintakerros syvyysväliltä 0-10 cm, 150.1 on 2. kerros väliltä 10- 15 cm, 151.1 

on 3. kerros väliltä 15-30 cm, 151.6 on 4. kerros väliltä 30-45 cm ja 150.2 on alimmainen 

kerros 45 senttimetristä alaspäin. 
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Pintakerroksessa rikin pitoisuuden keskiarvo on 1,451 % ja toisen kerroksen pitoisuus on 

1,0274 %. Kolmannessa kerroksessa rikin pitoisuus on 1,6435 %, neljännen kerroksen 

pitoisuus on 6,747 % ja pohjakerroksen pitoisuus on 8,1267 %.  

 

Taulukko 2. EN_AMPE-2017-näytesarjan rikin kokonaispitoisuudet kerroksissa 150.1 – 151.6 

Näyte                    Kerros       Rikki %         mg/kg 

EN_AMPE-2017-151.4     Pintakerros  1,4158 14158 

EN_AMPE-2017-151.4     Pintakerros   1,4862 14862 

        Keskiarvo 1,451 14510 

EN_AMPE-2017-150.1     2. kerros   1,0193 10193 

EN_AMPE-2017-150.1     2. kerros  1,0356 10356 

     Keskiarvo 1,0274 10274 

EN_AMPE-2017-151.1     3. kerros  1,6177 16177 

EN_AMPE-2017-151.1     3. kerros   1,6693 16693 

     Keskiarvo 1,6435 16435 

EN_AMPE-2017-151.6     4. kerros   6,8807 68807 

EN_AMPE-2017-151.6     4. kerros  6,6133 66133 

     Keskiarvo 6,747 67470 

EN_AMPE-2017-151.2    Pohjakerros  8,0523 80522 

EN_AMPE-2017-151.2    Pohjakerros   8,2011 82011 

     Keskiarvo 8,1267 81267 

 

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty kuparin ja arseenin pitoisuudet kussakin kerroksessa.  

 

 

 
Taulukko 3. Biopeitto-näytesarjan kuparin ja arseenin pitoisuudet kerroksissa 7.1-7.4  

Näyte  Kerros   Kupari % Arseeni % 

Biopeitto7.4           Ylin kerros  0,2298 0,2419 

Biopeitto7.4           Ylin kerros   0,2276 0,2467 

    Keskiarvo 0,2287 0,2443 

Biopeitto7.2           2. kerros   0,0245 0,0234 

Biopeitto7.2           2. kerros  0,0304 0,0243 

    Keskiarvo 0,0274 0,0239 

Biopeitto7.1           3. kerros  0,0156 0,0257 

Biopeitto7.1           3. kerros   0,0184 0,0254 
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    Keskiarvo 0,017 0,0256 

Biopeitto7.3           Pohjakerros   0,0327 0,0182 

Biopeitto7.3           Pohjakerros  0,0309 0,0173 

    Keskiarvo 0,0318 0,0177 

 

 

 

Taulukko 4. EN_AMPE-2017- näytesarjan kuparin ja arseenin pitoisuudet eri kerroksissa 

Näyte    Kerros   Kupari % Arseeni % 

EN_AMPE-2017-151.4 Pintakerros  
0,3149 0,2601 

EN_AMPE-2017-151.4 Pintakerros   0,3259 0,2637 

      Keskiarvo 0,3204 0,2619 

EN_AMPE-2017-150.1  2. kerros   0,0257 0,0384 

EN_AMPE-2017-150.1  2. kerros  
0,0261 0,0416 

      Keskiarvo 0,0259 0,04 

EN_AMPE-2017-151.1  3. kerros  
0,0265 0,0431 

EN_AMPE-2017-151.1  3. kerros   0,0277 0,0419 

      Keskiarvo 0,0271 0,0425 

EN_AMPE-2017-151.6  4. kerros   0,0337 0,0295 

EN_AMPE-2017-151.6  4. kerros  
0,0371 0,0355 

      Keskiarvo 0,0354 0,0325 

EN_AMPE-2017-150.2  Pohjakerros  
0,032 0,0279 

EN_AMPE-2017-150.2  Pohjakerros   0,0289 0,0263 

      Keskiarvo 0,0304 0,0271 

 



 

18 
 

 

Kuva 3. Biopeitto-näytesarjan tutkimusmonttu Rautuvaaran rikastushiekka-altaan 

tutkimusalueella. Kuvasta voidaan nähdä eri kerrosten hapetusasteen: musta hapettumaton 

kerros ja sen päällä olevat osittain hapettunut sekä täysin hapettunut kerros (Seitsaari) 

4.2. Partikkelianalyysin tulokset 
 

Partikkelikokoanalyysin tuloksena kunkin kerroksen keskimääräinen raekoko on esitetty 

taulukoissa 5 ja 6. 

 

Taulukko 5. Biopeitto-näytesarjan raekoot kerroksissa 7.1-7-4  

Näyte   Kerros           Raekoko 80 % (µm) Raekoko 80 % (mm) 

Biopeitto 7.4 Ylin kerros 15,50 0,0155 

Biopeitto 7.2 2. kerros 15,97 0,01597 

Biopeitto 7.1 3. kerros 86,14 0,08614 

Biopeitto 7.3 Pohjakerros 95,45 0,09545 
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Taulukko 6. EN_AMPE-2017-näytesarjan raekoot eri kerroksissa 

Näyte Kerros Raekoko 80 % 

(µm) 

Raekoko 80 % 

(mm) 

EN_AMPE-

2017-151.4 

Pintakerros 28,81 0,02881 

 

EN_AMPE-

2017-150.1 

2. kerros 88,01 0,08801 

EN_AMPE-

2017-151.1 

3. kerros 110,31 0,11031 

EN_AMPE-

2017-151.6 

4. kerros 99,04 0,09904 

EN_AMPE-

2017-150.2 

Pohjakerros 89,31 0,08931 

 

5. Tulosten tulkinta 
 

Työn tarkoituksena on tutkia Rautuvaaran rikastushiekka-altaan Biopeitto-projektin 

koealan pintaosan rapautumista rikastushiekan kemiallisten ja fysikaalisten piirteiden 

muutoksia tarkastelemalla eri kerroksissa. Kemiallisia piirteitä työssä edustaa ennen 

kaikkea rikin pitoisuuden vaihtelut, mutta myös kuparin ja arseenin muutoksiin 

kiinnitetään huomiota. Fysikaalisia piirteitä edustaa eri kerrosten raekoon muutokset. 

pXRF-analyysin tuloksia tarkastelemalla selviää, että rikin pitoisuudet kasvavat 

alemmissa kerroksissa huomattavasti jokaisella näytteenottopaikalla. Lisäksi pXRF-

analyysin tuloksissa oli merkille pantavaa kuparin ja arseenin pitoisuuksien huomattava 

koholla oleminen pintakerroksissa. Myös rikin pitoisuudet ovat korkeammat molempien 

näytesarjojen pintakerroksissa kuin välittömästi niiden alapuolisissa kerroksissa. 

Rikin pitoisuuden nousu alemmissa kerroksissa selittyy sulfidimineraalien, kuten pyriitin, 

kuparikiisun ja arseenikiisun hapettumisella altaan pintaosissa. Pintakerroksista rikki on 

valunut alempiin kerroksiin. Tulkintaa tukee Räisäsen ym. (2015) arkistoraportti, jonka 

mukaan Rautuvaaran rikastushiekka-altaan keskiosan rikastushiekkakerrokset ovat 0,5-1 

metrin syvyyteen eniten kemiallisesti muuttuneita. Heidän mukaansa rapautumista 
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edistää sadannan vaihtelun aiheuttama rikastushiekan pintaosan kuivumisen ja 

vettymisen vuorottelu. 

Rikin, kuparin ja arseenin rikastuminen pintaan ja siten pinnan korkeammat pitoisuudet 

viittaisivat edellä mainittujen sääolosuhteiden heittelyihin. Rikastushiekka-altaan pinnan 

ollessa veden kyllästämä, on rikki, kupari ja arseeni lähtenyt liikkeelle hapettuneesta 

kerroksesta vesiliuosten mukana. Olosuhteiden muututtua kyseiset alkuaineet ovat 

rikastuneet pintaosan hienoainekseen veden haihtumisen seurauksena. (Räisänen ym., 

2015) 

Partikkelikokoanalyysin tuloksia tarkastelemalla voidaan saada havainnollisempi 

johtopäätös rapautumisesta. Ihannetilanteessa rapautuneet rikashiekkakerrokset tulisivat 

hienontua ja rikastushiekan fraktion pienentyä alemmista kerroksista pintakerroksiin 

siirryttäessä. Analyysin tuloksia tarkastelemalla huomataankin, että Biopeitto- sekä 

EN_AMPE-näytesarjassa raekoko suurenee syvemmälle mentäessä, jolloin voidaan 

todeta rapautumisen tapahtuneen. On kuitenkin huomioitava se, että malmin rikastuksesta 

syntyneet rikastushiekat ovat voineet olla alun perinkin partikkeliko’oiltaan erikokoisia, 

ja ottaen huomioon rikastushiekan purkuputken sijainnin vaihtelun, on läjityksen 

seurauksena voinut syntyä hyvinkin vaihtelevia kerrossarjoja. Tästä johtuen tulkintaa 

rikastushiekan pintaosien rapautuneisuudesta tietyllä alueella ei voida yleistää koko 

rikastushiekka-altaan alalle. 

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Maapallon väestömäärän kasvu ja elintason kohoaminen lisää raaka-aineiden tarvetta ja 

kaivosteollisuus pyrkii vastaamaan tähän kysyntään. Maapallon väestön ja talouden 

kasvu koettelee maapallon sietokykyä, sillä teollisuus aiheuttaa pääosan ympäristön 

saastuttamisesta. Vasta äskettäin on havahduttu siihen, että ympäristön, elollisen ja 

elottoman hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys (Hämäläinen ym., 1997). 

Ympäristötietoisuus näkyy myös kaivostoiminnassa. Tämä näyttäytyy monenlaisina 

toimintoina kaivoksen elinkaaressa aina kaivoksen suunnittelusta kaivoksen sulkemiseen 

ja sen jälkihoitoon asti (Kauppila ym., 2011). Nykyaikaiset kaivosjätteiden 
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loppusijoituspaikat eli jätealtaat kuvastavat hyvin nykyistä trendiä. Esimerkiksi 

rikastushiekka-altaiden suunnittelussa on jo suuri joukko tekijöitä, jotka 

toiminnanharjoittajan on otettava huomioon altaiden rakentamisessa ja jälkihoidossa. 

Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa rikastusjätteen ominaisuuksien tunteminen, 

loppusijoituspaikan geologisten piirteiden ymmärtäminen sekä parhaiden jätealtaiden 

rakennusratkaisujen osaaminen (Kauppila ym., 2011). Toiminnanharjoittajan on 

parhaiden ympäristöratkaisujen lisäksi pyrittävä myös etsimään taloudellisesti 

järkevimmät vaihtoehdot. 

Rautuvaaran rikastushiekka-allasta luonnehtii siihen läjitetyn rikastushiekan 

monitahoinen alkuperä, jonka takia altaan rikastusjätteen ominaisuuksien tutkiminen ei 

ole yksinkertaista. Tässä työssä saadut ja kuvatut tulokset antavat vain pientä osviittaa 

Rautuvaaran rikastushiekka-altaan nykytilasta ja täytyisi suorittaa laajemmat tutkimukset 

kokonaisvaltaisen ymmärryksen saamiseksi. 

Saadut tulokset osoittavat kuitenkin, että rapautumista sekä haitta-aineiden liukenemista 

ja pintakerroksiin rikastumista on tapahtunut. Viimeiseksi mainittu seikka on erityisen 

ongelmallinen, sillä pintaan rikastuneet rikki ja raskasmetallit voivat aiheuttaa 

merkittäviä riskejä ympäristölle altistuessaan pintavalunnalle ja tuulelle. Tulokset 

kuvaavat hyvin jälkihoitotoimenpiteiden ja peittoratkaisujen tärkeyttä.  

Räisäsen ym. (2015) mukaan Rautuvaaran rikastushiekka-altaan rikastusjäte on happoa 

tuottavaa sekä sisältää PIMA-asetuksen teollisuusalueille sovellettavat ylemmät 

ohjearvot ylittäviä pitoisuuksia kuparia ja paikoin myös arseenia. Heidän mukaansa 

parhaimpana jälkihoitotoimenpiteenä on pitää rikastushiekka hapettomassa tilassa veden 

alla. Näin voitaisiin estää rautasulfidien hapettuminen ja näin ollen haitallisten aineiden 

vapautuminen ja ympäristöä heikentävien tekijöiden syntyminen. 
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