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KAIVOKSEN SULKEMISEN KÄSIKIRJA

ALKUSANAT

Tämä käsikirja on laadittu osana Tekesin rahoitta-
maa ”Kaivostoiminnan ympäristötekniikka” -projek-
tia, joka toteutettiin yritysryhmähankkeena vuosien
2003–2005 aikana. Projektia koordinoi Outokumpu
Oyj, jonka lisäksi yritysosapuolina hankkeessa oli-
vat mukana Tieliikelaitos (TLL) ja Maa ja Vesi Oy
(M&V Oy). Asiantuntijalaitoksina projektissa toimi-
vat Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Valtion tek-
nillinen tutkimuskeskus (VTT).

”Kaivostoiminnan ympäristötekniikka” -projek-
tin yhtenä tavoitteena oli tämän käsikirjan laatimi-
nen. Käsikirjan tueksi projektissa tehtiin kirjallisuus-
selvityksiä sekä käytännön tutkimuksia kaivosten
sulkemiseen liittyviltä eri osa-alueilta, mm. kotimai-
sesta ja kansainvälisestä lainsäädännöstä, riskinarvi-
oinnista, sivukivien ja rikastushiekan pitkäaikais-
käyttäytymisen testaamisesta, jälkihoitoon liittyväs-
tä hydrologisesta ja geokemiallisesta mallinnukses-
ta sekä toiminnan päättymisen jälkeisestä seurannas-
ta. Tutkimuksissa käytettiin esimerkkikohteena Ni-
valassa sijaitsevaa Hituran nikkelikaivosta. Projek-
tin aikana tehdyt työt toteutettiin neljässä eri työryh-
mässä, joiden työskentelystä vastasivat työryhmien
puheenjohtajat. Tehdyistä selvityksistä ja tutkimuk-
sista on koottu listaus käsikirjan liitteeseen 15, ja ra-
portit niiden tuloksista ovat saatavissa raportin laa-
tineen organisaation arkistoista.

Käsikirjan työtä ohjasi nk. käsikirjatyöryhmä,
jonka puheenjohtajana toimi apulaisjohtaja Pentti
Noras GTK:sta. Työryhmän jäseninä olivat ympäris-
tögeologi Päivi M. Heikkinen (GTK), erikoistutkija
Ulla-Maija Mroueh (VTT Prosessit), tuotepäällikkö
Pekka Vallius (TLL), tutkimusprofessori Reijo Sal-
minen (GTK), osastopäällikkö Erkki Ikäheimo
(M&V Oy), apulaisjohtaja/kaivosten jälkihoito Eero
Soininen (Outokumpu Oyj) ja professori Veikko
Komppa (VTT Prosessit). Käsikirjan kirjoittamiseen
osallistuivat Ulla-Maija Mroueh, erikoistutkija Pasi
Vahanne, erikoistutkija Margareta Wahlström, tutki-
ja Tommi Kaartinen, tutkija Elina Vestola ja ryhmä-
päällikkö Esa Mäkelä, VTT Prosessit; Päivi Heikki-

nen, erikoistutkija Jussi Leveinen, Pentti Noras, geo-
logi Tarja Hatakka, geologi Jaana Jarva, erikoistut-
kija Tommi Kauppila, erikoistutkija Petri Lintinen ja
lakimies Pekka Suomela, GTK; tutkija Markku Ju-
vankoski, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka;
ympäristölakiasiain päällikkö Tiina Leino, Outo-
kumpu Oyj; kaivoksen johtaja Heimo Pöyry, Outo-
kumpu Mining Oy; projektipäällikkö Mirja Koso-
nen, Maa ja Vesi Oy; tuotepäällikkö Jukka Nevalai-
nen ja tuotepäällikkö Pekka Vallius, Salvor Oy sekä
geosuunnittelun palvelupäällikkö Panu Tolla, Tielii-
kelaitos. Oppaan toimittamisesta vastasivat Päivi
Heikkinen ja Pentti Noras.

Koko projektin työtä valvoi johtoryhmä, jossa oli
mukana edustajia kaikista mukana olevista organi-
saatioista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Veik-
ko Komppa (VTT) ja jäseninä olivat ympäristöjoh-
taja Matti Koponen ja hänen eläkkeelle jäätyään
Eero Soininen, Outokumpu Oyj; Pekka Vallius, Sal-
vor Oy; Erkki Ikäheimo, Maa ja Vesi Oy; Reijo Sal-
minen, Pentti Noras ja Päivi Heikkinen, GTK sekä
Esa Mäkelä ja Ulla-Maija Mroueh, VTT. Käsikirjaan
pyydettiin kommentteja ja palautetta myös mm. lu-
paviranomaisilta (KTM, Tukes, lupavirastot), ympä-
ristöviranomaisilta (YM, SYKE), toiminnanharjoit-
tajilta (mm. Kaivannaisteollisuusyhdistyksen jäsenil-
tä) sekä muilta alan asiantuntijoilta. Lisäksi käsikir-
jan luonnosvaiheessa järjestettiin viranomaisille kes-
kustelutilaisuus, jossa heille esiteltiin käsikirjan si-
sältöehdotusta ja keskusteltiin käsikirjan toteuttami-
sesta. Käsikirjaa esiteltiin kohderyhmille myös
Lapin ympäristökeskuksen järjestämillä Kaivosten
ympäristönsuojelupäivillä (7.–8.4.2005), SYKE:en
koordinoimalla Patoturvallisuuskurssilla (27.9.2005)
sekä Kaivannaisteollisuusyhdistyksen järjestämässä
seminaarissa (19.10.2005).

Tämän käsikirjan laatimiseen johtanut projekti ei
olisi käynnistynyt ilman Outokumpu Oyj:n edes-
menneen ympäristöjohtaja, fil. toht. Matti Koposen
aloitteellisuutta ja innostavaa kannustusta.
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KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT LYHENTEET

AAS Atomiabsorptiospektrofotometri
ALD Anoxic limestone drain, anoksinen kalkkikivi-

kouru
AMD Acid mine drainage, hapan kaivosvaluma
AP Acid production potential, haponmuodostuspo-

tentiaali
ARD Acid rock drainage, hapan sivukivivaluma
BAT Best available techniques (paras käyttökelpoi-

nen tekniikka)
BOD Biological oxygen demand, biologinen hapen-

kulutus
BREF BAT reference document (BAT-vertailuasia-

kirja)
COD Chemical oxygen demand, kemiallinen hapen-

kulutus
DETR Department of the Environment, Transport and

the Regions
DME Department of Minerals and Energy,

Republic of South-Africa
DTLR London Department for Transport,

Local Government and the Regions
EC European Community
EIPPC European Integrated Pollution Prevention and

Control

EK Kaavoituksessa käytettävä aluevarausmerkintä,
jolla osoitetaan kaivoslain piiriin kuuluvien
kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeelli-
sia alueita

EM Electromagnetic, sähkömagneettinen (geofysi-
kaalinen mittausmenetelmä)

EMAS The Eco-Management and Audit Scheme,
Euroopan unionin ympäristöjärjestelmä

EPA U.S. Environmental protection agency, Yhdys-
valtojen ympäristönsuojeluvirasto

EPER European Pollutant Emission Register
ERT Electrical resistivity tomography, sähköinen

tomografia (geofysikaalinen mittausmenetel-
mä)

ETA Euroopan talousalue
EU Euroopan unioni
EY Euroopan yhteisö
F Kokonaisvarmuuskerroin
FMEA Failure Mode and Effects Analysis, Vika- ja

vaikutusanalyysi
GPS Global positioning system, satelliittipaikannus-

järjestelmä
GTK Geologian tutkimuskeskus

Kuva 1. Hituran nikkeli-kuparikaivos Nivalassa. Kuvan etualalla näkyy avolouhos ja keskiosassa sivukivien ja maanpoistomasso-
jen läjitysalueita sekä rikastamoalue. Taustalla on kaivoksen rikastushiekka-alue selkeytysaltaineen.
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HAZOP Hazard and Operability Study, Poikkeama-
tarkastelu

HE Hallituksen esitys eduskunnalle
ICP-AES/MS Induktiivisesti kytketty plasma-atomiemissio-

/massaspektrometri
ISO International Organization for Standardization
JHL Jätehuoltolaki 673/1978, kumottu
JäteA Jäteasetus 1390/1993
JäteL Jätelaki 1072/1993
KaivosL Kaivoslaki 503/1965
KemKäsA Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta

käsittelystä ja varastoinnista 59/1999
KemL Kemikaalilaki 744/1989
KemTurvL Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
KHO Korkein hallinto-oikeus
KM Komiteamietintö
KOM Euroopan komissio
KTM Kauppa- ja teollisuusministeriö
KTMp Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
LSA Luonnonsuojeluasetus 160/1997
LSL Luonnonsuojelulaki 1096/1996
L/S-suhde Nesteen suhde kiinteään aineeseen esim.

kolonnitestissä
MAL Maa-aineslaki 555/1981
MEND Mine Environmental Neutral Drainage

(Kaivosvesien hallintaan liittyvä projekti
Kanadassa)

MetsäL Metsälaki 1093/1996
MK Maakaari 540/1995
MMSD Mining, Minerals, and Sustainable

Development – projekti
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
NDir Euroopan neuvoston direktiivi
NNP Net neutralisation potential, nettoneutrali-

soimispotentiaali (NP-AP)
NP Neutralisation potential, neutralisoimis-

potentiaali
NPR Neutralisation potential relation, neutrali-

soimispotentiaalisuhde (NP/AP)
OLD Open limestone drain, avoin kalkkikivikouru

PAH Polyaromaattiset hiilivedyt
PaTurL Patoturvallisuuslaki 413/1984
PIMA Pilaantuneet maat
PIRAMID Passive in-situ remediation of acidic mine/

industrial drainage (Passiivisia kaivosvesien
kunnostusvaihtoehtoja selvittänyt EU-rahoit-
teinen projekti, www.piramid.org)

RAPS Reducing and alkalinity producing system,
pelkistävä ja alkaloiva vesien käsittely-
menetelmä

RL Rikoslaki 39/1889
SAMASE Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja

kunnostusraportti (Puolanne ja muut 1994)
SGY Suomen geoteknillinen yhdistys r.y.
SYKE Suomen ympäristökeskus
t. taltio
Tukes Turvatekniikan keskus
UNEP United Nations Environmental Program,

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma
VahL Vahingonkorvauslaki 412/1974
VESPA Vesiensuojelun prioriteettiaineet
VL Vesilaki 264/1961
VNA Valtioneuvoston asetus
VNp Valtioneuvoston päätös
VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
WHO World Health Organization, Maailman terveys-

järjestö
YM Ympäristöministeriö
YSA Ympäristönsuojeluasetus 169/2000
YSL Ympäristönsuojelulaki 86/2000
YSVPL Laki ympäristönsuojelulainsäädännön

voimaanpanosta 113/2000
YVA Ympäristövaikutusten arviointi
YVAA Asetus ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä 268/1999
YVAL Laki ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä 468/1994
YVL Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta

737/1994
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1. JOHDANTO

1.1 KÄSIKIRJAN TAVOITTEET JA RAJAUKSET

Käsikirjan tavoitteena on toimia oppaana ja apuna
kaivosten sulkemisen suunnittelussa ja toteutukses-
sa, ja se on suunnattu kaivostoiminnan harjoittajille,
viranomaisille ja konsulteille. Kaivoksen sulkemisel-
la tarkoitetaan käsikirjassa kaivoksen tuotannon py-
syvää lopettamista ja siihen liittyviä ja sen jälkeisiä
toimenpiteitä. Kaivos voidaan joskus joutua tilapäi-
sesti sulkemaan myös toiminnan aikana mm. suh-
dannevaihtelujen vuoksi tai toiminnanharjoittajan
vaihtumisen yhteydessä. Tilapäinen sulkeminen ei
yleensä edellytä mittavia jälkihoitotoimenpiteitä, sil-
lä toiminta useimmiten jatkuu normaalisti tuotanto-
katkoksen jälkeen. Näin ollen tilapäiseen sulkemi-
seen liittyvät toimenpiteet on rajattu käsikirjan sisäl-
lön ulkopuolelle.

Kaivosten sulkemisesta ei ole yksityiskohtaisesti
säädetty missään yksittäisessä laissa tai säädökses-
sä, vaan sitä säätelevät useat eri lait ja asetukset sekä
niiden pohjalta annettavat lupapäätökset. Joidenkin
toimenpiteiden osalta lainsäädäntö määrittelee sulke-
miselle puitteet tai tavoitteet, ja ratkaisut tehdään ns.
hyvän käytännön tai tavan mukaisesti seuraten aiem-
mista kaivosten sulkemisista saatuja kokemuksia.
Yhtenäisen käytännön saavuttamiseksi käsikirjaan
on koottu sulkemisen yleiset pääperiaatteet ja sen
edellytykset, ja niiden pohjalta on laadittu ehdotus
sulkemistoimenpiteistä, joissa otetaan huomioon
mm. kansalliset ja EU-tasoiset vaatimukset.

Käsikirjan tavoitteena on tarjota yleisiä lähtökoh-
tia ja esimerkkejä sulkemisen suunnittelulle. Lopul-
liset ratkaisut tehdään aina tapauskohtaisen harkin-
nan pohjalta, sillä jokaisella kaivoksella on mm. lou-
hittavan malmin mineralogiaan ja kemialliseen koos-
tumukseen, louhintatapaan, sijaintiympäristön olo-
suhteisiin ja sen maankäyttöön, kaivoksen kokoon
sekä malmin hyödyntämismenetelmiin liittyen omat
erityispiirteensä, ja ne vaativat siten yksilöllisen tar-
kastelun. Yleisellä tasolla kaivosten sulkemisessa
voidaan kuitenkin asettaa yhteisiksi tavoitteiksi kai-
vosalueen saattaminen ihmisten ja ympäristön kan-
nalta vaarattomaan kuntoon sekä sulkemissuunnitte-
lun huomioiminen mahdollisen varhaisessa vaihees-
sa kaivostoiminnan elinkaarta.

Käsikirjan sisältö on ryhmitelty siten, että joh-

danto-osassa tuodaan esille kaivostoiminnan erityis-
piirteitä mm. sen elinkaareen ja ympäristövaikutuk-
siin liittyen. Samalla luodaan lyhyt katsaus kaivos-
toimintaan ja sen merkitykseen Suomessa. Tämän
jälkeen esitetään kaivosten sulkemiseen liittyviä
yleisiä tavoitteita ja periaatteita sekä yksityiskohtai-
sempia lähtökohtia lainsäädännön ja ympäristön nä-
kökulmista. Lainsäädännöstä ei ole pyritty laatimaan
tyhjentävää esitystä, vaan siitä on koottu keskeisiä
sulkemiseen liittyviä asioita. Luvuissa 4 ja 5 kuva-
taan sulkemisen suunnitteluun liittyviä menettelyjä
ympäristövaikutusten ja riskinarvioinnin osalta sekä
esitetään esimerkkejä suunnittelun tukena käytettä-
vistä tutkimuksista. Luvussa 6 edetään tutkimuksis-
ta varsinaisen sulkemisen toteuttamiseen sekä siinä
käytettäviin teknisiin ratkaisuihin ja riskinhallinta-
toimenpiteisiin. Lopuksi kuvataan toiminnan päätty-
misen jälkeisessä seurannassa sekä sulkemisen kus-
tannuslaskelmissa huomioitavia seikkoja. Käsikirjan
liitteisiin on lisäksi koottu lisätietoja ja esimerkkejä
mm. kaivosten ympäristöluvissa esitetyistä sulkemi-
seen liittyvistä määräyksistä, sulkemista ja varsinais-
ta kaivostoimintaa säätelevistä luvista ja lainsäädän-
nöstä sekä esitetty ehdotus kaivoksen sulkemissuun-
nitelman sisällysluettelosta.

Käsikirjan lopussa on esitetty oppaassa käytetyil-
le termeille selitykset. Termien määrittelyssä on käy-
tetty pohjana BAT-vertailuasiakirjan ”Kaivostoimin-
nan rikastushiekkojen ja sivukivien hallinta” liitteek-
si laadittua sanastoa (Himmi & Sutinen 2005).

Käsikirja on suunnattu ensisijaisesti toimintaan-
sa käynnistävien tai toiminnassa olevien kotimaisten
metallimalmikaivosten sekä teollisuusmineraalikai-
vosten sulkemiseen. Soveltuvin osin käsikirjaa voi-
daan hyödyntää myös mm. kaivoslain piiriin kuulu-
villa luonnonkivilouhimoilla (vuolukivi ja marmori),
aiemmin suljettujen kaivosten sulkemisen täydentä-
misessä sekä erilaisten kaivoshankkeiden yhteydes-
sä myös Suomen ulkopuolella. Käsikirja ei kata
maa-aineslain mukaisten luonnonkivilouhimoiden
eikä radioaktiivisten malmikaivosten sulkemiseen
liittyviä piirteitä. Maa-aineslain mukaisten luonnon-
kivilouhimoiden jälkihoidosta on julkaistu aiemmin
erillinen opas (Alapassi et al. 2001).
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1.2 KAIVOSTOIMINTA JA SEN ERITYISPIIRTEET

Käsikirjassa esitetään sulkemisen suunnittelulle yleiset
lähtökohdat. Lopulliset sulkemisratkaisut tehdään aina

tapauskohtaisen tarkastelun perusteella kunkin
kaivoksen eriyispiirteet huomioon ottaen.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu kaivostoiminnan
elinkaarta malminetsinnästä kaivoksen sulkemiseen
sekä toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Lisäksi pohditaan kaivostoiminnan ja kestävän ke-
hityksen suhdetta sekä esitetään yhteenveto suoma-
laisesta kaivostoiminnasta ja sen merkityksestä.

1.2.1 Kaivostoiminta ja sen elinkaari

Kaivostoiminta käsittää metallimalmi-, kivihiili- ja
teollisuusmineraaliesiintymien louhinnan ja rikasta-
misen. Suomessa kaivostoimintaan kuuluvat kaivos-
kivennäiset on määritelty kaivoslaissa (KaivosL 503/
1965). Ne jaetaan hyötyaineen perusteella neljään
ryhmään: 1) metalliset kaivoskivennäiset, 2) teolli-
suusmineraalit, 3) jalokivet ja 4) marmori ja vuolu-
kivi (Taulukko 1). Luonnonkivituotannosta ainoas-
taan marmori ja vuolukivi ovat kaivoslain sovelta-
misalaan kuuluvia kaivoskivennäisiä. Muiden luon-
nonkivien hyödyntäminen kuuluu maa-aineslain
(MAL 555/1981) piiriin.

Kaivostoiminnan elinkaari voidaan jakaa kol-
meen päävaiheeseen: malminetsintään, tuotantoon ja
kaivoksen jälkihoitoon (Kuva 2). Malminetsintä
aloitetaan aluevalinnalla ja alueellisilla tutkimuksil-

Taulukko 1. Kaivoslain soveltamisalaan kuuluvat kaivoskiven-
näiset (KaivosL 2 §).

Kaivoskivennäiset*

1) Li, Rb, Cs, Be, Mg, Sr, Ra, B, Al, Sc, Y, lantanidit, Ac, Th, U ja
muut aktinidit, Ge, Sn, Pb, As, Sb, Bi, S, Se, Te, Cu, Ag, Au, Zn,
Cd, Hg, Ga, In, Tl, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Re, Fe,
Co, Ni, Pt ja muut platinametallit

2) Grafiitti, timantti, korundi, kvartsi, boksiitti, oliviini, kyaniitti,
andalusiitti, sillimaniitti, granaatti, wollastoniitti, asbesti, talkki,
pyrofylliitti, muskoviitti, vermikuliitti, kaoliini, maasälpä, nefeliini,
leusiitti, skapoliitti, apatiitti, baryytti, kalkkisälpä, dolomiitti, mag-
nesiitti, fluorisälpä ja kryoliitti

3) Jalokivi

4) Marmori ja vuolukivi

* Kaivoskivennäisistä voidaan rautaa, alumiinia, kvartsia ja maasälpää
etsiä, vallata ja hyväksikäyttää vain niiden esiintyessä kallioperässä.

la, joiden tavoitteena on malmipotentiaalisten aluei-
den paikallistaminen pääosin olemassa olevien ai-
neistojen perusteella. Tutkimuksissa hyödynnetään
geologisilla, geokemiallisilla ja geofysikaalisilla me-
netelmillä tuotettuja aineistoja. Etsintätyötä voidaan
tehdä tietyin rajauksin pelkällä ilmoitusmenettelyllä
(KaivosL 3 §). Alueellisten tutkimusten perusteella
tutkimukset kohdennetaan lupaaville alueille, joilta
hankitaan yksityiskohtaisempaa tietoa mm. malmi-
esiintymän tarkemmasta sijainnista. Tässä yhteydes-
sä alueesta tehdään yleensä esiintymän sijaintikun-
nan rekisteritoimistolle kirjallinen varausilmoitus
(valtausvaraus), jolla varmistetaan ennakolta oikeus
varsinaisen valtauksen tekemiseen alueelle ja mah-
dollisuus laajempiin tutkimuksiin (KaivosL 7 §).
Mikäli esiintymä osoittautuu kohdentavissa tutki-
muksissa potentiaaliseksi, tutkimusalue rajataan
kohteellisia tutkimuksia varten ainoastaan hyödyn-
tämiskelpoiseen osaan esiintymästä, johon haetaan
kauppa- ja teollisuusministeriöltä (KTM) valtausoi-
keus. Kohteellisilla tutkimuksilla selvitetään tarkem-
min esiintymän laatua ja laajuutta. Valtaushakemus
tulee jättää vuoden sisällä varausilmoituksen tekemi-
sestä (KaivosL 7 §). Valtausoikeus oikeuttaa teke-
mään alueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja
laajuuden selvittämiseksi (KaivosL 4 ja 8 §), mutta
se ei kuitenkaan vielä oikeuta alueen kaivoskiven-
näisten hyödyntämiseen. Valtauksen aikana tehtävä
tutkimustyö voi käsittää geologisten ja geofysikaa-
listen maanpintatutkimusten lisäksi myös kalliope-
rän syväkairausta, tutkimuskaivantoja, koelouhintaa
ja -rikastamista (KaivosL 12 §). Malminetsintävai-
he voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä ennen
kuin on mahdollista aloittaa varsinaisen kaivostoi-
minnan suunnitteleminen.
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Kaivostoiminnan harjoittajan tulee kaivoskiven-
näisten hyödyntämistä varten hakea KTM:ltä kirjal-
lisesti kaivospiirin määräämistä. Kaivospiiritoimi-
tuksen tultua lainvoimaiseksi KTM tekee asiasta
merkinnän kaivosrekisteriin ja antaa hakijalle kai-
voskirjan todistukseksi kaivosoikeudesta. Kaivosoi-
keus antaa toiminnanharjoittajalle oikeuden alueella
olevien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen (Kai-
vosL 21 ja 40 §). Kaivospiirin määräämisen jälkeen
valtausvaiheessa tehtyjä kairauksia yleensä tarken-
netaan, ja tehdään koerikastusta sekä lopulliset kan-
nattavuuslaskelmat, joiden perusteella tehdään pää-
tös kaivoksen perustamisesta ja toiminnan aloittami-
sesta. Ennen varsinaisen tuotannon aloittamista hae-
taan toiminnan edellyttämät luvat (mm. rakennus-
lupa ja ympäristölupa), ja esitetään Turvatekniikan
keskukselle kaivoksen yleissuunnitelma.

Esiintymästä riippuen malmia voidaan hyödyntää
joko avolouhintana (ks. Kuva 2b) tai maanalaisena
louhintana (Kuva 2c). Erityisesti maanalaisen lou-
hinnan valmistelu voi kaivoksen perustamisvaihees-
sa vaatia useita vuosia. Malmi voi sijaita syvällä kal-
lioperässä, jolloin sen hyödyntäminen edellyttää
suhteellisen suurimittaista vinotunneleiden, tasope-
rien ja huoltotilojen louhimista ennen tuotannon
aloittamista. Toiminnan valmistelun sekä varsinaisen
toiminnan aikana louhinnassa syntyy esiintymän laa-
dusta riippuen vaihtelevia määriä sivukiveä, joka
varastoidaan kaivosalueelle (Kuva 3a). Jos louhinta
tehdään täyttölouhintana, osa sivukivestä käytetään
suoraan louhinnassa louhoksen seinämien ja katon
tukemiseen. Lisäksi sivukiveä voidaan usein myös
hyödyntää toiminnan eri vaiheissa, mm. maaraken-
tamisessa kaivosalueella. Louhoksesta malmikivi
kuljetetaan murskaamolle tai murskataan maan alla.
Murskattu malmi voidaan rikastaa paikan päällä tai
kuljettaa muualle rikastettavaksi. Osa kaivoskiven-
näisistä voidaan myös hyödyntää suoraan ilman eril-
listä tuotantopaikalla tapahtuvaa rikastamista. Rikas-
tamolla malmi jauhetaan aluksi hienorakeiseksi jau-
heeksi, josta rikastetaan arvomineraalit erilleen fy-
sikaalisilla tai kemiallisilla erotustekniikoilla, esim.
ominaispainoerotuksella, magneeteilla, sähköstaatti-
sesti, uuttamalla ja/tai vaahdottamalla. Rikastuksen
lopputuote, rikaste, siirretään lopuksi hihnakuljetti-
milla rikastamon läheisyydessä sijaitsevalle varasto-
alueelle, josta se kuljetetaan hyödynnettäväksi. Ri-
kastuksessa syntyvä jäännöstuote, rikastushiekka
(Kuva 3b), varastoidaan kaivos- tai rikastamoalueel-
le padottuihin altaisiin, palautetaan kaivoksen lou-
hostilojen täytteeksi tai hyödynnetään maarakenta-
misessa tms. kaivosalueella tai sen ulkopuolella.
Metallisia mineraaleja sisältävät rikasteet kuljetetaan
edelleen varastoalueelta sulatolle, jossa niistä erote-
taan arvoaineet erilleen metalleina.

Kuva 2. a) Malminetsintää pokakairauksella, b) kalkkikiven lou-
hintaa avolouhinnalla Ihalaisten kaivoksella Lappeenrannassa
ja c) maanalaista louhintaa Hituran nikkelikaivoksella Nivalas-
sa.

a)

b)

c)
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Kaivoksen tuotantovaiheen pituus riippuu malmi-
esiintymän koosta, laadusta ja louhintatekniikasta
sekä louhittavien arvoaineiden markkinahinnoista.
Tuotanto voi kestää muutamasta vuodesta kymme-
niin vuosiin asti. Kaivostoiminta voi olla sinä aika-
na suhdannevaihteluiden vuoksi väliaikaisesti pysäh-
dyksissä pitkiäkin aikoja. Kun esiintymä on hyödyn-
netty kokonaan, alkaa kaivoksen alasajo, jonka aika-
na valmistellaan kaivoksen sulkeminen. Sulkemi-

seen kuuluu toiminnan lopettamiseen liittyvien toi-
menpiteiden ohella myös olennaisena osana alueen
jälkihoito, jolloin alue maisemoidaan ja mahdolliset
haitalliset ympäristövaikutukset estetään tai mini-
moidaan. Alueen jälkihoitovaihe, ja siten myös kai-
voksen sulkeminen, voi jatkua seurannan muodossa
vuosia, jopa vuosikymmeniä toiminnan päättymisen
jälkeen. Kaivostoiminnan elinkaari malminetsinnäs-
tä kaivoksen sulkemiseen on esitetty kuvassa 4.

Kuva 3. a) Siilinjärven apatiittikaivoksen sivukivien läjitysalue
ja b) Lahnaslammen talkkikaivoksen rikastushiekka-alue Sotka-
mossa. Rikastushiekka läjitetään Lahnaslammen kaivoksella rei-
käputkimenetelmällä.

Kuva 4. Kaivostoiminnan elinkaari. Aikajanalla esitetyt vuodet ovat suuntaa-antavia esimerkkejä eri vaiheiden kestoista.

a)

b)



14 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

1.2.2 Kaivostoiminnan ympäristö-
vaikutukset

Kaivostoiminta aiheuttaa muutoksia kaivosalueen
ympäristössä. Muutosten laajuus ja laatu riippuvat
useista tekijöistä, kuten louhittavan malmin tyypistä
ja sen louhinta- ja käsittelytavasta sekä esiintymän
koosta, geometriasta ja sijainnista. Keskeisimmät
ympäristövaikutukset liittyvät yleensä kaivoksen pe-
rustamiseen ja toimintavaiheeseen. Esiintymän et-
sintä- ja tutkimusvaiheen vaikutukset ovat useimmi-
ten vähäisiä. Tosin esimerkiksi jo koelouhinta voi
aiheuttaa melua ja pölyämistä sekä vaikuttaa pohja-
ja pintavesien laatuun ja veden pintojen korkeuteen.
Jälkihoitotoimenpiteillä alue pyritään saattamaan
ympäristön kannalta turvalliseen tilaan, ja minimoi-
maan mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset.
Jälkihoitamattomilla kaivoksilla ympäristövaikutuk-
set voivat jatkua vuosikymmeniä toiminnan päätty-
misen jälkeen.

Malmien ympäristövaikutusten kannalta malmit
voidaan jakaa sulfidi- ja oksidimalmeihin, teolli-
suusmineraaleihin ja luonnonkiviin. Suurimmat hait-
tavaikutukset liittyvät yleensä sulfidimalmien lou-
hintaan ja käsittelyyn. Louhinnan ja murskauksen
sekä materiaalien varastoinnin yhteydessä malmin
sisältämät sulfidimineraalit hapettuvat joutuessaan
kosketuksiin ilmakehän hapen ja sadeveden kanssa
(Kuva 5). Sulfidien hapettuminen voi johtaa happa-
mien, metallipitoisten valumavesien muodostumi-
seen, ja aiheuttaa siten muutoksia maaperän tai poh-
ja- ja pintavesien laadulle sekä rajoituksia esim. ve-
sien talous- ja virkistyskäytölle. Lisäksi vesien ja
maaperän laadun muutokset voivat aiheuttaa ter-
veyshaittoja ihmisille ja muille eliöille. Oksidimal-
mien ja teollisuusmineraalien tuotannossa merkittä-
vimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä
louhintaan sekä rikastushiekan ja sivukivien varas-
tointiin liittyvästä pölyämisestä. Luonnonkivilouhin-
nassa melu koetaan merkittävimmäksi ympäristöhai-
taksi (Aatos (toim.) 2003). Uraanimalmien louhinta
ja rikastus voivat aiheuttaa etenkin maaperän ja ve-
sien radon- ja uraanipitoisuuksien kohoamista ja vai-
kuttaa siten ihmisten terveyteen.

Sekä avolouhinta että maanalainen louhinta nii-
hin liittyvine toimintoineen muuttavat alueen maise-
maa ja vaikuttavat siten myös alueen kasvillisuuteen,
eliöstöön ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin
ja viihtyisyyteen. Kaivoksen rakennusvaiheessa eri-
tyisesti avolouhoksen perustaminen saattaa edellyt-
tää laajamittaisia maanpoistoja. Maanalaisen kaivok-
sen avaaminen puolestaan vaatii sivukiven poista-
mista vinotunneleiden sekä kaivosperien ja -kuilujen
perustamiseksi. Maanpoistomassat ja sivukivi varas-

toidaan yleensä kaivosalueelle ja pyritään mahdolli-
suuksien mukaan hyödyntämään toiminnan eri vai-
heissa. Varastointialueiden lisäksi alueelle rakenne-
taan toiminnan edellyttämää infrastruktuuria, kuten
teitä, vesi- ja sähkölinjoja sekä huolto-, murskaamo-
yms. rakennuksia. Mikäli malmi rikastetaan kaivos-
alueella, varataan rikastukseen tarvittavat alueet ja/
tai rakennetaan altaat rikastushiekalle. Lisäksi toi-
mintojen järjestely voi vaatia muutoksia alueen pin-
tavesien kulkureitteihin. Muutosten vaikutus maise-
maan riippuu malmiesiintymän koosta ja geometri-
asta. Muodoltaan yhtenäisen, pienen esiintymän lou-
hinnasta aiheutuvat muutokset ovat pienempiä ver-
rattuna vastaavan suuren, pirstaleisen esiintymän
hyödyntämiseen johtuen louhittavien massamäärien
eroista.

Tuotantovaiheen aikana malmin louhinta, murs-
kaus ja kuljetus voivat aiheuttaa melua, tärinää ja

Kuva 5. Sulfidimineraaleja sisältävän rikastushiekan pinta
muuttuu ruosteenruskeaksi sulfidien hapettumista seuraavan
rautasaostumien muodostumisen vaikutuksesta. (Aijalan rikas-
tushiekka-alue, Kisko).
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pölyämistä. Myös rikastushiekan ja rikasteen varas-
tointi voi aiheuttaa pölyämistä (Kuva 6). Pölyn le-
viäminen ympäristöön voi johtaa pintavesien lietty-
miseen sekä kemiallisiin muutoksiin pinta- ja poh-
javesien sekä maaperän laadussa, ja aiheuttaa siten
haittaa ihmisten terveydelle. Maaperän ja vesien laa-
dun muutoksia voi lisäksi aiheutua esimerkiksi rikas-
tushiekan ja sivukivien varastoinnista, kemikaalien
tai ongelmajätteiden (esim. jäteöljyt ja rikastuskemi-
kaalit) säilyttämisestä ja käsittelystä teollisuusalueel-
la, muusta teollisuusalueen toiminnasta (koneiden ja
laitteiden huolto- ja korjaustöistä, kuljetuksista), on-
nettomuuksista tai kaivoksella käytettävien räjähdys-
aineiden jäämistä. Sulfidimalmituotannossa rikastus-
hiekan ja sivukivien varastointi voi aiheuttaa pohja-
ja pintavesien happamoitumista ja pilaantumista sul-
faatilla ja haitallisilla metalleilla. Sen sijaan karbo-
naattikivikaivosten varastointialueilta purkautuvat
vedet ovat pääsääntöisesti neutraaleja, hyvin vähän
haitallisia metalleja sisältäviä, eivätkä ne siten aiheu-
ta merkittäviä muutoksia ympäröivien vesien tilaan.
Pohjavesien pilaantumisriski on kaivostuotannossa
yleisesti ottaen merkittävin sellaisilla alueilla, joissa
sulfideja sisältävät sivukivet ja rikastushiekka on
varastoitu hyvin vettä läpäisevälle maaperälle.

Louhinta edellyttää kaivostiloihin kertyvän veden
pois pumppaamista, mikä aiheuttaa usein alueen

pohjaveden pinnan alenemista ja talousvesikaivojen
kuivumista. Avolouhoksesta tai maanalaisesta kai-
voksesta pumpatut vedet johdetaan toiminnan aika-
na yleensä selkeytysaltaiden kautta vesistöön tai nii-
tä käytetään rikastuksessa prosessivetenä. Kuivana-
pitovedet koostuvat luonnonvesien ohella poraukses-
sa käytettävistä jäähdytys- ja huuhteluvesistä sekä
hydraulisen kaivostäytön suotovesistä tai muuhun
louhintatoimintaan yhteydessä olleista vesistä. Ne
voivat sisältää kiintoaineen ja malmista peräisin ole-
vien haitta-aineiden lisäksi myös kemikaalijäämiä
(mm. typpiyhdisteitä) räjähdys- tai voiteluaineista tai
rikastuskemikaaleista. Näiden vesien johtaminen ve-
sistöön voi heikentää kaivoksen alapuolisten vesien
laatua ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia vesieliös-
tölle. Kaivoksella on usein käytössä ns. suljettu tai
osittain suljettu vesikierto. Tällöin rikastamolla käy-
tettävää prosessivettä kierrätetään pääsääntöisesti
selkeytysaltaiden kautta takaisin prosessiin, ja rikas-
tusaltaiden selkeytysvesiä tai kaivoksen kuivanapi-
tovesiä juoksutetaan vesistöön lähinnä sateisina ai-
koina, jolloin varastointialtaiden tilavuudet käyvät
rajallisiksi ja vesien juoksuttamisesta aiheutuu nope-
an laimenemisen vuoksi pienempi kuormitus vas-
taanottavaan vesistöön. Myös rikastushiekka-alueel-
le rikastushiekan kanssa pumpattava vesi selkeyte-
tään ja palautetaan rikastamolle prosessivedeksi.

Kuva 6. Rikastushiekan pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla hiekan pintaa (kuvassa) tai levittämällä
pinnalle kalkkimaitoa. (Zinkgruvan Zn-Pb -kaivos, Ruotsi).



16 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

Liitteen 1 taulukoihin on koottu eri malmeihin,
niiden louhintaan ja käsittelyyn liittyviä ympäristö-
vaikutuksia. Lisäksi kappaleessa 4.1 on käsitelty kai-
vostoiminnan ympäristövaikutuksia yksityiskohtai-
semmin ympäristövaikutusten arviointiin liittyen.

1.2.3 Kaivostoiminta ja kestävä kehitys

Mineraaleja tarvitaan lähes kaikkien valmisteiden
tuotannossa, ja siten ne ovat keskeisiä myös useim-
pien palveluiden saatavuudessa (Kuva 7). Myös uu-
siutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen edellyttää
usein mineraalien käyttöä. Lukuun ottamatta öljyä ja
kaasua, mineraalien osuus on vuosittain käytettävis-
tä luonnonvaroista kuitenkin vain alle 1 % (Raw
Materials Group 2005). Mineraalisten materiaalien
kiertokulku on esitetty kuvassa 7.

Mineraalit eivät ole uusiutuvia juuri siinä muo-
dossa, jossa ne irrotetaan kallioperästä. Mineraaliva-
rojen ja niihin perustuvien tuotteiden käyttö johtaa
varantojen kulumiseen, mutta kun tarkastellaan nii-
den kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä kehitys si-
sältää ennemminkin muutoksia kuin jatkuvaa kasvua
mm. seuraavista syistä:

• Aine on häviämätöntä, esim. asianmukaisesti varas-
toidut rikastushiekat ja sivukivet ovat käytettävis-
sä satojenkin vuosien jälkeen.

• Jokainen alkuaine esiintyy kallioperässä lukuisissa
yleisissä mineraaleissa, eivät vain tämän päivän
malmimineraaleissa.

• Maankuoren keskeisimpien metallien varat ovat in-
himillisesti katsoen rajattomia (rauta ja sen seosme-
tallit, alumiini, magnesium, jne.).

• Tuotantoketjua palveleva teknologia kehittyy nope-
asti (malminetsintä, rikastusmenetelmät, metallur-
gia jne.), jolloin tuotannon energiatalous paranee.

• Arvomateriaalien korvattavuus toisilla materiaaleil-
la on miltei rajatonta, esim. vaativat koneenosat
voidaan valmistaa keraamisista materiaaleista tai
polymeereista.

• Rakennemateriaaleissa siirrytään yhä enenevässä
määrin maankuoressa yleisesti saatavilla olevia mi-
neraaleja sisältävien komposiittien käyttöön, elekt-
roniikassa miniatyyreihin, bioteknologisiin ratkai-
suihin, jne.

• Materiaalien määrällisellä käytöllä näyttää olevan
kasvuraja, jonka jälkeen hinta kontrolloi kysyntää
ja mm. käytettyjen valmisteiden kierrätys tyydyt-
tää osan kasvavasta tarpeesta.

• ”Älä käytä” tai ”tee vähemmästä enemmän” ovat
myös varteenotettavia vaihtoehtoja.

Näiden piirteiden perusteella ja riittävyyden nä-
kökulmasta mineraalien käyttö on kuitenkin varsin

kestävää pitkälläkin aikavälillä (Ericsson & Noras
2005).

Kestävän kehityksen tavoitteena on ylläpitää tai
parantaa pitkän ajan kuluessa samanaikaisesti sekä
ihmisen yhteiskunnallis-taloudellista että ekosystee-
min hyvinvointia. Kestävyys ”sietää” lyhytaikaises-
ti ja paikallisesti kielteisiä vaikutuksia, mutta vaatii
toiminnan elinkaaren päätyttyä ihmisen ja luonnon
kannalta myönteistä tai vähintäänkin säilyttävää vai-
kutusta. Kaivoksen toiminnan aikana voidaan har-
voin estää luontoon kohdistuvia paikallisvaikutuk-
sia. Toiminnan päätyttyä alueen täydellinen palaut-
taminen alkuperäiseen tilaansa on toiminnan luon-
teen vuoksi käytännössä mahdotonta, mutta kohteen
maisemoinnin sekä fyysisen ja kemiallisen stabiloin-
nin avulla ekosysteemi voidaan palauttaa mahdolli-
simman monimuotoiseksi ja suunnitella kohteeseen
uutta turvallista maankäyttöä.

Ihmisen kannalta kaivosprojektia voidaan hallita
siten, että inhimillinen pääoma kasvaa pitkällä aika-
välillä ja yhteisöt vahvistuvat vähintäänkin alueelli-
sesti. Kaivosprojektista riippuvien ryhmien toimeen-
tulon turvaaminen vaatii kuitenkin ennakointia pro-
jektin lähestyessä elinkaarensa päätä. Näine rajoituk-
sineen ja mahdollisuuksineen kaivostoiminnan net-
tovaikutus kehitykseen on yleensä positiivinen ja
täyttää varsin hyvin kestävyyden kriteerit (Taulukko
2). Kestävyyden saavuttaminen edellyttää kuitenkin
siihen vaikuttavien asioiden määrätietoista hallintaa.

Kaivostoiminnan jälkeiset tuotantoketjun vaiheet,
varsinkin tuotteiden kulutus ja niiden mahdollistami-
en palveluiden käyttö on maailmanlaajuista, kiihty-
västi kasvavaa ja pitkäkestoista. Valmisteiden käyt-
tö ja kulutus on yhteiskuntien, talouksien ja kulttuu-
rien kasvun edellytys, mutta niiden varjopuolena
ovat kestävyyden kannalta haitalliset vaikutukset
ekosysteemiin. Tuotantoketjun ensimmäisenä lenk-
kinä kaivostoimintaa voidaan harjoittaa kestävyyden
kriteerejä varsin hyvin täyttäen, sillä 1) vaadittava
tekniikka on yleensä jo olemassa, 2) sitovat kansain-
väliset pelisäännöt ovat tekeillä ja 3) vaaditut lisä-
kustannukset ovat pääsääntöisesti kohtuullisia. Mi-
neraaleista valmistettujen tuotteiden ja niiden mah-
dollistamien palveluiden kulutus eivät voi kuiten-
kaan kasvaa kestävästi ihmisen materiaalisten kehi-
tyshalujen ja väestönkasvun suhteessa. Tavaraan ja
kulutukseen entistä vähemmän sidotun kasvun ai-
kaansaaminen on koko ihmiskunnan yhteinen tule-
vaisuuden haaste.
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Kuva 7. Raaka-aineprosessoinnin materiaalivarastot (keltainen laatikko) ja -vir-
rat (mustat nuolet). Siniset ja punaiset nuolet kuvaavat raaka-ainevarantojen hyö-
dyntämistä, päästöjä ja kaupan roolia. Erilaisia kierrätysvirtoja kuvaavat oikealta
vasemmalle suuntautuvat nuolet. Tuotteiden, kuten kulkuneuvojen, käytöstä ai-
heutuvat usein merkittävät vaikutukset eivät kuulu raaka-ainekiertoon. Kaavio
on mukailtu Muller & Graedel (2003) pohjalta.

1.2.4 Kaivostoiminta Suomessa

Kaivostoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet.
Ensimmäinen kaivos, Lohjan Ojamon rautakaivos,
perustettiin ilmeisesti jo ennen vuotta 1530. Tämän
jälkeen Suomessa on toiminut yhteensä yli tuhat
metallimalmi-, teollisuusmineraali- tai karbonaatti-
kivikaivosta. Ruotsi-Suomen aikakaudella malmien
hyödyntämistä hallinnoi kruunu, jolla oli yksinoi-
keus kaivostoimintaan. Kruunu luopui regaalioikeu-

Taulukko 2. Kaivostoiminnan ja sen mahdollistamien tuotteiden ja niiden käytön kestävyys.

Tuotanto- Ihmisen hyvinvointi Ekosysteemin hyvinvointi Kestävyys Huomioita
ketjun vaihe

Kaivos- • kasvaa (edellyttäen • säilyy/heikkenee lievästi • kestävää • paikallisia, lyhytaikaisia
toiminta hyvää hallintoa) • lähes kestävää kestävyysongelmia

• riittävä hallinta on näköpiirissä

Tuotteiden • kasvaa • säilyy/heikkenee lievästi • kestävää • taloudellisen kasvun edellytys:
valmistus • lähes kestävää energiasisältö ja kierrätettävyys

tärkeitä kriteereitä

Tuotteiden/ • kasvaa • säilyy • kestävää • välttämätöntä yhteiskuntien ja
palveluiden käyttö • vähenee • heikkenee merkitsevästi (hallittu käyttö) kulttuurien kehittymiselle

(ympäristöhaittojen • kestämätöntä • kestävyyden hallinta on
takaisinkytkennästä) (liika käyttö) globaali haaste

destaan vuonna 1723, jonka jälkeen säädettiin en-
simmäisiä varsinaisia kaivoslakeja (Puustinen 2003).
Ne sisälsivät määräyksiä mm. valtaamisesta ja kai-
vospiireistä sekä löytäjän ja maanomistajan oikeuk-
sista. Nykyinen kaivoslaki on vuodelta 1965. Ruot-
sin vallan loppuajoista lähtien kaivostoiminnan hal-
linnoinnista on Suomessa vastannut siihen erikois-
tunut virasto, ensin vuorikollegio, sitten Venäjän val-
lan aikana valtiovaraintoimituskunta (1816), vuori-
hallitus (1858), teollisuushallitus (1885) ja lopulta it-
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senäisessä Suomessa kauppa- ja teollisuushallitus
(1919), joka oli KTM:n edeltäjä. Vuodesta 1994 al-
kaen, Suomen liityttyä Euroopan talousalueeseen
(ETA), on myös ulkomaisilla etsintä- ja kaivosyhti-
öillä ollut mahdollisuus toimia Suomessa.

Viime sotien jälkeen Suomessa toimineiden me-
tallimalmikaivosten lukumäärä oli suurimmillaan
vuonna 1974 (22 kpl), ja niiden louhinnan huippu
sijoittui vuoteen 1979 (10,3 milj. t). 1980-luvulta
lähtien metallisten malmikaivosten määrä ja louhin-
ta ovat supistuneet voimakkaasti. Sen sijaan teolli-
suusmineraalikaivosten louhintamäärät ovat kasva-
neet huomattavasti parin viime vuosikymmenen ai-
kana, vaikka niiden lukumäärä on pienentynyt. Kar-
bonaattikivien louhinnassa sekä louhintamäärät että
kaivosten määrät ovat olleet viime sotien jälkeen
kasvussa. Teollisuusmineraalikaivoksia on Suomes-
sa toiminut enimmillään 26 kpl (v. 1980) ja karbo-
naattikivikaivoksia 18 kpl (1990-luvulla) (Puustinen
2003). Suomen rautamalmien tuotanto loppui vuo-
teen 1990 mennessä toistaiseksi kokonaan.

Merkittävimmistä sulfidi- ja rautamalmikaivok-
sista toiminta päättyi:

• 1950-luvulla: Orijärvi (Kisko), Makola (Nivala),
Jussarö (Tammisaari),

• 1960-luvulla: Haveri (Viljakkala), Aijala (Kisko),
Ylöjärvi, Kärväsvaara (Kemijärvi),

• 1970-luvulla: Korsnäs, Metsämonttu (Kisko), Kyl-
mäkoski, Raajärvi (Kemijärvi),

• 1980-luvulla: Luikonlahti (Kaavi), Hällinmäki
(Virtasalmi), Vuonos (Outokumpu), Hammaslahti
(Pyhäselkä), Outokumpu, Kotalahti (Leppävirta),
Otanmäki (Vuolijoki), Mustavaara (Taivalkoski),
Rautuvaara (Kolari),

• 1990-luvulla: Ruostesuo (Kiuruvesi), Vihanti, Saat-
topora (Kittilä), Pahtavuoma (Kittilä), Pampalo
(Ilomantsi), Telkkälä (Taipalsaari), Hälvälä (Keri-
mäki), Laukunkangas (Enonkoski), Stormi (Vam-
mala), Hannukainen (Kolari), ja

• 2000–2004: Mullikkoräme (Pyhäsalmi).

Kaivostoiminnan historian aikana kokoluokal-
taan maailmanluokkaa olevia esiintymiä ovat Suo-
messa olleet Siilinjärven apatiittimalmi ja Kemin
kromimalmi. Euroopan laajuisesti suuria mal-
miesiintymiä ovat olleet Outokummun ja Vuonoksen
kupari-kobolttimalmit, Pyhäsalmen ja Vihannin
sinkki-kuparimalmit, Lahnaslammen talkkiesiinty-
mä sekä Ihalaisten kalkkikivi-wollastoniittiesiinty-
mä. Maassamme toimineiden metallimalmikaivosten
kokonaislouhinta on ollut yhteensä noin 480 miljoo-
naa tonnia (vv. 1530-2001), josta rikastettua malmia
on ollut 270 milj. t. Vastaavat luvut ovat teollisuus-
mineraalikaivoksille yli 267 miljoonaa louhintaton-
nia, josta rikastettua malmia 186 milj. t, ja karbo-
naattikivikaivoksille yli 277 miljoonaa tonnia ja ri-

kastettuna malmina noin 240 milj. t (Puustinen
2003).

Rikastetun malmin määrän perusteella suurimmat
metallimalmikaivokset ovat olleet Pyhäsalmi (36
milj. t), Outokumpu (32 milj. t), Vihanti (28 milj. t),
Kemi (27 milj. t), Otanmäki (25 milj. t), Hitura (13
milj. t) ja Mustavaara (13 milj. t). Eniten on tuotettu
rikki-, rauta-, kromi-, kupari-, sinkki-, ilmeniitti- ja
nikkelirikasteita. Teollisuusmineraalikaivoksista yli-
voimaisesti suurin on vastaavalla kriteerillä ollut Sii-
linjärven apatiittikaivos, jossa on tuotettu rikastettua
malmia yli 144 milj. t. Karbonaattikivikaivoksista
ovat tuottoisimpia olleet Parainen (79 milj. t), Iha-
lainen (yli 45 milj. t) ja Tytyri (yli 34 milj. t). Ilmoi-
tetut lukuarvot perustuvat vuosien 1950-2001 väli-
seen tuotantoon (Puustinen 2003).

Vuonna 2004 Suomessa toimi 5 metallimalmikai-
vosta, 17 karbonaattikivikaivosta ja 10 muuta teolli-
suusmineraalikaivosta, joista louhittiin malmia yh-
teensä noin 19 miljoonaa tonnia (Kuva 8 ja Tauluk-
ko 3). Kemin kromi- ja Siilinjärven apatiittimalmi-
en louhinta on etenkin 1980-luvulta lähtien muodos-
tanut merkittävän osan kokonaislouhinnasta.

Metallimalmien tuotannon laskennallinen nyky-
arvo on koko tuotantohistorian aikana noussut yli
17 miljardiin euroon, josta kuparin osuus on suurin
(5,1 mrd. €). Seuraavina ovat kromi (4,0 mrd. €),
sinkki (3,8 mrd. €), nikkeli (2,5 mrd. €), rauta
(1,5 mrd. €) ja kulta (0,3 mrd. €). Teollisuusmineraa-
lituotannon kumulatiivinen arvo on noussut lähes
15 mrd. euroon. Osuudeltaan merkittävimpiä teolli-
suusmineraaleja ovat karbonaattimineraalit (8,5 mrd.
€), talkki (4,1 mrd. €) ja apatiitti (fosfaatti 0,8 mrd.
€) (Puustinen 2003). Summat ovat kuitenkin vain
murto-osia metalleja ja teollisuusmineraaleja jalos-
tavan teollisuuden, valmistettujen tavaroiden ja nii-
tä käyttävien palveluiden arvosta.

Kaivannaisteollisuuden osuus Suomen bruttokan-
santuotteesta on tällä hetkellä noin 2 %, ja se työl-
listää suoraan noin 9 600 henkilöä (1,8 % teollisuus-
työntekijöistä). Metallimalmien louhinnassa työs-
kentelevien osuus on vain 662 henkeä. Kaikelle kai-
vannaisteollisuudelle on kuitenkin ominaista sen
suuret taloudelliset kerrannaisvaikutukset. Kaivan-
naisteollisuuden asiakastoimialat työllistävät Suo-
messa 211 000 henkilöä (39 % kaikista teollisuus-
työntekijöistä) ja niiden vienti muodostaa lähes 20 %
Suomen teollisuuden kokonaisviennistä (Raw Mate-
rials Group 2002).
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Kuva 8. Suomen metallimalmikaivokset ja teollisuusmineraalilouhokset vuonna 2004 (Lähde: GTK).
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ja kaivoslain piiriin kuuluvat luonnonkivilouhokset, niiden arvoaineet, malmin louhintamäärät (v. 2004), malmiprosentit ja kaivostyypit
(Lähde: KTM/GTK 2005).
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2. KAIVOKSEN SULKEMINEN

Seuraavissa kappaleissa kuvataan, mitä käsikirjassa
tarkoitetaan ”kaivoksen sulkemisella” sekä mitkä
ovat sulkemisen suunnittelun lähtökohdat ja sen ylei-
set tavoitteet etenkin hyvän käytännön mukaisista

näkökulmista. Lopuksi luvussa käsitellään sulkemi-
sen suunnittelun ajoittamista kaivostoiminnan elin-
kaaren aikana.

2.1 SULKEMISEN MÄÄRITTELY JA LÄHTÖKOHDAT

”Kaivoksen sulkemisella” tarkoitetaan käsikirjassa
kaivostoiminnan pysyvää lopettamista kohteessa ja
siihen liittyviä (kaivostoiminnan alasajo, jälkihoidon
suunnittelu) sekä sen jälkeisiä toimenpiteitä (mm.
jälkihoito ja seuranta). Kaivoksen tuotannon pysy-
västä loppumisesta käytetään termiä ”toiminnan
päättyminen”. Kaivoksen tuotanto voi myös keskey-
tyä tilapäisesti, jolloin puhutaan ”tuotannon pysäh-
tymisestä” tai ”seisokista”. Toiminnan pysyväksi
päättymiseksi eli kaivoksen sulkemiseksi katsotaan
tilanne, jossa kaivostoiminnan harjoittaja lopettaa
toiminnan pysyvästi ja luopuu kaivosoikeudesta ja
siten myös kaivospiiristä. Lisäksi edellytyksenä on,
ettei kohteessa jatketa kaivostoimintaa lähitulevai-
suudessa muun toiminnanharjoittajan toimesta.
Useimmiten malmi on tällöin louhittu loppuun. Kai-
vos voidaan sulkea myös sellaisissa tapauksissa,
joissa malmia jää vielä jäljelle toiminnan päätty-
misen jälkeen. Tällaisissa tapauksissa KTM voi
velvoittaa, että kaivoksessa olevat ja kaivospiirin
alueelle rakennetut kaivostyöhön käytettävät raken-
teet ja kiinteät laitteet tulee jättää paikalleen mah-
dollista seuraavaa kaivoksen käyttöoikeuden haltijaa
varten (KaivosL 51 §). Käytännössä toiminnanhar-
joittaja säilyttää nykyisin kaivospiirin ja kaivosoi-
keuden hallussaan kaivoksen lopettamis- ja jälkihoi-
totoimenpiteiden ajan.

Kaivoksen sulkeminen =
kaivostoiminnan pysyvä

lopettaminen kohteessa sekä
siihen liittyvät ja sen jälkeiset

toimenpiteet.

Sulkemisprosessin lopputulos määritellään sulke-
miskriteerien ja -tavoitteiden kautta. Eri osapuolet
voivat niiden avulla arvioida esitettyjen toimenpitei-
den soveltuvuutta ja riittävyyttä. Sulkemistavoitteet
määritellään ensisijaisesti lainsäädännön vaatimus-
ten perusteella, mutta myös mahdollisten vaihtoeh-
tojen arvioinnin sekä yrityksen ja ympäröivän yhtei-
sön tavoitteiden pohjalta. Kaivosten sulkemista sää-
televät Suomessa mm. kaivos- ja ympäristölainsää-
däntö sekä EU- ym. ohjeistukset. Niissä annetaan
kaivosten sulkemisesta yksityiskohtaisia ohjeita mm.
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (”Best avai-
lable techniques”, BAT), jota sulkemisessa tulisi so-
veltaa. Lisäksi sulkemista ohjaavat yleisesti hyvän
käytännön mukainen toiminta, tutkimusten ja testien
kautta saavutetut kokemukset sekä yritysten laatu- ja
ympäristöstandardeihin perustuvat ohjaus- ja johta-
misjärjestelmät. Kansainvälisellä tasolla kaivosten
sulkemisessa on vakiintunut yksi, yhteinen päämää-
rä, jonka tavoitteena on saattaa alue fysikaalisesti,
kemiallisesti ja biologisesti mahdollisimman stabii-
liin tilaan niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle tai ih-
misten terveydelle haittaa (mm. Brodie et al. 1992,
MMSD 2002a). Ihannetapauksessa sulkemissuunnit-
telu aloitetaan kaivoksen toiminnan suunnitteluvai-
heessa ja ainakin laadulliset sulkemiskriteerit ovat
selvillä ennen toimintojen sijoittamista.

Kaivostoimintaa suunniteltaessa ja käynnistet-
täessä ei yleensä pystytä määrittelemään tarkkoja
määrällisiä sulkemistavoitteita. Toiminnan laajuus ja
ympäristövaikutukset voivat muuttua suunnitteluvai-
heessa oletetuista tasoista. Todennäköisesti myös
lainsäädännössä tapahtuu tavoitetasoihin vaikuttavia
muutoksia. Siksi tavoitetasot voidaan alkuvaiheessa
määrittää osittain määrällisinä ja osittain laadullisi-
na, ja niitä voidaan tarkentaa myöhemmin. Sulke-
miskriteerien tulisi kuitenkin olla avaamispäätöstä



22 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

tehtäessä riittävällä tarkkuudella tiedossa, jotta sul-
kemiskustannukset voitaisiin ottaa huomioon kan-
nattavuuslaskelmissa ja siten arvioida luotettavasti
hankkeen kannattavuus. Taulukkoon 4 on koottu ai-
hetta käsittelevän kirjallisuusaineiston pohjalta esi-
merkkejä kaivoksen sulkemisen yleistavoitteista
(Brodie et al. 1992, MMSD 2002a, EC 2004, Ro-
bertson & Shaw). Niiden lisäksi lähtöoletuksena on,
että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Suomen
kaivoslaissa asetetaan yleisellä tasolla sulkemisen ta-
voitteeksi ”alueen saattaminen yleisen turvallisuu-
den vaatimaan kuntoon” (KaivosL 51 §). Lisäksi sul-
kemisen yhtenä tavoitteena voidaan pitää sitä, että
tehdyt sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteet on suun-
niteltu toimiviksi pitkällä aikavälillä, ja että ne vä-
hentävät tarvetta alueen aktiiviseen ylläpitoon ja hoi-
toon. Yksityiskohtaisia tavoitteita on esitetty kappa-
leessa 2.2.

Kaivoksen sulkemisen tavoitteet ja tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet määritellään
aina tapauskohtaisesti kaivoksen erityispiirteet huo-

2.2 SULKEMISKRITEERIEN JA TAVOITTEIDEN LÄHTÖKOHDAT

Taulukko 4. Esimerkkejä kaivosten yleisistä sulkemistavoitteista (Brodie et al. 1992, MMSD 2002a, EC 2004, Robertson & Shaw).

Kriteeri Sulkemistavoitteet

Fysikaalinen stabiliteetti • Kaikki kohteeseen jäävät rakenteet ovat pitkällä aikavälillä fysikaalisesti stabiileja, eroo-
sionkestäviä ja turvallisia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle

• Rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla

Kemiallinen stabiliteetti • Kaikki kohteeseen jäävät rakenteet ovat pitkällä aikavälillä kemiallisesti stabiileja eivätkä ne
aiheuta haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle
" Pinta- ja pohjavesien sekä maaperän laatu täyttävät alueella kohteelle asetetut

kohdekohtaiset laatutavoitteet

Biologinen stabiliteetti • Biologinen ympäristö
a) palautetaan alueelle ominaista luonnontilaista ekosysteemiä vastaavaksi, tai
b) saatetaan tilaan, joka mahdollistaa alueen luonnollisen palautumisen biologisesti

monimuotoiseksi, stabiiliksi elinympäristöksi

Maantieteelliset ja ilmastovaikutukset • Sulkeminen toteutetaan siten, että alueen ilmasto- (sateet, myrskyt, tulvat) ja maantieteellisten
olojen (asutuksen läheisyys, pinnanmuodot, pääsy kaivokseen) sulkemiselle asettamat
vaatimukset täyttyvät

Maankäyttö ja maisemakuva • Alue kunnostetaan siten, että maa saadaan optimaaliseen käyttöön
• Parannetaan maan käyttöarvoa tai palautetaan maa-alue entiseen käyttöön kohteen tarjoamien

mahdollisuuksien mukaan
• Mahdollistetaan alueen tuotannollinen ja taloudellinen jälkikäyttö kestävän kehityksen

periaatteiden mukaisesti

Alueen luonnonvarat • Sulkeminen toteutetaan siten, että turvataan alueen luonnonvarojen laatu ja määrä

Sulkemisen rahoitus • Sulkemiseen varataan riittävä rahoitus

Sosioekonomiset tekijät • Minimoidaan sulkemisen sosioekonomiset vaikutukset
• Otetaan sulkemisessa paikallisen yhteisön tarpeet riittävästi huomioon

mioon ottaen. Joissakin tapauksissa voi asetetun ta-
voitetilan saavuttamiseksi riittää esimerkiksi sivuki-
vikasojen ja rikastushiekka-alueiden muotoilu ja
peittäminen kasvukerroksella sekä alueiden kasvil-
listaminen. Tällaiset toimenpiteet ovat riittäviä mm.
useimmilla teollisuusmineraalikaivoksilla. Toisilla
kaivoksilla, erityisesti sulfidimalmikaivoksilla, voi-
daan tavoitetilan saavuttamiseksi vaatia pitkällisiä
toimenpiteitä mm. seurannan ja vesien käsittelyn
osalta. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat louhit-
tavan malmityypin ohella myös paikalliset luonnon
olot (esim. maaperä, ilmasto), kaivoksen sijainti
(maankäytön paineet, alueen asukastiheys ja veden-
käyttö) sekä louhintatapa ja sulkemisessa käytettävät
menetelmät. Tavoitetilan saavuttamista arvioidaan
seurannalla. Sillä varmistetaan, että tehdyt ratkaisut
ovat tehokkaita myös pitkällä aikavälillä.

Kaivoksen sulkemisen voidaan katsoa päättyvän
vasta silloin, kun sulkemiselle asetetut tavoitteet ja
kriteerit on saavutettu.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan yleiseen turvalli-
suuteen ja ympäristön tilaan sekä yhteiskunnallisiin
ja taloudellisiin tekijöihin liittyviä sulkemiskriteerei-

tä. Luvussa 6 on edelleen käsitelty yksityiskohtai-
sesti eri toimintoihin kohdistuvat sulkemisen tavoit-
teet.
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2.2.1 Yleiset turvallisuuskriteerit

Yleinen turvallisuus edellyttää, että 1) varmistetaan
kohteeseen jäävien rakenteiden fysikaalinen ja ke-
miallinen stabiilisuus pitkänkin ajan kuluessa ja 2)
turvallisuusriskin aiheuttavat rakenteet ja rakennel-
mat (kaivoskäytävät, jyrkät rinteet ja luiskat, vaille
käyttöä jäävät rakennukset ja laitteistot) poistetaan
kohteesta tai niihin pääsy estetään pysyvästi. Turval-
lisuuteen liittyvien kriteerien valinnassa pyritään en-
nen kaikkea ennaltaehkäisemään toteutettavien ra-
kenteiden pettäminen mm. geologisten tai ilmastol-
listen tekijöiden vaikutuksesta. Näin ollen pitkäai-
kaisstabiilisuuden varmistamiseksi tulisi kaivosta
suljettaessa pystyä varautumaan mm. seuraaviin ta-
pahtumiin:

• luonnon ääritapahtumat (mm. rankkasateet, tulvat,
myrskyt, kuivuus, metsäpalot, lumivyöryt; lisäksi
muualla kuin Suomessa myös tulivuorenpurkauk-
set ja maanjäristykset),

• geologiset tekijät (eroosio, sortumat, painaumat,
maanvyöryt),

• kumulatiiviset ongelmat (esim. toistuvat tulvat,
eroosion eteneminen),

• ilmastonmuutoksen seuraukset (esim. sademäärien
kasvu, tulvien tiheneminen ja kasvu), ja

• rakentamisessa käytettyjen materiaalien (puu, geo-
kalvot, betoni, teräs, luonnon kiviainekset) tuhou-
tuminen/heikkeneminen tavanomaisten ja jatkuvien
ilmiöiden (mm. rapautuminen, routa, toistuva jää-
tyminen ja sulaminen, mikrobitoiminta) seurauk-
sena.

Pitkäaikaisstabiilisuus otetaan suunnittelussa
huomioon mm. varmuuskertoimien avulla. Kertoi-
met valitaan rakenteen vaurioista aiheutuvan riskin

perusteella. Rakenteet voidaan luokitella vaaraluok-
kiin ihmisen ja ympäristön turvallisuudelle sekä
omaisuudelle aiheutuvan riskin mukaan.

Esimerkkejä fysikaalisen ja kemiallisen stabiili-
suuden sekä turvallisuuden indikaattoreista ovat
mm. seuraavat (EC 2004):

• pitkäaikaiskäyttöön suunniteltujen patojen ja mui-
den rakenteiden luiskan kaltevuus,

• patojen stabiliteettilaskelmissa käytettävä varmuus-
kerroin,

• laskuojien kapasiteetti (N kertaa suurin mitattu vir-
taus),

• patojen, ojien, vesialtaiden, vesien käsittelylaitteis-
tojen ym. mitoitustulva, ja

• rakennusmateriaalien kestoikä.

2.2.2 Ympäristön tilaan liittyvät
tavoitteet

Kaivoksen sulkemisessa on ympäristön tilan suhteen
tavoitteena saattaa alue kemiallisesti ja biologisesti
mahdollisimman stabiiliin tilaan ottaen riittävästi
huomioon tulevan maankäytön vaatimukset. Tällöin
alueelta mahdollisesti tulevat päästöt tai kunnostuk-
sen jälkeen alueen maaperään jääneet haitta-aineet
eivät saa aiheuttaa pitkälläkään aikavälillä haittaa tai
vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Lisäk-
si tavoitteena on alueen kunnostaminen siten, että
maa-alue saadaan paikallisiin oloihin nähden sopi-
vaan käyttöön, ja että biologisesti monimuotoisen
elinympäristön syntyminen on alueelle mahdollista.
Alueen tulisi olla myös maisemakuvaltaan tulevaan
ympäristöönsä lähtökohdat huomioon ottaen mah-
dollisimman hyvin soveltuva (Kuva 9).

Kuva 9. Kaivoksen sulkemisen jälkeen kaivosalue maisemoidaan ja mukautetaan muuhun ympäris-
töön. Zinkgruvanin kaivoksella Ruotsissa järven rannalla sijaitseva rikastushiekka-alue on peitetty ja
maisemoitu golfkentäksi sekä virkistys- ja lomanviettoalueeksi.
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Kaivosalueella ympäristön tilaa heikentäviä pääs-
töjä pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään voivat ai-
heuttaa mm. rikastushiekkojen, sivukivien ja rikas-
teen varastointi (erityisesti sulfidimalmikaivokset),
kemikaalien säilyttäminen alueella sekä myös toi-
minnan seurauksena pilaantuneet maamassat (vrt.
kpl 1.2.2 ja 4.1). Kemiallisen stabiliteetin saavutta-
miseksi, eli päästöjen estämiseksi, voidaan asettaa
ensisijaiseksi tavoitteeksi päästölähteen poistaminen
tai sen hallinta. Pilaantuneiden maamassojen tai ke-
mikaalien osalta kustannustehokkain vaihtoehto on
usein niiden poistaminen alueelta (ks. kpl 5.8). Sul-
fidimalmikaivosten sivukivi- ja rikastushiekka-alu-
eilta purkautuvien happamien ja haitallisia metalle-
ja sisältävien vesien hallinta on usein monimutkai-
sempaa. Päästöjen estämiseksi voidaan tällöin tarvi-
ta myös haitta-aineiden kulkeutumisen hallintaa tai
haitta-aineita sisältävien vesien kokoamista ja käsit-
telyä (ks. kpl 6.2.1).

Pinta- ja pohjavesien laadun indikaattoreina käy-
tetään yleensä mahdollisten haitta-aineiden pitoi-
suuksia alueelta poistuvissa pintavesissä. Havainnot
tehdään yleensä tietyistä mittauspisteistä ennen ve-
sien purkautumista alueen alapuoliseen vesistöön.
Indikaattoreita voivat olla myös vesistöistä ja poh-
javesistä mitatut pitoisuudet ja fysikaaliset muuttu-
jat (mm. pH, sähkönjohtavuus, alkaliniteetti) sovi-
tuissa tarkkailupisteissä (vrt. kpl 7.1). Rikastushie-
kan ja sivukivien haponmuodostuspotentiaalin, ke-
miallisten ja mineralogisten analyysien sekä metal-
lien liukenemista jäljittelevien testien (vrt. kpl 5.4)
perusteella voidaan arvioida haitallisten päästöjen
muodostumiseen liittyvää riskiä.

Biologisen, ihmisille ja eläimille soveltuvan, elin-
ympäristön kehittymismahdollisuuksia voidaan ku-
vata seuraavilla indikaattoreilla:

• maaperän kemiallinen laatu,
• kasvualustan laatu,
• pinta- ja pohjavesien laatu ja määrä, ja
• toimivat vedenjohtamisjärjestelyt.

Mahdollisten ilmastonmuutosten, sääolosuhtei-
den ym. vaikutukset tulee ottaa huomioon myös ym-
päristön tilaan liittyvien tavoitteiden asettelussa. Il-
maston tai kemiallisten ja fysikaalisten olosuhteiden
muutosten seurauksena ei saa syntyä haitallisia pääs-
töjä ympäristöön.

Tulevaan maisemakuvaan liittyviä tavoitteita
ovat mm.

• siisteys,
• ympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla lähtö-

kohdat huomioiden soveltuvat pinnanmuodot,

• tulevan käyttötarkoituksen mukainen kasvillistami-
nen, ja

• esteettisyys ja soveltuvuus käyttötarkoitukseensa.

2.2.3 Yhteiskunnalliset ja taloudelliset
tavoitteet

Kaivosten sulkemisen yhteiskunnallisten ja taloudel-
listen tavoitteiden yksilöiminen on vaikeampaa kuin
yleiseen turvallisuuteen ja ympäristön tilaan liitty-
vien tavoitteiden määrittely, sillä toiminnanharjoit-
tajan yhteisöllisiä velvollisuuksia ei ole sisällytetty
esimerkiksi toiminnan lopettamiseen liittyvään lain-
säädäntöön. Kaivostoiminnan rikastushiekkojen ja
sivukivien hallintaa koskevassa BAT-vertailuasiakir-
jassa (EC 2004) kaivosten sulkemisen yhtenä tavoit-
teena on mainittu yhteiskunnallis-taloudellisten te-
kijöiden huomioiminen mm. alueen työllisyyden ja
toimivan talouselämän turvaamiseksi. Yleisenä ta-
voitteena voidaan pitää kielteisten yhteiskunnallis-
taloudellisten vaikutusten minimoimista ja paikallis-
ten yhteisöjen tarpeiden huomioon ottamista (EC
2004).

Kaivosprojektin tuotannon aikainen elinkaari pal-
velee yleensä hyvin yhteiskunnallis-taloudellista ke-
hitystä sekä alueellisesti että paikallisesti. Sulkemis-
vaiheessa ja sen jälkeen yhteiskunnan toipumisedel-
lytyksiä voidaan varmistaa eri asianosaistahojen yh-
teistyöllä. Mining, Minerals and Sustainable Deve-
lopment -projektissa (MMSD-projekti, MMSD
2002b) on kehitetty sulkemisen yhteiskunnallisen
kestävyyden arvioimiseksi ns. seitsemän kysymyk-
sen malli, jossa esitetään kestävyyden kriteerit ja ta-
voitteet. Mallin periaatekaavio on esitetty kuvassa
10 ja malli on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 2
sekä Kaivostoiminnan ympäristötekniikka -projektin
erillisessä työraportissa (Noras 2005a). Mallissa on
indikaattoreina käytetty mm. ihmisten ja yhteiskun-
nan hyvinvointia, taloudellisia tekijöitä, kulttuuripe-
rintöä ja luontosuhdetta sekä sulkemisen kokonais-
arviota. Asianosaistahoina tarkastellaan yrityksen
työntekijöitä, kerrannaistaloudesta riippuvia ryhmiä
sekä vaikutusalueen asukkaita ja yhteisöjä.

Mallin kantavana ajatuksena on se, että yhteis-
kunnan uusiutumisedellytykset suunnitellaan eri si-
dosryhmien yhteistyönä jo sulkemista suunniteltaes-
sa ja niitä tarkennetaan sulkemisen toteuttamisen ai-
kana. Vaikka mallia ei orjallisesti käytettäisikään,
tätä lähestymistapaa voitaneen käyttää ”läpäisype-
riaatteella” eli koko sulkemissuunnitelmaa läpikäy-
vänä tarkistuslistana ja sisällyttää suunnitelmaan
erillinen tarkastelu tarkistamisen tuloksesta.
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2.3 HYVÄT KÄYTÄNNÖT, YHTEISKUNTAVASTUU JA
YMPÄRISTÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT

Kuva 10. Systeemin kestävyyden määrittäminen seitsemällä testikysymyksellä (”7QS”). Kaaviossa
on esitetty itse systeemin osiin kohdistuvat kysymykset (vihreät suorakaiteet) ja systeemiä läpikäyvät
kysymykset (oranssit nuolet) (MMSD 2002b).

Lainsäädäntö ja sen toimeenpanoa tukeva julkinen
hallinto ovat ensisijaisia välineitä teollisuuden ym-
päristösuorituskyvyn tavoitteiden asettamisessa, val-
vonnassa ja ylläpidossa. Niiden rinnalla on kuiten-
kin koettu tehokkaiksi ja tarpeellisiksi erilaiset oma-
ehtoisuuteen perustuvat teollisuuden ympäristöjoh-
tamista tukevat kannusteet, yhteiskuntavastuun pe-
riaatteet sekä teollisuuden itselleen laatimat ohjeis-
tot (”hyvät käytännöt”). Vastaavasti on koettu tär-
keiksi ympäristönhallintajärjestelmät, joiden tavoit-
teena on ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantami-
nen (Euromines 2005).

Kansainvälisten järjestöjen tarjoamista kannus-
teista ovat käyttökelpoisiksi osoittautuneet mm. puh-
taan tuotannon periaatteet, ympäristösopimukset
sekä hallituksen ja teollisuuden väliset kumppanuu-
det. Ne ovat kaivannaisteollisuuden tai sulkemisen
kannalta luonnollisesti useimmiten hyvin yleisluon-

teisia. Lisäksi useat suuret yritykset ovat sitoutuneet
yhteiskuntavastuuseen, jolla yritys pyrkii kantamaan
vastuuta ympäristön ohella myös koko yhteiskunta-
suhteestaan. Yhteiskuntavastuuta ja viime vuosina
kehittyneitä kansainvälisiä suosituksia käsitellään
laajemmin Kaivostoiminnan ympäristötekniikka
-projektin erillisessä työraportissa (Noras 2005b).
Liitteen 3 taulukkoon on koottu esimerkkejä kaivan-
naisteollisuuden kestävää kehitystä ja yleensä myös
sulkemisessa noudatettavia periaatteita kehittävistä
ja ohjeistavista aloitteista.

Puhtaan tuotannon periaatteet kannustavat yrityk-
siä mm. ympäristönhallintajärjestelmien käyttöön-
ottoon. Hallintajärjestelmät, esim. ISO 14000- ja
ISO 9000 -sarjojen standardit, edistävät ympäristö-
suorituskyvyn parantamista ja sitä tukevia johta-
miskäytäntöjä sekä asiakasvastuuta mm. toimintakä-
sikirjojen, säännöllisten katselmusten ja raportoinnin
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myötä. Vaikka ne eivät ohjeistakaan sulkemisen yk-
sityiskohtia, ne tarjoavat kaivannaisteollisuudelle
mm. systemaattista otetta lakien ja muiden velvoit-
tavien määräysten noudattamiseen ja suorituskyvyn
jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi kyseiset järjestel-
mät, kuten ISO 14001 -järjestelmä, voivat sulkemi-
sen suunnitteluvaiheessa lisätä hankkeen vakuutta-
vuutta viranomaisten ja sidosryhmätahojen piirissä,
sillä ISO-sertifiointi osoittaa yrityksen tietoisesti
pyrkivän hallitsemaan ympäristöriskejä ja kanta-
maan vastuuta mahdollisista vahingoista. ISO
14000:n mukaisella tiedon hankinnalla ja raportoin-

nilla voidaan myös tukea lain vaatimia katselmuk-
sia, seurantoja ja raportteja.

Euroopan Unionin ympäristöjärjestelmä, EMAS,
edellyttää ISO 14001:n vaatimusten lisäksi mm. si-
toutumista julkiseen raportointiin ja lähestyy muu-
toinkin enemmän yritysten yhteiskuntavastuun sisäl-
töä kuin pelkkää standardia. Yritykset toivovat EU:n
ja Suomen lainsäädäntöön muutoksia, jotka lisäisi-
vät yrityksen EMAS-rekisteröitymisen ja yleensäkin
sertifiointien painoarvoa ympäristölupa- ja valvon-
tamenettelyissä.

2.4 SULKEMISEN SUUNNITTELUN AJOITTAMINEN

Kuten edellä esitettiin (ks. kpl 1.2.1) kaivoksen elin-
kaari alkaa alueellisesta malminetsinnästä, ja se voi
useiden arviointivaiheiden ja uusien teknologioiden
kehittymisen kautta olla useiden vuosikymmenien
pituinen. Vaikka toiminnan päättymisen ajankohtaa
ei voida ennalta arvioida kovin aikaisessa vaihees-
sa, on sulkemisen suunnittelun aloittaminen hyvä
ajoittaa mahdollisemman varhaiseen vaiheeseen kai-
voksen elinkaarta (vrt. kpl 3.4 BAT kaivostoiminnas-
sa). Uusia kaivoksia perustettaessa sulkemisen suun-
nittelu tulee aloittaa jo ennen kaivoksen perustamis-
ta, kaivospiirihakemuksen tai viimeistään kannatta-
vuuslaskelmien yhteydessä. Kaivospiirihakemuk-
seen tulee liittää kaivospiirin ja sen apualueen käyt-
tösuunnitelma (KaivosL 23 §), johon voidaan sisäl-
lyttää alustava suunnitelma kaivostoiminnan lopet-
tamisen varalle. Lisäksi kaivospiirihakemukseen tu-
lee usein liittää myös ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelystä annetun lain (YVAL 468/1994) mu-
kainen ympäristövaikutusten arviointiselostus (Kai-
vosL 23a §) (vrt. kpl 3.1), jossa on esitettävä tarpeel-
lisessa määrin kuvaus toiminnasta mukaan lukien
toiminnan mahdollinen purkaminen (Asetus ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelystä 268/1999
12 §). Kaivospiirin käyttösuunnitelmaa laadittaessa
tehdään suunnitelma mm. toimintojen sijoittamises-
ta (vrt. kpl 3.1.1). Näin ollen kaivospiirihakemuk-
seen liitettävään alustavaan sulkemissuunnitelmaan
voitaisiin jo sisällyttää luonnos kaivosalueen eri toi-
mintojen alasajosta ja kunnostamisesta sekä niiden
alustavat kustannusarviot. Tätä suunnitelmaa voi-
daan tarkentaa kannattavuuslaskelmien yhteydessä,
sillä siinä vaiheessa toiminnalliset ratkaisut ovat
yleensä jo pitkälle suunniteltuja, ja ne sisältävät kai-
voksen lopetuksen, jälkihoidon ja ympäristön kan-
nalta keskeisiä päätöksiä. Samalla myös sulkemisen
vaatimat resurssit voidaan ottaa huomioon kannat-
tavuuslaskelmissa.

Kaivoksen sulkemisen suunnittelu
ajoitetaan mahdollisimman

varhaiseen vaiheeseen kaivoksen
elinkaarta.

Ennen kaivostuotannon käynnistämistä toimin-
nasta laaditaan yleissuunnitelma ja haetaan ympäris-
tölupa sekä muut tarvittavat luvat. Yleissuunnitel-
maan sisällytetään mm. teknis-taloudelliset ja turval-
lisuusnäkökohdat ja se toimitetaan Turvatekniikan
keskukselle hyväksyttäväksi (KTMp 921/1975). Li-
säksi yleissuunnitelmaan on hyvä liittää myös ym-
päristönäkökohdat ja sulkemissuunnitelma (vrt.
esim. KTM 2003a), joka on laadittu alustavan suun-
nitelman pohjalta. Tällöin suunnitelmassa voitaisiin
esittää lopettamis- ja jälkihoitotoimenpiteet sekä ar-
vioida alueen tulevia käyttövaihtoehtoja (vrt. KTM
2003a). Ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) mu-
kaisessa lupapäätöksessä annetaan tarpeelliset mää-
räykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista,
kuten alueen kunnostamisesta, päästöjen ehkäisemi-
sestä ja ympäristön tilan tarkkailusta, tai lupapäätök-
sessä määrätään jälkihoitosuunnitelman laatimises-
ta ja sen toimittamisen ajankohdasta (YSL 43 ja
46 §). Kaivostoiminnan käynnistyessä sulkemis-
suunnitelma päivitetään mahdollisten lupapäätökses-
sä annettujen määräysten mukaiseksi. Toiminnan ai-
kana sulkemissuunnitelmaa tarvittaessa täydenne-
tään ja saatetaan ajan tasalle, erityisesti toimintojen
muuttuessa tai toiminnan laajentuessa. Lisäksi suun-
nitelmaa tulee päivittää myös kaivostarkastusten pe-
rusteella valvontaviranomaisen ohjeiden mukaises-
ti. Huomioimalla sulkemiseen liittyvät toimenpiteet,
kuten kaivoksen alasajo- ja jälkihoitotoimenpiteet,
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voidaan toiminnan loppumiseen liittyviä kielteisiä
ympäristövaikutuksia vähentää jo tuotannon aikana,
ja alentaa samalla kustannuksia.

Toiminnan päättymisen lähestyessä sulkemis-
suunnitelma viimeistellään ja esitetään ympäristölu-
paviranomaisille. Parhaillaan toiminnassa olevien
kaivosten lupamääräysten perusteella Suomessa on
ollut käytäntönä, että lopullinen sulkemissuunnitel-
ma esitetään lupaviranomaisille viimeistään puoles-
ta vuodesta vuoteen ennen sulkemistoimenpiteiden
aloittamista (vrt. liite 5). Lopullisessa sulkemissuun-
nitelmassa esitetään sulkemisen tavoitteet ja yksi-
tyiskohtaiset ratkaisut eri jälkihoitotoimenpiteistä
sekä toiminnan päättymisen jälkeinen seuranta- ja
maankäyttösuunnitelma. Sulkemissuunnitelman yk-
sityiskohtaista sisältöä on käsitelty jäljempänä (ks.
luku 6.)

Kun toiminnanharjoittaja on toteuttanut yleis-
suunnitelmassa hyväksytyt sulkemistoimenpiteet,
Turvatekniikan keskus tekee kaivoksen sulkemisel-
le lopputarkastuksen. Tämän jälkeisellä seurannalla
vielä varmistetaan, että tehdyillä toimenpiteillä on
saavutettu asetetut tavoitteet, ja että toimenpiteet
ovat riittäviä myös pitkällä aikavälillä. Ympäristölu-
van mukaisesta jälkiseurannasta raportoidaan alueel-
liselle ympäristökeskukselle. Toiminnan loputtua
toiminnanharjoittaja on edelleen vastuussa ympäris-
töluvan lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toi-
mista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan

vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta (YSL
90 §). Sulkemisen suunnittelun eri vaiheet kaivok-
sen elinkaaren aikana on esitetty kuvassa 11.

Kaivoksen sulkemisessa on tärkeää dokumentoi-
da tehdyt toimenpiteet riittävän tarkasti. Dokumen-
tointi voidaan toteuttaa esimerkiksi laatimalla sulke-
misesta sulkemisraportti, jossa esitetään suljetuista
kohteista luettelo. Luetteloon merkitään mm. toi-
menpiteen vastuuhenkilö, tekijä ja toteutusaika sekä
tehdyt ratkaisut. Toimenpiteiden valinnassa tulee
huomioida, etteivät sulkemistoimet saa estää tai hai-
tata kaivoksen mahdollista uudelleen käyttöönottoa.

Kun kaivoksen sulkemisen suunnittelu aloitetaan
yhtäaikaa kaivoksen toiminnan valmistelun kanssa,
voidaan tavoitteeksi asettaa toiminnan toteuttaminen
siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän kiel-
teisiä ympäristövaikutuksia. Näin voidaan ennakoi-
da ja estää ennalta monia haitallisia vaikutuksia, joi-
den korjaamiseen saattaisi muutoin kulua useita vuo-
sia ja tarpeettoman paljon kustannuksia. Sulkemis-
suunnitelmaan tulisi myös sisällyttää jo varhaisessa
vaiheessa esitys ympäristövaikutusten seurannasta.

Ennen kaivostoiminnan aloittamista tehtävässä
suunnitelmassa voidaan jo huomioida mm.

• avolouhoksen päältä poistettavien maamassojen si-
joittaminen ja lajittelu siten, että niitä voidaan hyö-
dyntää toiminnan aikana tai jälkihoidossa esim. ri-
kastushiekka-alueen peittomateriaalina,

Kuva 11. Kaivoksen sulkemissuunnitelman ajoittaminen ja toteuttaminen kaivoksen elinkaaren aikana.
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• sivukivien ja rikastushiekan läjitysalueiden sijoit-
taminen siten, että niistä purkautuvien vesien mah-
dolliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisim-
man pieniä ja hallittavissa,

• kaivos-, sivukivi- ja rikastushiekka-alueiden vesi-
en järjestelyn suunnittelu siten, että mahdollinen
vesien käsittely on kaivostoiminnan loppumisen
jälkeen helposti toteutettavissa,

• vinotunneleiden aukkojen ja kuilujen sijoittaminen
siten, että kaivostilojen täyttyminen ei aiheuta yli-
vuotoa ympäristöön tai mahdollinen ylivuoto on
hallittavissa,

• riittävien suoja-alueiden varaaminen maa-alueiden
hankinnan yhteydessä jälkihoitoa ennakoiden, ja

• jälkihoitomateriaalien tarpeen huomioiminen maa-
alueiden hankinnan yhteydessä.

Toiminnan aikana kaivoksen sulkeminen ja sii-
hen liittyvä jälkihoito voidaan huomioida esim. seu-
raavissa toiminnoissa:

• sivukivien lajittelu niiden ympäristöominaisuuk-
sien perusteella siten, että niitä voidaan hyödyntää
tarvittaessa esim. louhostilojen täyttömateriaaleina,
ja siten, että esim. suuren haponmuodostuspoten-
tiaalin omaavat kivet (erityisesti sulfidimalmikai-
voksilla) sijoitetaan ympäristövaikutusten kannalta
mahdollisimman turvalliseen paikkaan,

• hyödyntämiskelpoisten sivukivien ja rikastushiekan
käyttö/markkinointi tierakentamiseen yms.,

• rikastushiekka-alueiden muotoilun ja mahdollisen
peittämisen aloittaminen (Kuva 12), ja

• maanalaiseen kaivokseen maan pinnalta menevien
kairaus- ym. reikien ja aukkojen tukkiminen yli-
vuodon välttämiseksi.

Toiminnassa olevilla ja viime vuosien aikana sul-
jetuilla kotimaisilla kaivoksilla sulkemissuunnittelu
on tehty käytännössä usein vasta siinä vaiheessa, kun
kaivoksen tuotannon loppuminen on tullut ajankoh-
taiseksi. Tällöin suunnittelun lähtökohtana on ollut
toiminnan ympäristövaikutusten selvittäminen (ns.
nykytilaselvitys, vrt. kpl 4.1), ja toimenpiteiden va-
litseminen siten, että havaitut kielteiset vaikutukset
on voitu estää tai niitä on voitu vähentää. Ympäris-
tönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun
lain nojalla kaikkien nykyisin toiminnassa olevien
kaivosten oli haettava ympäristölupaa vuoden 2004
loppuun mennessä. Uusissa ympäristöluvissa kai-
voksia edellytetään tekemään jälkihoitoon liittyviä
konkreettisia toimenpiteitä (vrt. Liite 5) tai laatimaan
jälkihoitosuunnitelmat, jotka sisältävät esimerkiksi
alueen maisemointiin, toimintojen sulkemiseen, kun-
nossapitoon tai tarkkailuun liittyviä toimenpidesuun-
nitelmia.

Vanhoilla kaivosalueilla sulkemistoimenpiteet on
tehty vanhan lainsäädännön mukaisesti. Tällöin sul-
kemisvaateet painottuivat lähinnä alueen toiminnan
päättymisen jälkeiseen turvallisuuteen, ja sulkemi-
sessa keskityttiin pääasiassa sortumavaarallisten
alueiden aitaamiseen ja kaivosaukkojen sulkemiseen
sekä vesien johtamiseen liittyviin toimiin. Myöhem-
min monet toiminnanharjoittajat ovat täydentäneet
alueen jälkihoitoa mm. rikastushiekka-alueiden peit-
tämisen osalta. Vanhoilla kaivosalueilla myöhemmin
toteutettavat sulkemistoimenpiteet voivat edellyttää
ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen luvan.

Kuva 12. Rikastushiekka-alu-
eiden peittäminen ja maise-
mointi voidaan aloittaa jo toi-
minnan aikana, jolloin alue
mukautuu nopeammin maise-
maan. Peittämisellä voidaan
myös vähentää sulfidipitoisten
rikastushiekkojen hapettumis-
ta. (Hituran kaivoksen rikas-
tushiekka-alueen maisemoitu
penger, Nivala).
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3. LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTYKSET JA
VAATIMUKSET KAIVOSTEN SULKEMISELLE

Tässä luvussa käsitellään kaivos-, ympäristönsuoje-
lu- ja muiden lakien vaatimuksia kaivoksen sulke-
miselle. Aluksi tarkastellaan kaivostoimintaa yleises-
ti koskevaa lainsäädäntöä, minkä jälkeen keskitytään
lopettamiseen liittyviin näkökohtiin. Lopettamista
tarkastellaan erikseen riippuen siitä, onko toiminta
suunnitteluvaiheessa, tai onko kyseessä toiminnassa
oleva kaivos tai toimintaansa lopetteleva kaivos.
Keskeisenä asiana kiinnitetään huomiota jätehuollon
järjestämiseen ja kaivostoiminnan sivutuotteiden –
maanpoistomassan, rikastushiekan ja sivukiven
– määrittelyyn jätteeksi tai sivu-/jäännöstuotteeksi.
Määrittely vaikuttaa mm. sivutuotteiden hyödyntä-
miseen ja niiden läjitysalueiden rakennevaatimuk-

siin. Luvussa käsitellään myös pilaantuneeseen maa-
han liittyvää puhdistamisvastuuta ja vahingonkorva-
uslainsäädäntöä ja luodaan katsaus vireillä oleviin
lainsäädäntöhankkeisiin. Tuoreesta kaivannaisteolli-
suuden BAT-vertailuasiakirjasta (EC 2004) on oma
kappaleensa. Maankäytöstä esitetään joitain näkö-
kohtia. Luvun lopuksi esitetään lyhyesti esimerkke-
jä myönnettyjen ympäristölupien lopettamista ja jäl-
kihoitoa koskevista vaatimuksista. Lainsäädäntö-
osuutta ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi kokonaisuu-
deksi.

Kaivostoiminnan ympäristötekniikka -projektissa
lainsäädäntöä läpikäyneen työryhmän työstä on laa-
dittu erillinen raportti (Leino et al. 2005).

3.1 KAIVOS-, YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MUIDEN
LAKIEN VAATIMUKSET

Suomessa kaivostoimintaa säätelevät useat lait ja
asetukset. Kaivoslain (KaivosL 503/1965) lisäksi
merkittäviä puitteita ja suuntaviivoja asettavat mm.
ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000), laki ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL 468/
1994), jäte- ja kaatopaikkasäädökset sekä vesien
käyttöä ja suojelua koskevat säännökset. Myös ke-
mikaalien ja räjähteiden käsittelyä ja varastointia
sekä työturvallisuutta, maankäyttöä ja rakentamista
koskevat säädökset ovat keskeisiä.

Kaivoslaki

Ympäristön osalta kaivoslain määräykset kaivoksen
sulkemiselle ovat niukat. Lain merkitys toimintaa
säätelevänä keskeisenä normina näkyy kuitenkin sii-
nä, että kaivoslaissa omaksutut käsitteet ja toimin-
nan eri vaiheiden kuvaukset ovat pohjana muulle
kaivostoimintaa koskevalle lainsäädännölle.

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus ja
vesilainsäädäntö

Ympäristönsuojelulaki asettaa teolliselle toiminnal-
le selkeät toimintaa ohjaavat puitteet. Lain tavoittee-
na on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä pois-
taa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinko-
ja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnonta-
loudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.
Lisäksi lain tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntyä
ja haitallisia vaikutuksia, tehostaa ympäristöä pilaa-
van toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon
ottamista kokonaisuutena, parantaa kansalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan
päätöksentekoon, edistää luonnonvarojen kestävää
käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muu-
ten kestävää kehitystä (YSL 1 §). Lakia sovelletaan
toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ym-
päristön pilaantumista siten kuin laissa säädetään.
Lisäksi lakia sovelletaan jätteen hyödyntämiseen tai
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käsittelyyn sekä toimintaan, jossa syntyy jätettä
(YSL 2 §). Kaivostoiminta kuuluu lain soveltamis-
alaan ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 169/2000)
1 §:n nojalla (YSA 1.1 § kohta 7) sekä YSL 28 §:n
nojalla (YSL 28.1 §). Ympäristön pilaantumisen vaa-
raa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava ennal-
taehkäisyn ja haittojen minimoinnin sekä varovai-
suus- ja huolellisuusperiaatteita. Lisäksi on nouda-
tettava parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympä-
ristön kannalta parhaan käytännön periaatteita sekä
aiheuttamisperiaatetta (YSL 4 §). Ympäristönsuoje-
lulaki sisältää säännöksiä myös mm. toiminnan lo-
pettamisesta.

Vesilakia (VL 264/1961) sovelletaan mm. pohja-
veden ottamiseen ja johtamiseen, vesirakentamiseen
sekä vesistön järjestelyyn. Ympäristönsuojelulaissa
on säädetty haitallisten ja vaarallisten aineiden pääs-
tämisestä vesistöön. Ympäristönsuojeluasetuksen
liitteessä 1 esitetään aineet, joiden päästöt vesiin tai
yleiseen viemäriin ovat ympäristöluvanvaraisia, ja
liitteessä 2 luetellaan keskeisimmät pilaantumista ai-
heuttavat aineet, joille luvassa määritellään päästö-
rajat silloin, kun niitä pääsee toiminnan seuraukse-
na ympäristöön ympäristölle haitallisia vaikutuksia
aiheuttavia määriä. Vesilainsäädäntö tulee asetta-
maan teolliselle toiminnalle jatkossa kiristyviä ym-
päristönsuojeluvaatimuksia. EU:n ns. vesipuitedirek-
tiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista, Eu-
roopan parlamentti ja neuvosto 2000) tavoitteena on
saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemialli-
nen tila sekä pohjavesien hyvä määrällinen ja kemi-

allinen tila vuoteen 2015 mennessä. Vesipuitedirek-
tiivi on pantu täytäntöön lailla vesienhoidon järjes-
tämisestä (ns. vesienhoitolaki 1299/2004) ja siihen
liittyvillä vesilain (1301/2004) ja ympäristönsuoje-
lulain (1300/2004) muutoksilla. Vireillä on useita
vesiensuojeluun liittyviä säädöshankkeita (ks. kap-
pale 3.1.4).

Laki- ja asetus ympäristövaikutusten
arvioinnista

Alueen ympäristön tila (ns. perustilaselvitys) suosi-
tellaan selvitettäväksi toimintaa suunniteltaessa jo
toiminnanharjoittajan oman oikeussuojan takia (vrt.
Salminen et al. 1999 ja kpl 4.1.1). Mikäli kyseessä
on ympäristövaikutuksiltaan merkittävä hanke, tule-
vat sovellettavaksi laki (YVAL 468/1994) ja asetus
(YVAA 268/1999) ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä. Ns. YVA-menettelyssä hankkeen eri
osa-alueille haetaan toiminnan toteuttamiselle eri
vaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutukset arvioi-
daan. Kaivokselle ei yleensä ole olemassa sijoitus-
vaihtoehtoja, mutta rikastushiekka- ja sivukivien lä-
jitysalueiden sijoittamiselle voi olla useampia mah-
dollisuuksia. YVA-lainsäädäntöä sovelletaan Suo-
messa metallimalmien tai muiden kaivoskivennäis-
ten louhintaan, rikastamiseen ja käsittelyyn, kun ir-
rotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään
550 000 tonnia vuodessa tai avolouhoksiin, joiden
pinta-ala on yli 25 hehtaaria (YVAA 6 §, Kuva 13).
Lisäksi ympäristöministeriö voi yksittäistapauksis-

Kuva 13. Pinta-alaltaan yli 25 hehtaaria olevat avolouhokset kuuluvat Suomessa YVA -lain piiriin.
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sa päättää harkinnanvaraisesta YVA-menettelystä
(YVAL 6 §). Vaikka hankkeeseen ei tulisikaan so-
vellettavaksi täysimittainen YVA-menettely, on toi-
minnanharjoittajan kuitenkin oltava riittävästi selvil-
lä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudes-
sa kuin kohtuudella voidaan edellyttää (ns. selvillä-
olovelvollisuus, YVAL 25 §).

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulaissa (LSL 1096/1996) ja luontoar-
voihin liittyvässä muussa lainsäädännössä on myös
kaivostoimintaa koskevia säännöksiä. Nämä normit
tulevat käsitellyiksi kaivoslain ”portaalin” kautta (ns.
läpäisyperiaate). Esimerkiksi Natura 2000 -alueella
tai sen läheisyydessä toimittaessa on suoritettava ns.
Natura-arvio (LSL 65 §). Tämä määräys kytkeytyy
kaivostoimintaan nimenomaisesti kaivoslain viit-
tauksen kautta. Mikäli Natura-arvio sisältyy YVA-
menettelyyn, ei erillistä arviota edellytetä (LSL
65 §).

Jätelainsäädäntö

Kaivostoiminnassa huomioon otettavaa lainsäädän-
töä ovat ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annet-
tujen säädösten sekä vesilainsäädännön lisäksi jäte-
lainsäädäntö. Jätesäännöksiä on mm. jätelaissa (Jä-
teL 1072/1993) ja -asetuksessa (JäteA 1390/1993)
sekä kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston pää-
töksessä (VNp 861/1997). Jätteellä tarkoitetaan jä-
telain mukaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija
on poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen pois-
tamaan käytöstä (JäteL 3 §). Jätelakia edeltäneessä
jätehuoltolaissa jätteellä tarkoitettiin käytöstä pois-
tettua, vähäarvoista tai arvotonta esinettä tai ainetta.
Jätehuoltolain mukaan jätteenä pidettiin myös mui-
ta esineitä ja aineita, jotka on koottu tai toimitettu
jätteille varattuun paikkaan kuljettamista tai varas-
tointia, vaarattomaksi tekemistä tai muuta käsittelyä
varten.

Valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista
(VNp 861/1997) on asetettu läjitysalueiden pohja- ja
pintarakenteille merkittäviä suunnitteluvaatimuksia.

Edellä esitettyjen säädösten lisäksi kaivostoimin-
nassa tulevat sovellettavaksi kemikaalien ja räjähtei-
den käsittelyä ja varastointia sekä maankäyttöä ja
rakentamista koskevat säännökset, kuten myös mo-
net muut lait, joista on esitetty listaus käsikirjan liit-
teenä (Liite 4). Seuraaviin kappaleisiin on koottu
kaivostoimintaan liittyviä lainsäädännön vaatimuk-
sia kaivoksen sulkemiseen liittyen.

3.1.1 Sulkemiseen liittyvä lainsäädäntö
ennen toiminnan aloittamista

Kaivoslain mukaan kaivospiirihakemukseen on lii-
tettävä kaivospiirin ja sen apualueen käyttösuun-
nitelma, joka sisältää selvityksen mm. sivutuottei-
den, kuten maanpoistomassojen, sivukiven ja rikas-
tushiekan, sekä jätteiden sijoittamisesta kaivospiirin
alueelle tai sen apualueelle siten, että näkökohdat
kaivoksen lähialueen turvallisuuden ja haittavaiku-
tusten kannalta on otettu huomioon (KaivosL 23 §).
Hyvin suunnitellut, toteutetut ja valvotut läjitysalue-
ratkaisut palvelevat toiminnanharjoittajaa sekä toi-
minnan aikana että sulkemisvaiheessa. Sulkemisen
suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, jo kaivok-
sen suunnittelun yhteydessä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netussa laissa tarkoitettua hanketta koskevaan kai-
vospiirihakemukseen on liitettävä ympäristövaiku-
tusten arviointiselostus (KaivosL 23 a §). Kauppa-
ja teollisuusministeriö voi päättää, että arviointise-
lostus liitetään kaivosten turvallisuusmääräyksistä
annetun päätöksen (KTMp 921/1975) mukaiseen
Turvatekniikan keskukselle esitettävään yleissuunni-
telmaan, jos on ilmeistä, ettei kaivospiirihakemuk-
sen takia ryhdytä kaivostoimintaa valmisteleviin
ympäristöä merkittävästi muuttaviin toimiin (Kai-
vosL 23 a §). Kaivospiirihakemukseen on myös tar-
vittaessa liitettävä luonnonsuojelulain mukainen Na-
tura-arvio (ks. 3.1).

Turvatekniikan keskukselle esitettävää yleis-
suunnitelmaa varten tulee louhinta-alueella selvit-
tää maakerrosten laatu ja paksuus, pohjavesiolosuh-
teet kallion päällä sekä louhittavuuteen vaikuttavat
seikat, kuten kivilajien mekaaninen lujuus, kallion
koostumus, suuntautuneisuus sekä rikkonaisuus, ja
mikäli mahdollista ja tarpeellista kaivosalueen pri-
määrinen kalliojännitystila (KTMp 921/1975).
Yleissuunnitelmassa on esitettävä pääpiirteissään
maanpoiston rajat, pohja- ja pintavesijärjestelyt, lou-
hinnan suoritus, kuilut ja poistumistiet, vedenpoisto
ja tuuletuksen yleisjärjestely, teollisuus- ja jätealuei-
den sijainti louhinta-alueisiin nähden sekä kaivoksen
rakentamisaikataulu (KTMp 921/1975 4 §). Suunni-
telmaan on liitettävä myös perustelut. Kaivostyöhön
ei saa ryhtyä ennen yleissuunnitelman hyväksymis-
tä (KTMp 921/1975 2 §).

Kaivostoiminnassa syntyviä maanpoistomassoja,
louhittua sivukiveä ja rikastushiekkaa, jotka varas-
toidaan kaivospiirin alueelle tai sen apualueelle, ja
joilla on käyttöä kaivostoiminnassa, tai joita voidaan
jalostaa edelleen, pidetään kaivoslain mukaisena kai-
vostoiminnan sivutuotteena (KaivosL 40 §). Korkein
hallinto-oikeus (KHO) on päätöksensä 10.6.2004 t.
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1387 perusteluissa ottanut kantaa sivutuotteisiin (tar-
kemmin jäljempänä tässä luvussa). Jätelain (JäteL
1072/1993) mukaan sivutuotteet ovat jätteitä, jos nii-
den haltija poistaa, aikoo poistaa tai on velvollinen
poistamaan ne käytöstä (JäteL 3 §). Ympäristölupa-
päätöksessä voidaan tällöin antaa jätelainsäädännön
nojalla sivutuotteita koskevia määräyksiä ja luokitel-
la niiden läjitysalue kaatopaikaksi (ks. kpl 10. mää-
ritelmät). Kaivosalueelle loppusijoitettavat sivukivet
tai rikastushiekka ovat jätteiksi luokiteltuina pysyvää
(inerttiä) jätettä, tavanomaista jätettä tai ongelmajä-
tettä (ks. kpl 10. määritelmät). Mikäli sivutuotteita
ei tulkita jätteiksi, voidaan niiden osalta kuitenkin
antaa määräyksiä muun lainsäädännön nojalla.

Kaivostoiminnan aloittaminen edellyttää voimas-
sa olevaa ympäristölupaa (YSA 1 §). Toiminnan-
harjoittajan on mahdollisesti haettava toiminnalleen
myös vesilain mukainen vesitalouslupa. Toiminnan-
harjoittaja saattaa tarvita vesilain mukaisen luvan
pohjaveden ottamiseen ja johtamiseen, vesirakenta-
miseen sekä vesistön järjestelyyn (ks. VL 1:18 §,
9:7 §, 2:1 §, 7:2 §). Luvat käsitellään yhdessä ja mo-
lemmat luvat annetaan samalla päätöksellä (VL
16:2 §). Lisäksi rakentaminen kaivosalueella edellyt-
tää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999)
mukaisen luvan ja kemikaalien ja räjähteiden
käsittely ja varastointi edellyttävät lupaa. Kaivos-
toiminnan vaatimista luvista on esitetty taulukko liit-
teessä 6.

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden kä-
sittelyn turvallisuudesta (KemTurvL 390/2005), jäl-
jempänä kemikaaliturvallisuuslaki, tuli voimaan
1.7.2005. Samassa yhteydessä kemikaalilakiin
(KemL 744/1989) ja rikoslakiin (RL 39/1889) teh-
tiin tarvittavat muutokset. Kemikaaliturvallisuuslaki
sisältää kaikkien vaarallisten kemikaalien, palo- ja
räjähdysvaarallisten kemikaalien sekä terveydelle ja
ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsit-
telyä ja varastointia koskevat säännökset. Pääosa
säännöksistä on sisältynyt jo nykyiseen lainsäädän-
töön, lähinnä asetuksiin. Perustuslain mukaisesti vel-
voitteista säädetään nyt lakitasolla. Samassa yhtey-
dessä muutettiin myös vaarallisten kemikaalien teol-
lisesta käsittelystä ja varastoinnista annettua asetus-
ta (KemKäsA 59/1999). Kemikaaliturvallisuuslaki
sisältää säännöksiä mm. tuotantolaitoksen alueen
suunnittelusta, tuotantolaitoksen sijoituksesta ja toi-
minnan lopettamisesta. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan säätää tarkemmin mm. toiminnan järjestä-
misestä tuotantolaitoksessa sekä tuotantolaitoksen
suunnittelusta, rakentamisesta ja sijoituksesta. Ky-
seisen lain mukaan mm. vaarallisia kemikaaleja tai
räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien
tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon
sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa oikeusvai-
kutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin
kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräyk-
set (KemTurvL 20 §). Lakia ei sovelleta räjähteiden
valmistukseen, käyttöön ja varastointiin kaivokses-
sa siltä osin kuin siitä säädetään kaivoslaissa.

Ympäristölupahakemukseen on tarpeen mukaan
liitettävä toiminnan lopettamista koskeva suunnitel-
ma. Ympäristönsuojelulain mukaisessa lupapäätök-
sessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnan lo-
pettamisen jälkeisistä toimenpiteistä (YSL 43.1 §),
tai sitten lupapäätöksessä määrätään jälkihoitosuun-
nitelman laatimisesta ja sen toimittamisen ajankoh-
dasta (Kuva 14). Pitkäkestoisen toiminnan ollessa
kyseessä ajankohta voi olla luvan tarkistamisen yh-
teydessä. Jatkossa voidaan olettaa, että luvan tarkis-
tamisen yhteydessä sulkemissuunnitelmaa tarkiste-
taan ja päivitetään, jolloin toiminnan loppumisen
yhteydessä suunnitelmaa ei tarvitse kuin hieman päi-
vittää. Tätä kautta sulkemissuunnittelusta tulisi jat-
kuva prosessi lupamenettelyyn (vrt. kpl 2.4). Ympä-
ristölupahakemukseen on lisäksi liitettävä tarvittaes-
sa ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa lais-
sa tarkoitettu YVA-selostus ja luonnonsuojelulaissa
tarkoitettu Natura-arvio (YSL 35 §).

Keskeinen toiminnan aikainen ja sulkemiseen
liittyvä näkökohta on asianmukaisen jätehuollon jär-
jestäminen. Toiminnanharjoittajan on ennen toimin-
nan aloittamista asetettava vakuus asianmukaisen jä-
tehuollon varmistamiseksi. Lupaviranomainen mää-
rää toiminnassa syntyvän jätteen huolehtimisesta ai-
heutuvat kustannukset lopettamista silmällä pitäen
(YSL 42 §). Toiminnanharjoittajan on ympäristölu-
pahakemuksessa esitettävä perusteltu esitys vakuu-
desta ja sen suuruudesta ja muuttumisesta ajan tai
muun tekijän myötä. Vakuus on syytä kytkeä jätema-
teriaalin määrän kasvuun toiminnan edetessä. Näin
voidaan varmistaa, ettei vakuudesta muodostu estet-
tä toiminnan aloittamiselle. YSL 42.3 §:ssä säädetyn
vakuusvelvoitteen sisällöstä ja käytännön soveltami-
sesta on julkaistu taustaselvitys (Kauppila & Kosola
2005). Ympäristöministeriö on lisäksi antanut YSL
117 §:n nojalla vakuussäännöksen soveltamista kos-
kevan ohjeen (9.3.2005 dnro YM2/401/2003) alueel-
lisille ympäristökeskuksille ja ympäristölupaviras-
toille.

Sivutuotteet oikeuskäytännössä ja
ympäristöluvissa

Oikeuskäytännössä sivutuotteet on pääsääntöisesti
tulkittu jätteiksi. EY-tuomioistuin on antanut ennak-
koratkaisun kahdessa suomalaisessa kaivannaisteol-
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lisuutta koskevassa asiassa. Tapauksessa Palin Gra-
nit (C-9/00 18.4.2002) EY-tuomioistuin katsoi, että:

”Tarvekiven louhinnassa syntyvän, mahdollista myö-
hempää käyttöä varten varastoidun ja toistaiseksi alu-
eelle jäävän sivukiven haltija hävittää tai aikoo hävit-
tää sivukiven, minkä vuoksi sitä on pidettävä jätteistä
15. päivänä heinäkuuta 1975 annetussa neuvoston di-
rektiivissä 75/442/ETY tarkoitettuna jätteenä”.

”Sivukiven varastointipaikka, sen koostumus, ja se, et-
tei siitä aiheudu todellista vaaraa ihmisten terveydel-
le ja ympäristölle, jos tämä oletetaan näytetyksi to-
teen, eivät ole tältä osin olennaisia perusteita sen rat-
kaisemiseksi, onko sivukivi luokiteltava jätteeksi.”

Tapauksessa AvestaPolarit (Kemin kaivos;
C-114/01 11.9.2003) EY-tuomioistuin katsoi, että:

”Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa
kaivostoiminnassa sivukiven ja malmin rikastuksessa
syntyvän rikastushiekan haltija hävittää tai aikoo hä-
vittää tai on velvollinen hävittämään nämä aineet, joi-
ta on siten pidettävä jätteistä 15. päivänä heinäkuuta
1975 annetussa neuvoston direktiivissä 75/442/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna 18.3.1991 annetulla
neuvoston direktiivillä 91/156/ETY, tarkoitettuina jät-
teinä, paitsi jos jätteiden haltija käyttää niitä laillisesti

kyseisen kaivoksen käytävien välttämättömään täyttä-
miseen ja esittää riittävät takeet tähän tarkoitettujen
aineiden yksilöimisestä ja tosiasiallisesta käytöstä”.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) tulkitsi omissa
päätöksissään sivukiven (päätös 25.11.2002 t. 3055,
Palin Granit) ja sivukiven ja rikastushiekan (päätös
29.4.2004 t. 918, AvestaPolarit) jätteiksi, ja totesi jäl-
kimmäisessä tapauksessa, että yhtiö ei ollut esittänyt
alustavaakaan suunnitelmaa tai arviota siitä, millä
tavalla ja mihin kohtiin maanalaista kaivosta alueel-
le nyt varastoitu sivukivi ja rikastushiekka tultaisiin
käyttämään.

Korkein hallinto-oikeus on sittemmin päätöksen-
sä 10.6.2004 t. 1387 perusteluissa todennut sivutuot-
teiden osalta seuraavaa (alleviivaukset kirjoittajien):

”Ennakkoratkaisuista C-9/00 ja C-114/01 ilmenevät
oikeusperiaatteet huomioon ottaen vuolukiven louhin-
nassa syntyvästä maa- ja kiviaineksesta enintään noin
vuoden ajan yhtiön vuolukivikaivoksen läjitysalueella
varastoitavat ja sen jälkeen välittömästi tuotantoon
käytettävissä olevat tilavuudeltaan 1,5–5 m3:n suur-
lohkareet eivät ole kaivostoiminnan sivukivenä jätet-
tä, koska niitä ainakin pääosin käytetään ja voidaan
edelleen käyttää ilman edeltäviä muuntamistoimia yh-
tiön tuotantoprosessissa. Vuolukiven louhinnassa syn-

Kuva 14. Ympäristölupapäätöksessä voidaan antaa määräyksiä toiminnan lopettamisen jälkeisistä
toimenpiteistä, kuten rikastushiekka-alueen peittämisestä ja maisemoinnista tai läjitysalueilta pur-
kautuvien vesien käsittelystä. Keretin kaivosalueella Outokummussa rikastushiekka-alue on peitetty
ja kasvillistettu (kuvassa takana). Rikastushiekka-alueelta purkautuvat vedet käsitellään aerobisella
kosteikolla (kuvassa edessä).



34 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

tyy lisäksi tilavuudeltaan 0,2–1,5 m3:n kokoisia pien-
lohkareita ja muuta vähäisempää työstöjätettä, kuten
ripekiveä ja vuolukivijauhoa sekä maanpoistomasso-
ja. Nämä maa- ja kiviainekset eivät myöskään ole
edellä mainituista ennakkoratkaisuista ilmenevät oi-
keusperiaatteet huomioon ottaen kaivostoiminnan
sivutuotteina jätettä samoin edellytyksin kuin suur-
lohkareetkaan, jos niitä voidaan edelleen käyttää il-
man edeltäviä muuntamistoimia yhtiön tuotanto-
prosessissa ja mikäli yhtiö esittää tästä käytöstä riit-
tävän yksityiskohtaisen suunnitelman. Toisaalta ne
eivät myöskään ole kaivostoiminnan jäännöstuotteina
jätettä, mikäli niitä käytetään kaivoksen louhinta-
toiminnassa ja yhtiö esittää riittävät takeet näiden
maa- ja kiviainesten yksilöimisestä ja tosiasiallisesta
käytöstä. Asiakirjojen mukaan osaa pienlohkareista
voidaan käyttää esineiden valmistukseen, ja huomat-
tava osa läjitysalueelle varastoitavista pienlohkareis-
ta on voitu myydä. Muuta työstöjätettä saattaa olla
mahdollista käyttää kaivoksen sisäisiin tiejärjestelyi-
hin”.

Noin vuoden varastointiaika on yhtiön itsensä
esittämä, joten tapauksesta ei voida johtaa yleistä
varastointiajan pituutta koskevaa tulkintamallia.

Edellä esitetyn perusteella jätetulkinta voi väis-
tyä, mikäli sivutuotteiden haltija käyttää sivutuotteita
kaivoksen käytävien välttämättömään täyttämiseen,
kaivoksen tuotantoprosessissa ilman edeltäviä
muuntamistoimia tai kaivoksen louhintatoiminnassa,
ja esittää riittävät takeet materiaalien yksilöimisestä
ja tosiasiallisesta käytöstä.

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on jo
v. 2002 lähtien todennut ympäristölupapäätöksis-
sään, että mm. kalliomurskeen tuoteominaisuudet
täyttävä murskattu sivukivi ja vastaavasta materiaa-
lista oleva louhe (eli ominaisuuksiltaan normaaleihin
rakennuskiviaineksiin rinnastettava sivukivi), joka
välittömästi tai kohtuullisen lyhyen varastointiajan
jälkeen toimitetaan rakennus- tai muussa toiminnas-
sa käytettäväksi, ei ole jätettä (mm. Pohjois-Suomen
ympäristölupaviraston päätös 20.12.2002 nro 77/01/
1 dnro 123/00/1). Tällöin niiden hyödyntämiseen ei
tarvita ympäristölupaa.

KHO:n päätöksen jälkeen Länsi-Suomen ympä-
ristölupavirasto (LSY) on päätöksensä 9.7.2004 nro
29/2004/2 dnro LSY-2003-Y-255 perusteluissa to-
dennut sivutuotteista seuraavaa:

”Sivukivi ja maamassat soveltuvat hyödynnettäväksi
alueelle perustettavien teiden rakenteissa ja murskee-
na. Lisäksi kiviainesta hyödynnetään maanalaisen kai-
voksen tukirakenteina. Kaivoksen toiminnasta peräi-
sin olevaa kiviainesta ei pidetä jätelaissa tarkoitettu-
na jätteenä edellyttäen, että jätteen hyödyntäminen
tapahtuu suunnitelmallisesti. Jätteen sekoittaminen
kiviainekseen aiheuttaa sen, että kiviaines luokitellaan
jätteeksi”.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto (ISY) on puo-
lestaan päätöksessään 6.6.2005 nro 53/05/2 dnro
ISY-2004-Y-210 todennut, että:

”Maa- ja kiviainekset, jotka muuttamatta hyödynne-
tään maanrakentamisessa joko kaivospiirin alueella
tai tienrakentamisessa tai parantamisessa 36 kuukau-
den kuluessa kaivostoiminnan päätyttyä eivät ole jät-
teitä, vaan niitä pidetään sivutuotteina. Käyttämättö-
mät sivutuotteet on edellä esitetyn ajan kuluttua toi-
mitettava suunnitellulle läjitysalueelle.”

Perusteluissa todetaan, että:

”Ominaisuuksiltaan normaaleihin rakennuskiviainek-
siin rinnastettavaa sivukiveä ja moreenia, joka välit-
tömästi tai lyhyen varastointiajan jälkeen toimitetaan
sellaisenaan rakennusmateriaalina hyödynnettäväksi,
ei ole luokiteltu päätöksessä jätteeksi. Alueen kallio-
perän kiviaines sekä pohjamoreeni sisältävät paikoin
sulfidimineraaleja ja raskasmetalleja, mikä estää ki-
viaineksen hyödyntämisen rakentamismateriaalina.
Tästä johtuen on annettu määräys, että rakentamis-
toimintaan saadaan käyttää vain aineksia, joiden omi-
naisuudet ovat tunnetut eikä niistä aiheudu ympäris-
tön pilaantumisriskiä.”

Sivutuotteiden käsittely lupamenettelyssä on ta-
pauskohtaista ja mm. jätekysymys ratkaistaan kun-
kin kaivoksen kohdalta ympäristölupamenettelyssä
erikseen. Toiminnanharjoittajien tulee esittää riittä-
vän yksityiskohtaiset suunnitelmat materiaalien käy-
töstä ja käytön ajankohdasta. Ratkaisevaa on mate-
riaalien yksilöinti ja tosiasiallinen käyttö, jotta niitä
ei pidettäisi jätteinä. Riippumatta siitä, luokitellaan-
ko sivutuotteet jätteiksi vai sivu- tai jäännöstuotteik-
si, on tärkeää esittää niiden käytöstä suunnitelmat
lupaviranomaiselle jo ympäristölupaa haettaessa. Se
selkiyttää niiden hyödyntämistä ja vähentää erillis-
ten hyödyntämiseen oikeuttavien lupien tarvetta toi-
minnan aikana. Jätteen laitos- tai ammattimainen
hyödyntäminen tai käsittely edellyttävät ympäristö-
lupaa (YSL 28 §).

Kaatopaikkasäännösten soveltaminen

Kun sivukivi ja rikastushiekka tulkitaan jätteiksi, nii-
den loppusijoittamista läjittämällä voidaan pitää kaa-
topaikkatoimintana riippumatta siitä, sovelletaanko
läjitystoimintaan valtioneuvoston päätöstä kaatopai-
koista (VNp 861/1997). Kaatopaikkapäätöstä ei so-
velleta paikkaan, jonne sijoitetaan vain mineraaliva-
rojen louhinnassa, rikastuksessa ja varastoinnissa
sekä louhostoiminnassa syntynyttä pysyvää tavan-
omaista jätettä. Tällöin tulevat kuitenkin sovelletta-
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viksi mm. jätelain säännökset sekä ympäristönsuo-
jelulain mukainen vakuus. Soveltamisrajauksen kan-
nalta on oleellista se, onko läjitettävä aines pysyvää
jätettä (jolloin kaatopaikkapäätös ei tule sovelletta-
vaksi) vai luokitellaanko se tavanomaiseksi tai on-
gelmajätteeksi esim. materiaalin sulfidipitoisuuden
ja/tai metallien liukenemisen takia. Materiaalin laa-
tu ratkaisee suunniteltavat ja toteutettavat pohja- ja
pintarakenteet sekä jälkihoitovaiheen tarkkailun.
Suunnittelu ja toteutus on syytä tehdä huolella, ettei
rakenteisiin jouduta jälkikäteen tekemään korjauk-
sia. Pohjarakennevaatimuksia tulee noudattaa
1.11.2007 alkaen käytössä olevilla kaatopaikoilla tai
muutoin ne tulee sulkea.

Lupaviranomainen voi päätöksellään lieventää
mm. kaatopaikan pohja- ja pintarakenteita koskevia
vaatimuksia, jos kaatopaikan pitäjä osoittaa kaato-
paikan terveys- ja ympäristövaikutusten kokonaisar-
vioinnin perusteella luotettavasti, ettei kaatopaikas-
ta ja jätteiden sijoittamisesta sille voi aiheutua pit-
känkään ajan kuluessa jätelaissa tai ympäristönsuo-
jelulaissa taikka niiden nojalla annetuissa säännök-
sissä tarkoitettua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle eikä maaperän pilaamiskiellon (YSL
7 §) tai pohjaveden pilaamiskiellon (YSL 8 §) rik-
komista. Kaatopaikalla käytettävän tekniikan sekä
terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmien on
tällöinkin oltava JäteL 6 §:n 5 kohdassa säädetyn
mukaisia (VNp 861/1997, liite 1 kohta 5).

EU-neuvoston päätös 2003/33/EY (Neuvoston
päätös 2003/33/EY direktiivin 1999/31/EY 16 artik-
lan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menette-
lyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille) asettaa
perusteet ja menettelyt jätteen hyväksymiseksi kaa-
topaikoille. Kaatopaikkakriteereitä tulee soveltaa jä-
senvaltioissa viimeistään 16.7.2005 alkaen. Niitä ei
kuitenkaan päätöksen 5 artiklan mukaan sovelleta
jätteeseen, joka syntyy mineraalivarojen etsimisen,
louhinnan, käsittelyn ja varastoinnin tai louhostoi-
minnan tuloksena, ja joka sijoitetaan kaivosalueelle,
tämän kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevan yh-
teisön lainsäädännön soveltamista. Mikäli erityistä
yhteisön lainsäädäntöä ei ole annettu, jäsenvaltioiden
on sovellettava kansallisia perusteita ja menettelyjä.
EU:n päätös tullaan Suomessa panemaan täytäntöön
valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen muutoksella.
Lisäksi päätöksen soveltamisesta tullaan julkaise-
maan ohje.

Jatkossa kaivannaisteollisuuden jätehuoltoon tul-
laan soveltamaan vielä tällä hetkellä EU:ssa vireillä
olevaa kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskevaa
direktiiviehdotusta (EY KOM 2003) sekä kaivan-
naisjätteen perusmäärittelymenetelmää (ks. kappale
3.1.4).

Kaivosten sivukivien ja rikastushiekka-alueiden
hallintaa koskeva BAT-vertailuasiakirja (EC 2004)
on myös keskeinen asiakirja kaivoksen toiminnassa
sekä kaivosten ympäristölupamenettelyssä. BAT-
vertailuasiakirjan sisältöä on kuvattu kappaleessa
3.4.

3.1.2 Sulkemiseen liittyvä lainsäädäntö
toiminnan aikana

Toiminnassa olevien kaivosten on täytynyt hakea
ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa ym-
päristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta anne-
tun lain (YSVPL 113/2000) nojalla. Aikaisemmissa
luvissa ei ole välttämättä edellytetty toiminnan lo-
pettamista koskevia yksityiskohtaisia tai yleispiirtei-
siä jälkihoitosuunnitelmia, joten asia on saattanut
tulla toiminnanharjoittajille ajankohtaiseksi vasta lu-
pahakemusten käsittelyn yhteydessä.

Ympäristönsuojelulain mukaisessa lupapäätök-
sessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnan lo-
pettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnos-
tamisesta, päästöjen ehkäisemisestä ja ympäristön
tilan tarkkailusta, tai lupapäätöksessä määrätään jäl-
kihoitosuunnitelman laatimisesta ja sen toimittami-
sen ajankohdasta (YSL 43 ja 46 §).

Lopettamista koskevaa suunnitelmaa tulee tarkis-
taa toiminnan aikana. Osia läjitysalueista voidaan
sulkea jo toiminnan aikana, jolloin asetettua jäte-
huoltovakuutta voidaan alentaa. Lopullinen sulke-
missuunnitelma on esitettävä annettujen lupapäätös-
ten määräysten perusteella ympäristölupaviranomai-
selle yleensä viimeistään 6 kk ennen toiminnan lo-
pettamista. Myös Turvatekniikan keskus edellyttää
lopettamista koskevaa suunnitelmaa.

Keskeistä lainsäädäntöä toiminnan aikana ovat
ympäristönsuojelulaki ja sen nojalla annetut säädök-
set, vesilainsäädäntö sekä jätelainsäädäntö. Pitkään
toiminnassa olleilla, jätehuoltolain (JHL 673/1978)
aikana (1979 alkaen) tai jopa ennen sen voimaantu-
loa toimintansa aloittaneilla kaivoksilla voi tulla so-
vellettavaksi ennen jätehuoltolakia (joka nyttemmin
on jo kumottu) voimassa ollut lainsäädäntö, jäte-
huoltolaki, jätelaki vuodesta 1994 alkaen sekä ym-
päristönsuojelulaki 1.3.2000 alkaen. Jätelaista siir-
rettiin tuolloin pilaantumista koskevat säännökset
ympäristönsuojelulakiin. Jätelakiin jäi roskaamis-
kielto. Pilaantumista koskevaa lainsäädäntöä käsitel-
lään yksityiskohtaisesti tämän käsikirjan kohdassa
3.2. Käytössä oleviin kaatopaikkoihin tulee sovellet-
tavaksi myös VNp kaatopaikoista (861/1997) siinä
säädetyin rajoituksin (vrt. kpl 3.1.1). Käytössä ole-
vien kaatopaikkojen on täytettävä päätöksen mukai-
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set vaatimukset mm. pohjarakenteiden osalta vii-
meistään 1.11.2007. Mikäli pohjarakenteet eivät vas-
taa päätöksen mukaisia rakenteita, lupaviranomainen
voi lupapäätöksessä velvoittaa poistamaan kaatopai-
kan käytöstä. On siis erittäin tärkeää ottaa jo toimin-
taa suunniteltaessa huomioon kaatopaikkoja koske-
vat pohjarakennevaatimukset. Jos toiminnan aikana
on läjitetty satoja tuhansia tai peräti miljoonia ton-
neja sivukiveä ja/tai rikastushiekkaa, pohjarakentei-
ta ei juurikaan voida enää myöhemmin korjata.

Kansallisten säädösten lisäksi toiminnassa oleviin
kaivoksiin sovelletaan myös kaivosten sivukivien ja
rikastushiekka-alueiden hallintaa koskevaa BAT-
vertailuasiakirjaa (EC 2004, vrt., kpl 3.4). Jatkossa
niihin tullaan soveltamaan vielä tällä hetkellä EU:ssa
vireillä olevaa kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa
koskevaa direktiiviehdotusta (EY KOM 2003) sekä
kaivannaisjätteen perusmäärittelymenetelmää (ks.
kpl 3.1.4).

Kaivoslaki ei sisällä suoranaisia säännöksiä, jot-
ka velvoittaisivat toiminnanharjoittajaa toiminnan
aikana varautumaan tuotantotoiminnan lopettami-
seen ja mahdolliseen jälkihoitoon.

3.1.3 Sulkemiseen liittyvä lainsäädäntö
lopettamisen jälkeen

Kaivoslaissa säädetään, että jos kaivosoikeuden hal-
tija luopuu oikeudestaan, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kai-
vosoikeus katsotaan rauenneeksi siitä päivästä lu-
kien, jolloin ilmoitus on saapunut ministeriölle (Kai-
vosL 48 §).

Kun kaivosoikeuden haltija luopuu oikeudestaan
tai se julistetaan menetetyksi, palautuu kaivospiirin
alue ja apualue korvauksetta maanomistajalle. Kai-
voksen tuotteet sekä maan pinnalla olevat rakennuk-
set ja laitteet kaivosoikeuden haltija saa kuitenkin
pitää paikallaan kaksi vuotta. Jollei niitä viedä tänä
aikana pois, ne jäävät korvauksetta maanomistajalle
(KaivosL 51 §).

Kaivoksessa olevat, sen varmuudeksi ja turvalli-
suuden säilyttämiseksi rakennetut laitteet sekä tika-
puut ja portaat samoin kuin kaivospiirin alueelle ra-
kennetut betoniset nostotornit ja muut sellaiset kiin-
teät laitteet, joita voidaan tarkoituksenmukaisesti
käyttää ainoastaan kaivostyön yhteydessä, on jätet-
tävä paikoilleen, jollei kauppa- ja teollisuusministe-
riö anna lupaa niiden poistamiseen. Ne siirtyvät kor-
vauksetta sille, joka myöhemmin saa oikeuden kai-
voksen käyttämiseen (KaivosL 51 §).

Kaivostyön lopettamisen jälkeen kaivosoikeuden
haltijan on pidettävä kaivos siinä kunnossa, että kai-
voksesta voidaan saada kaivos- ja tutkimustöitä kos-
kevat karttatiedot. Kaivos on pidettävä tässä kunnos-
sa niin kauan, että tarpeelliset karttatiedot on toimi-
tettu Turvatekniikan keskukselle (KaivosL 51 §).

Lisäksi kaivosoikeuden haltijan on luovuttuaan
kaivospiiristä tai menetettyään kaivosoikeuden vii-
pymättä saatettava alue yleisen turvallisuuden vaa-
timaan kuntoon (KaivosL 51 §). Avolouhos on tar-
peen mukaan aidattava tarkoituksenmukaisella taval-
la ja varustettava varoitustauluin (Kuva 15). Tällöin
on otettava huomioon avolouhoksen sijainti, sen reu-
nojen laatu ja kestävyys, vedenpinnan korkeus avo-
louhoksen täytyttyä sekä veden sopivuus ihmisten ja
eläinten käyttöön. Jos maanalaisen kaivoksen ylä-
puolelle jää sortumavaarallinen alue, on soveltuvin
osin noudatettava kaivoslaissa olevia avolouhoksia
koskevia määräyksiä. Jätekivikasojen sortuminen on
estettävä tai ne on tarpeen mukaan aidattava. Jätealu-

Kuva 15. Kaivostoiminnan päättymisen jälkeen avolouhos ai-
dataan ja varustetaan kieltokylteillä. (Vuonna 1956 toimintan-
sa päättäneen Orijärven kuparikaivoksen avolouhos, Kisko).
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een veteläksi jäävä osa on kuivattava tai tällainen
alue on merkittävä varoitustauluin ja tarpeen mukaan
aidattava. Lisäksi on huolehdittava, ettei jätteistä ai-
heudu vaaraa ympäristölle (KTMp 921/1975 129 ja
130 §).

Kaivosoikeuden haltijan on myös huolehdittava
siitä, ettei kaivoksen vastaista käyttöä ja louhimis-
työtä vaaranneta tai vaikeuteta eikä kaivoskivennäis-
ten hyödyntämisessä harjoiteta tuhlausta (KaivosL
47 §). Kun kaivospiiristä on luovuttu, kaivos (mal-
miesiintymä), kaivoksen sivukivikasat ja rikastus-
hiekka-alueet voivat olla uuden valtauksen kohtee-
na.

Patoturvallisuutta pidetään yleisesti yhtenä kes-
keisenä asiana kaivostoiminnassa. Patoturvallisuus-
laki (PaTurL 413/1984) ei kuitenkaan suoraan kos-
ke kaivostoimintaa ts. sellaisia patoja, joihin sovel-
letaan kaivoslain säännöksiä. Turvatekniikan keskus
valvoo patoturvallisuuslain 3.2 §:ssä mainittuja pa-
toja, joihin sovelletaan kaivoslain säännöksiä. Tällai-
sia patoja ovat kaivospiiriin tai sen apualueelle ra-
kennetut sekä niiden ulkopuolella olevat kaivostoi-
mintaan liittyvät rikastushiekka-alueiden ja vesial-
taiden padot. Turvatekniikan keskus kaivosturvalli-
suuden valvontaviranomaisena suosittelee patotur-
vallisuuslain ja -asetuksen sekä patoturvallisuusoh-
jeiden soveltamista. Patoturvallisuutta on käsitelty
tarkemmin käsikirjan kappaleessa 5.7.

Turvatekniikan keskus suorittaa kaivostoiminnan
lopputarkastuksen. Kun kaivosoikeus lakkaa ja lop-
putarkastus on tehty, lakkaa myös Turvatekniikan
keskuksen valvonta (KaivosL 57  ja 59 §).

Jos tuotantolaitoksen toiminta lopetetaan koko-
naan tai tuotantolaitoksen jokin osa poistetaan käy-
töstä, toiminnanharjoittajan on kemikaaliturvalli-
suuslain mukaan huolehdittava siitä, että toiminnan
lopettamisen jälkeen tuotantolaitoksen ja sen käytös-
tä poistettavan osan rakenteet ja alueet tarvittaessa
puhdistetaan ja huolehditaan vaarallisista kemi-
kaaleista ja räjähteistä niin, ettei niistä aiheudu hen-
kilö-, ympäristö- eikä omaisuusvahinkoja. Toimin-
nanharjoittajan on ilmoitettava asianomaiselle val-
vontaviranomaiselle tuotantolaitoksen toiminnan
lopettamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä vuot-
ta pidemmäksi ajaksi (KemTurvL 133 §).

Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisen
toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa
edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toi-
mista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toi-
minnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta
(Kuva 16) lupapäätöksessä määrätyn ajan (YSL
90 §). Määräykset voivat koskea esim. jätevesien
tarkkailua. Jos toiminnanharjoittajaa ei enää ole tai
häntä ei tavoiteta ja lopetetun toiminnan ympäristö-
vaikutusten valvomiseksi on tarpeen tarkkailla ym-

päristöä, tarkkailusta vastaa toiminta-alueen haltija
(YSL 90 §). Jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä
määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista
toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoit-
tavat määräykset. Asia käsitellään soveltuvin osin
kuten ympäristölupahakemus.

Kaatopaikkaa koskevassa ympäristölupapäätök-
sessä on oltava lisäksi YSA 20 §:ssä esitetyt mää-
räykset, erityisesti kaatopaikan käytöstä poistamista
ja jälkihoitoa koskevista toimista sekä siitä, kuinka
kauan kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan
jälkihoidosta. Määräyksen antamisessa tulee ottaa
huomioon kaatopaikasta aiheutuva vaara tai haitta
terveydelle tai ympäristölle vähintään 30 vuoden ai-
kana sen jälkeen, kun kaatopaikka on poistettu käy-
töstä (YSA 20 §). Vastuut määräytyvät täten eri ta-
valla kaivoslain ja ympäristönsuojelulainsäädännön
nojalla. Vaikka toiminnanharjoittaja olisi vapautunut
kaivoslain nojalla asetetuista velvoitteista, velvoit-
teet voivat jatkua edelleen ympäristönsuojelulainsää-
dännön nojalla.

Kuva 16. Ympäristöluvassa voidaan edellyttää toiminnan vai-
kutusten tarkkailua toiminnan päättymisen jälkeen. Seurantaoh-
jelmaan voi sisältyä esim. läjitysalueilta purkautuvien vesien
laadun seurantaa. Kuvassa redox-mittausta kaivosalueelta pur-
kautuvista vesistä.
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3.1.4 Tulevaa lainsäädäntöä

Kaivoslain uudistus

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 6.4.2005 tehdyl-
lä päätöksellä asettanut kaivoslain uudistamisen jat-
kovalmistelua varten työryhmän, jonka tehtävänä on
laatia ehdotus kaivoslain ja sen nojalla annettujen
säännösten muuttamiseksi ottaen huomioon kaivos-
lain ja kaivosturvallisuussäädösten muutostarpeita
selvittäneiden työryhmien (KTM 2003a ja KTM
2003b) loppuraportit ja niistä saadut lausunnot. Työ-
ryhmän tulee erityisesti kiinnittää huomiota kaivos-
lainsäädännön ja muun lainsäädännön soveltamis-
alojen yhteensovittamisen sekä sääntelyn täsmälli-
syyttä ja tarkkarajaisuutta koskeviin periaatteisiin.
Työryhmän tulee antaa väliraportti 31.1.2006, ja sen
toimikausi päättyy 29.12.2006. Työryhmän tulee laa-
tia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.
(KTMp 6.4.2005).

Patoturvallisuuslain uudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryh-
män (1.10.2005–31.12.2006) valmistelemaan patotur-
vallisuuslainsäädännön uudistamista. Työryhmän on
kiinnitettävä erityisesti huomiota patoturvallisuussää-
dösten ja muiden lakien väliseen suhteeseen sekä
EU:ssa valmisteilla olevaan tulvariskien hallinnan
sääntelyyn. Tarkasteltavaksi tulevat patoturvallisuu-
den suhde koko vesistön kattavaan tulvariskien hal-
lintaan sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaiset
keinot tulvariskien hallinnassa. Työryhmän on myös
otettava huomioon kansainväliset käytännöt, teknii-
kan kehitys patojen valvonnassa ja käytössä sekä tur-
vallisuustietojen hallinnassa. Lisäksi on selvitettävä
vakuutusyhtiöiden mahdollisuudet korvata pato-on-
nettomuuksista aiheutuvia vahinkoja. Työryhmän tu-
lee valmistella ehdotukset patoturvallisuuslain ja
-asetuksen uudistamiseksi vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Jätehuolto

Erityinen kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koske-
va direktiivi (EY KOM 2003) on valmisteilla
EU:ssa. Direktiivin arvioitu lopullinen hyväksymi-
nen tapahtuu vuoden 2006 aikana. Tätä erityisdirek-
tiiviä tullaan soveltamaan kaivannaisteollisuuden jä-
tehuoltoon. Jätepuite- (NDir 75/442/ETY) ja kaato-
paikkadirektiivejä (1999/31/EY) ei tämän jälkeen
enää sovellettaisi uuden direktiivin soveltamisalaan
kuuluviin jätteisiin. Kaivannaisjätedirektiivi määrit-
telisi kaivannaisteollisuuden jätehuollolle asetettavat
vähimmäisvaatimukset, jotka olisivat osin porrastet-
tu jätteiden vaarallisuuden mukaan. Direktiivissä tul-

laan säätämään mm. jätealueista ja niiden luokitte-
lujärjestelmästä, jätealueiden poistamista ja sen jäl-
keistä aikaa koskevista menettelyistä, jätehuolto-
suunnitelmasta, vakuudesta jne.

Kaivannaisjätedirektiiviin perustuva ns. kaivan-
naisjätteen perusmäärittelyä (characterization) kos-
keva työ on myös vireillä Euroopan standardisointi-
komiteassa (Tekninen komitea CEN/TC 292, työryh-
mä WG8). Hankkeen tarkoituksena on luoda stan-
dardi kaivannaisjätteen ominaisuuksien määrittelyyn
sisältäen mm. tutkimusmenetelmät, näytteenoton,
testauksen ja analyysit.

Komission on tarkoitus antaa jätteen synnyn eh-
käisemistä ja kierrättämistä koskeva strategia loppu-
vuodesta 2005. Samassa yhteydessä muutetaan jäte-
puitedirektiiviä (NDir 75/442/ETY), jossa jätteen
määritelmä on hyvin tulkinnanvarainen. Jätepuitedi-
rektiivin tarkistukseen tulee sisältymään ns. end-
of-waste -kriteerit (EOW). Komitologiamenettelyl-
lä voitaisiin selvittää jätelajikohtaisesti, milloin jäte
lakkaa olemasta jätettä.

Suomessa ympäristöministeriö on asettanut työ-
ryhmän (12.5.2005-31.12.2006) laatimaan ehdotuk-
sen uudeksi valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi.
Työryhmän tehtävänä on myös laatia ehdotus jäte-
lainsäädännön uudistamisen linjauksista. Valtakun-
nallisen jätesuunnitelman päämäärät ovat:

• luonnonvarojen kestävä käyttö,
• kemikalisoitumisen ehkäisy ja hallinta,
• jätehuollon kasvihuonepäästöjen vähentäminen,
• jätteiden käsittelyn terveyshaittojen minimointi,
• jätehuollon palvelutaso ja kustannusten optimoin-

ti, sekä
• jäteosaamisen kehittäminen.

Lisäksi valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden
hyödyntämisestä maarakentamisessa on tarkoitus
antaa vuoden 2005 aikana.

Ympäristövahingot

Ns. ympäristövastuudirektiivi (Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristö-
vastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja kor-
jaamisen osalta) koskee vesistölle, maaperälle ja bio-
logiselle monimuotoisuudelle aiheutettuja vahinko-
ja ja niiden välittömiä uhkia (korvaaminen, ennalta-
ehkäisy). Direktiivi on täytäntöönpantava jäsenval-
tioissa 30.4.2007 mennessä.

Vastuu on ankaraa ympäristövastuudirektiivin liit-
teen III mukaisilla ammatillisia toimintoja harjoitta-
villa tahoilla. Biodiversiteettivahingoista vastaa kui-
tenkin jokainen ammatillista toimintaa harjoittava, jos
vahingon aiheuttaja on toiminut tuottamuksellisesti
tai huolimattomasti. Direktiiviä ei sovelleta vahinkoi-
hin, jotka ovat aiheutuneet ennen 30.4.2007 tapahtu-
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neista päästöistä, tapahtumista tai tilanteista, tai va-
hinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tuon päivän jälkeen,
mikäli ko. toiminta on lakannut ennen mainittua päi-
vämäärää. Direktiiviä ei myöskään sovelleta sellaisiin
vahinkoihin, joissa päästöstä, tapahtumasta tai tilan-
teesta on kulunut yli 30 vuotta.

Jäsenvaltiot voivat sallia, ettei toiminnanharjoit-
taja vastaa direktiivin nojalla toteutettavista korjaa-
vista toimista aiheutuvista kustannuksista, jos hän
osoittaa, ettei hän ole toiminut tuottamuksellisesti tai
huolimattomasti, ja että ympäristövahinko johtuu:

1) päästöstä tai tapahtumasta, joka täysin vastaa luvan
ehtoja ja on nimenomaisesti sallittu tällä luvalla, tai

2) päästöstä tai toiminnasta tai jonkin tuotteen käyt-
tötavasta toiminnan aikana, jonka osalta toiminnan-
harjoittaja osoittaa, että sen ei uskottu todennäköi-
sesti aiheuttavan ympäristövahinkoa sen hetken tie-
teellisten ja teknisten tietojen perusteella, jona
päästö laskettiin ympäristöön tai toiminta tapahtui.

Ympäristöministeriö on asettanut toimikunnan,
jonka tehtävänä on selvittää direktiivin edellyttämät
muutokset Suomen lainsäädäntöön ja tehdä tarvitta-
vat lainsäädäntöehdotukset. Komitean toimikausi
päättyy 31.5.2006.

Vesilainsäädäntö

Ympäristöministeriö on asettanut toimikunnan
(1.8.2004–30.9.2006) valmistelemaan ehdotukset
vesienhoitolain nojalla annettaviksi asetuksiksi. Toi-
mikunnan tulee valmistella ehdotus säädöksiksi, joil-
la määriteltäisiin:

• vesienhoitoalueille kohdistuvat selvitykset ja suun-
nitelmat sekä yhteistyö,

• pintavesien ekologisen tyypittelyn ja luokittelun
perusteet,

• voimakkaasti muutettujen ja keinotekoisten pinta-
vesien määrittelyn perusteet,

• pohjavesien luokittelun perusteet, ja
• pintavesien ja pohjavesien seurannan perusteet.

Ympäristöministeriön aiemmin asettama työryh-
mä on valmistellut ehdotuksen valtioneuvoston ase-
tukseksi kansallisesti määriteltyjen, vesiympäristöl-
le haitallisten aineiden ympäristönlaatunormeiksi
(VESPA 2005). Työn pohjana on ollut Suomen ym-
päristökeskuksen ehdotus kansallisiksi prioriteettiai-
neiksi (SYKE 2002). Työryhmä selvitti, mistä toi-
minnoista ehdotettuja haitallisia aineita voi päästä
vesiin sellaisia määriä, että niistä aiheutuu riski ve-
siympäristölle. Työn aikana todettiin, ettei kaikille
ehdotetuille aineille ole riittävän tarkkoja, standar-
doituja määritysmenetelmiä. Ympäristönlaatunormit
voidaan antaa vain aineille, joiden pitoisuudet voi-
daan luotettavasti määrittää, ja siksi eräille teolli-
suus- ja kuluttajakemikaaleille esitettiinkin kynnys-

arvoja, joita voidaan todentaa mallintamalla. Valtio-
neuvoston asetus on tarkoitus antaa vuoden 2005 lo-
pussa. Lisäksi on valmisteilla ympäristönsuojeluase-
tuksen muutos, jolla tarkennetaan vaarallisten ainei-
den päästöjä koskevaa sääntelyä. Valtioneuvoston
asetuksella vesiympäristölle haitallisista ja vaaralli-
sista aineista kumotaan valtioneuvoston päätös eräi-
den ympäristölle ja terveydelle vaarallisten aineiden
johtamisesta vesiin (VNp 363/1994).

Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2005 työryh-
män jatkamaan vesilainsäädännön kokonaisuudistuk-
sen valmistelua. Ministeriön mukaan vesilain uudis-
taminen edellyttää laajasti myös muun ympäristölain-
säädännön tarkistamista. Oikeusministeriön maalis-
kuussa 2000 asettama toimikunta esitti 16.6.2004
päivätyssä mietinnössään (KM 2004:2) vesilainsää-
dännön uudistamista kokonaisuudessaan. Mietintö
sisälsi hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdo-
tuksen vesilain uudistamiseksi. Toimikunta esittää
koottavaksi uuden vesilain kolmeen ensimmäiseen
lukuun määritelmät, vesien käyttöön liittyvät yleiset
oikeudet ja kaikille hankkeille yhteiset vaatimukset.
Hankekohtaisissa luvuissa säädettäisiin kullekin hank-
keelle tarpeellisista erityisistä oikeuksista ja velvolli-
suuksista. Toimikunnan ehdotuksen perusteella katsel-
mustoimituksesta ja lopputarkastuksesta luovuttaisiin.
Nyt asetetun työryhmän tehtävänä on valmistella ve-
silain kokonaisuudistuksen johdosta tehtävät tarkis-
tukset muuhun lainsäädäntöön, laatia luonnos vesiase-
tukseksi sekä tarkastella toimikuntatyöskentelyn aika-
na vähäiselle huomiolle jääneitä asioita. Työryhmän
tulee saada ehdotus valmiiksi 31.5.2006 mennessä.

Maaperän suojelu

EU:n komission on tarkoitus antaa maaperänsuoje-
lua koskeva strategia sekä maaperänsuojelun puite-
direktiiviehdotus vuoden 2005 aikana. Sen lisäksi
kansallisesti on valmisteilla valtioneuvoston asetus
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-
vioinnista (ns. PIMA-asetus). Asetuksella tullaan
säätämään maaperän pilaantuneisuuden arvioinnista
ja siinä käytettävistä tavoite- ja ohjearvoista sekä pi-
laantuneen maaperän puhdistustarpeen arvioinnista.
Maaperän pilaantuneisuuden arviointi perustuu ase-
tuksessa riskinarviointiin, jossa otetaan erityisesti
huomioon mm. maaperässä todettujen haitallisten ai-
neiden pitoisuudet suhteessa tavoite- ja ohjearvoihin
sekä taustapitoisuuksiin, haitallisten aineiden koko-
naismäärä ja ominaisuudet, maaperän ominaisuudet
alueella, mahdollisuudet haitallisten aineiden kul-
keutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen ulko-
puolella sekä alueen nykyinen ja suunniteltu tu-
leva käyttötarkoitus (VNA, PIMA-asetusluonnos
3.5.2005).
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3.2 PILAANTUNEESEEN MAAHAN LIITTYVÄ PUHDISTAMISVASTUU

Kaivostoiminnassa, kuten muussakin teollisessa toi-
minnassa, voi toiminnasta aiheutua maaperän pilaan-
tumista. Seuraavassa on hahmoteltu pilaantumiseen

liittyviä vastuita ja pilaantumisen ajankohdan mer-
kitystä vastuuseen. Jätetulkinnoista johtuvia velvoit-
teita on selostettu mm. kohdassa 3.1.

3.2.1 Pilaamiskielto

Ympäristönsuojelulaissa kielletään jättämästä tai
päästämästä maaperään jätettä tai ainetta siten, että
seurauksena on sellainen maaperän laadun huonone-
minen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vä-
hentymistä tai muuta niihin verrattavaa yleisen tai
yksityisen edun loukkaamista (ns. maaperän pilaa-
miskielto, YSL 7 §). Alueellinen ympäristökeskus
voi määrätä puhdistamaan pilaantuneen maa-alueen
(YSL 79 §).

Ympäristönsuojelulaissa kielletään myös pohja-
veden pilaaminen (YSL 8 §, VNp 364/1994) ja sää-
detään maaperän ja pohjaveden puhdistamis-, ilmoi-
tus- ja selvitysvelvollisuudesta, puhdistustarpeen ar-
vioinnista sekä maaperän puhdistamisesta ja puhdis-
tamisesta määräämisestä (YSL 75 ja 79 §).

3.2.2 Puhdistamisvastuu

Suomessa ei ole säädetty erillistä pilaantuneiden
maa-alueiden kunnostamista koskevaa lakia. Lähtö-
kohtana on ”pilaaja maksaa” -periaatteen soveltami-
nen. Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän
tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdis-
tamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei
siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaa-
raa ympäristölle (YSL 75 §). Maaperän pilaantumi-
sen arvioinnissa otetaan huomioon alueen käyttö-
muoto, jolloin esim. teollisuusalueen varastokentän
maaperältä ei edellytettäisi vastaavaa puhtautta kuin
asuinalueiden maaperältä. Myös puhdistamistarpeen
laajuutta arvioidaan suhteessa maaperän tulevaan
käyttöön, esimerkiksi teollisuuskäytön muuttamista
asuinkäyttöön (HE 84/1999).

Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta,
joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan
välittömästi ilmoitettava siitä valvontaviranomaisel-
le (YSL 76 §). Jos maaperä tai pohjavesi on ilmei-
sesti pilaantunut, alueellinen ympäristökeskus voi
määrätä puhdistamisesta YSL 75 §:n mukaan vas-
tuussa olevan selvittämään pilaantuneen alueen laa-

juuden ja puhdistamistarpeen (YSL 77 §). Tämä
edellyttää, että viranomainen voi perustellusta syys-
tä epäillä pilaantumisen tapahtuneen, mutta asiasta
ei olisi tarkempaa tietoa (HE 84/1999).

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on olta-
va ympäristölupa (YSL 78 §). Pienemmissä ja hyvin
selväpiirteisissä hankkeissa ympäristöviranomainen
voi myös hyväksyä kunnostuksen toteutettavaksi
edellistä kevyemmällä ilmoitusmenettelyllä. Maape-
rän puhdistamiseen pilaantuneella alueella tai pilaan-
tuneen maaperän aineksen poistamiseen toimitetta-
vaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemäl-
lä siitä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle,
jos:

• pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantu-
misen aste on riittävästi selvitetty,

• puhdistamisessa noudatetaan yleisesti käytössä ole-
vaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää, ja

• toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista
(YSL 78 §).

Alueellinen ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk-
sen ja tekee päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa
tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja
valvonnasta (YSL 78 §). Mikäli kyseessä on YSL:n
62 §:ssä määritettyyn poikkeukselliseen tilanteeseen,
kuten onnettomuuteen tai tuotantohäiriöön, liittyvä
pilaantuneen maaperän puhdistaminen, sovelletaan
myös siihen ympäristönsuojeluasetuksessa määritet-
tyä ilmoitusmenettelyä (YSA 24 ja 25 §).

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn tarvitta-
vaan ympäristölupahakemukseen tai ilmoitukseen on
liitettävä kunnostamisen yleissuunnitelma, jossa on
kuvattuna kohde, havaitut haitalliset aineet ja näiden
perusteella tehty riskinarvio sekä kunnostustapa ja
sillä saavutettava tulos. Lisäksi suunnitelmassa on
esitettävä hankkeen laadunvalvonta ja toimet kun-
nostuksesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten lie-
ventämisestä.

Alueellisen ympäristökeskuksen on määrättävä
pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistami-
sesta, jollei puhdistamisesta vastuussa oleva ryhdy
siihen (YSL 79 §). Jos puhdistaminen edellyttää
maa-ainesten käsittelemistä pilaantuneella alueella,
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määräys annetaan noudattaen soveltuvin osin ympä-
ristölupaa koskevia säännöksiä (YSL 79 §).

Pilaantunut maa on oikeuskäytännössä katsottu
jätteeksi, jonka jätehuollon järjestäminen (maaperän
puhdistaminen) edellyttää toimenpiteitä. Kunnostus-
hankkeisiin sovelletaan pääasiallisesti ympäristön-
suojelu-, jätehuolto- ja jätelakia. Suomessa maa-
perän pilaantuneisuutta on yleisesti arvioitu ns.
SAMASE-projektissa (Puolanne et al. 1994) esitet-
tyjen maaperän sisältämien haitallisten aineiden pi-
toisuuksien ohje- ja raja-arvojen perusteella. Esite-
tyt arvot eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia,
vaikka ne ovat nousseet lähes viralliseen asemaan vi-
ranomaisten perustettua päätöksiään niihin. Valmis-
teilla on valtioneuvoston asetus maaperän pilaantu-
neisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (ns.
PIMA-asetus, ks. kohta 3.1.4). Pilaantuneiden mai-
den tutkimista ja kunnostamista on käsitelty laajem-
min kappaleessa 5.8.

3.2.3 Pilaantumisen ajankohdan
vaikutus puhdistamisvastuuseen

Ympäristönsuojelulain 12 luvun säännöksiä pilaan-
tuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta so-
velletaan, jos pilaantuminen on tapahtunut jätelain
voimaantulon 1.1.1994 jälkeen (Laki ympäristön-
suojelulainsäädännön voimaanpanosta 113/2000
22 §). Ensisijainen vastuu puhdistamisesta on pilaan-
tumisen aiheuttajalla (YSL 75.1 §). Toissijaisesti
vastuussa on pilaantuneen alueen haltija, jos pilaan-
tumisen aiheuttajaa ei saada selville, tavoiteta tai ei
saada täyttämään velvollisuuttaan. Lisäksi alueen
haltijan vastuun syntyminen edellyttää, että pilaan-
tuminen on tapahtunut haltijan suostumuksella tai
hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää alueen
pilaantumisesta sitä hankkiessaan. Alueen haltija
vastaa samoin edellytyksin myös pilaantuneen poh-
javeden puhdistamisesta, jos pilaantuminen on joh-
tunut alueen maaperän pilaantumisesta. Alueen hal-
tija voi vapautua vastuusta siltä osin kuin puhdista-
misvelvollisuus on ilmeisen kohtuuton (YSL 75.2 §)
Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon
pilaantumisen laajuus ja puhdistamistoimien talou-
dellinen rasittavuus (HE 84/1999). Kunnan vastuu
tulee kysymykseen vasta, kun edellä mainittuja vas-
tuullisia ei voida velvoittaa tai heitä ei saada vastaa-
maan puhdistamisesta. Kunnan on tällöin selvitet-
tävä maaperän puhdistamistarve ja puhdistettava
maaperä (YSL 75.3 §).

Ennen jätelain voimaantuloa pilaantuneiden maa-
alueiden kunnostamiseen sovelletaan aikaisemmin
(1.4.1979–31.12.1993) voimassa ollutta jätehuolto-
lakia. Kunnostamista koskevan asian käsittelyssä ja
menettelyssä noudatetaan kuitenkin aina ympäris-
tönsuojelulakia (YSVPL 22.1 §). Jätehuoltolain voi-
massaoloaikana tapahtuneisiin maaperän pilaantumi-
siin sovelletaan jätehuoltolain roskaantuneen alueen
puhdistamista (JHL 32 ja 33 §) tai jätehuollon jär-
jestämisvelvollisuutta (JHL 21 §) koskevia säännök-
siä. Roskaantuneen alueen puhdistamisesta on ensi-
sijaisesti vastuussa aiheuttaja. Toissijaisesti vastuus-
sa on kiinteistönhaltija. Vastuu voi olla myös kunnal-
la, mutta vain jos puhdistettava alue sijaitsee muu-
alla kuin taaja-asutusalueella. Jätehuoltosuunnitel-
man esittämisvelvollisuus voidaan kohdistaa vain
kiinteistön haltijaan. Mikäli sovellettavaksi tulisi
yhtä aikaa sekä roskaantuneen alueen puhdistamis-
velvollisuus että jätehuoltosuunnitelman esittämis-
velvollisuus, on ensisijaisesti sovellettava jätehuol-
tosuunnitelman esittämisvelvollisuutta koskevaa
JHL 21 §:ää korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
sen mukaisesti (KHO 22.11.1994 t. 5740). Jätehuol-
tosuunnitelman esittämisvelvollisuus tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että toiminnanharjoittaja esittää suun-
nitelman ympäristölupaviranomaiselle, joka käsitte-
lee suunnitelman lupahakemuksen mukaisessa me-
nettelyssä. Pilaantumiseen liittyvästä lainsäädännös-
tä on esitetty kooste liitteessä 7.

Ennen vuotta 2000 pilaantuneen pohjaveden puh-
distamisvastuu määräytyy vesilain (264/1961) perus-
teella. Ympäristönsuojelulain voimaantulon jälkeen
pilaantunutta pohjavettä koskevaan puhdistamisvas-
tuuseen sovelletaan ympäristönsuojelulakia yllä mai-
nitun menettelyn mukaisesti.

Myös maankäyttö- ja rakennuslaki, kaivoslaki,
kemikaalilaki, säteilylaki (592/1991) ja terveyden-
suojelulaki (763/1994) sisältävät yleisiä säännöksiä,
joita voidaan joissakin tapauksissa soveltaa pilaan-
tuneen maa-alueen kunnostukseen. Pilaantuneiden
alueiden kunnostamista on käsitelty tarkemmin kap-
paleessa 5.8.

Sedimenttien ruoppaamista ja läjitystä koskevia
säännöksiä on mm. vesilaissa ja ympäristönsuojelu-
laissa. Ympäristöministeriö on julkaissut myös eri-
tyisen sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ym-
päristöministeriö 2004). Ohjeeseen on koottu keskei-
nen ruoppausta koskeva lainsäädäntö.
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3.3 VAHINGONKORVAUSLAINSÄÄDÄNTÖ

3.3.1 Sovellettava lainsäädäntö

Toiminnassa olevaan kaivokseen voivat tulla sovel-
lettaviksi kaivoslain omat vahingonkorvausta koske-
vat säännökset, laki ympäristövahinkojen korvaami-
sesta (YVL 737/1994, jäljempänä ympäristövahin-
kolaki), vahingonkorvauslaki (VahL 412/1974) sekä
lähivuosina täytäntöönpantava ympäristövastuudi-
rektiivi (2004/35/EY 30.4.2004, vrt. kpl 3.1.4).

Kaivoslaissa on kaksi vahingonkorvausta koske-
vaa säännöstä. Kaivoslain mukaan kaivospiirin hal-
tijan on suoritettava korvaus oikeudesta käyttää kai-
vospiirin käyttöaluetta sekä apualuetta. Jos siitä, että
alue otetaan kaivospiiriin tai apualueeksi, johtuu
haittaa kiinteistön jäljelle jäävän osan käyttämisessä
tai muutoin aiheutetaan vahinkoa tai haittaa kiinteis-
tölle, on siitä suoritettava korvaus. Vastaavasti, jos
kaivospiirin määrääminen tai kaivostyö aiheuttaa
muun oikeuden menettämisen tai supistamisen, se-
kin on korvattava (KaivosL 36 §). Lisäksi kaivoslais-
sa säädetään ns. edellyttämättömästä vahingosta. Jos
kaivostyöstä aiheutuu sellaista vahinkoa tai haittaa,
jota kaivospiiriä määrättäessä ei ole otettu huomi-
oon, saa siitä erikseen hakea korvausta kanteella sen
paikkakunnan alioikeudessa, jossa kaivospiiri sijait-
see (KaivosL 46 §). Kanne on pantava vireille kol-
men vuoden kuluessa siitä, kun vahinko tai haitta
voidaan havaita.

Kaivoslakia täydentävästi sovelletaan ympäristö-
vahinkolakia sekä vahingonkorvauslakia. Ympäris-
tölupamenettelyssä voidaan myös ennakolta korva-
ta lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioituja
vesistön pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja. Jol-
lei YSL 68 §:stä muuta johdu, lupaviranomaisen on
myöntäessään ympäristöluvan määrättävä viran puo-
lesta samalla toiminnasta johtuvasta vesistön pilaan-
tumisesta aiheutuvat vahingot korvattavaksi (YSL
67 §). Tällöin ei sovelleta YVL 9 §:ää. Korvausta
määrättäessä on otettava huomioon YSL 55 §:n sää-
dökset luvan määräaikaisuudesta ja mahdollisuudes-
ta tarkistaa toistaiseksi myönnetyn luvan määräyk-
siä (YSL 67 §). Muista vahingoista on haettava kor-
vausta käräjäoikeudelta ympäristövahinko- ja vahin-
gonkorvauslakien säännösten nojalla.

3.3.2 Ympäristövahingot

Ympäristövahinkolaissa tarkoitettuna ympäristöva-
hinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta toi-
minnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä ai-

heutunut 1) veden, ilman tai maaperän pilaantumi-
sesta; 2) melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, läm-
möstä tai hajusta; tai 3) muusta vastaavasta häiriös-
tä (YVL 1 §). Korvausvastuu ei riipu teon laillisuu-
desta. Vastuu on ns. ankaraa vastuuta. Syy-yhteydes-
tä ei tarvita täyttä näyttöä kuten vahingonkorvausla-
kia sovellettaessa.

Ympäristövahinko korvataan ympäristövahinko-
lain nojalla vain, jollei häiriön sietämistä ole pidet-
tävä kohtuullisena (sietämisvelvollisuus) ottaen
muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja häi-
riön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudes-
saan sekä häiriön yleisyys muutoin vastaavissa olo-
suhteissa. Sietämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske
tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa eikä
myöskään henkilövahinkoa ja vähäistä suurempaa
esinevahinkoa (YVL 4 §). Korvaus henkilö- ja esi-
nevahingosta määrätään vahingonkorvauslain mu-
kaisesti. Jos vahinko ei ole vähäinen, taloudellisesta
henkilö- tai esinevahinkoon liittymättömästä vahin-
gosta on suoritettava korvaus (YVL 5 §). Rikoksella
aiheutettu vahinko on kuitenkin aina korvattava.
Muusta kuin edellä tarkoitetusta ympäristövahingos-
ta on suoritettava korvausta kohtuullinen määrä, jota
arvioitaessa on otettava huomioon häiriön ja vahin-
gon kestoaika sekä vahingonkärsijän mahdollisuus
välttää tai torjua vahinko (YVL 5 §).

Ympäristövahinkolain mukainen korvausvelvol-
lisuus on riippumatta vahingon tahallisuudesta tai
huolimattomuudesta, sillä:

1) jonka harjoittamasta toiminnasta ympäristövahinko
johtuu,

2) joka on rinnastettavissa 1 kohdassa tarkoitettuun
toiminnanharjoittajaan, sekä

3) jolle ympäristövahingon aiheuttanut toiminta on
luovutettu, jos luovutuksensaaja toiminnan saades-
saan tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta
tai 1 §:ssä tarkoitetusta häiriöstä tai sellaisen uhas-
ta (YVL 7 §).

Edellä 2 kohdassa tarkoitettua rinnastamista arvi-
oitaessa on otettava huomioon henkilön määräysval-
ta, hänen taloudelliset suhteensa toiminnanharjoitta-
jaan ja hänen toiminnasta tavoittelemansa taloudel-
linen etu (YVL 7 §). Ympäristövahinkolaissa on
myös säännökset ennallistamis- ja torjuntakustan-
nusten korvauksesta sekä yhteisvastuusta.

Jos kaivoslain mukaisessa menettelyssä tulee
määrättäväksi korvaus ympäristövahinkolaissa tar-
koitetusta ympäristövahingosta, sovelletaan ympä-
ristövahinkolain säännöksiä korvausvelvollisuudes-
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ta ja korvauksen määräämisen perusteista, lain 8–
10 §:ää lukuun ottamatta. Jos kaivoslain mukaisesta
toiminnasta seuraa ympäristövahingoksi luettava
henkilövahinko, sovelletaan ympäristövahinkolakia
(YVL 12 §). Korvausta on vaadittava 10 vuoden ku-

luessa vahingon tapahtumisesta. Vahingonkorvausla-
kia sovelletaan täydentävästi yleislakina.

Ympäristövastuudirektiivin sisältöä on kuvattu
kohdassa 3.1.4.

3.4 BAT KAIVOSTOIMINNAN LOPETTAMISESSA

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toi-
minnassa on ympäristönsuojelulain mukaan käytet-
tävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT – Best
Available Techniques) (YSL 4 §). ”BAT” tarkoittaa
mahdollisimman tehokkaita, teknisesti ja taloudelli-
sesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusme-
netelmiä ja toimintatapoja, joilla voidaan ehkäistä tai
minimoida toiminnan aiheuttama ympäristön pilaan-
tuminen (YSL 3 §).

Ympäristönsuojelusasetus edellyttää, että toimin-
nanharjoittajan on esitettävä ympäristölupahake-
muksessa arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan
soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa (YSA
9.2 §). BAT-arviossa otetaan huomioon raaka-ainei-
den ja energian käytön tehokkuus, tekniikan taso ja
soveltuvuus, päästöt ympäristöön ja komission tai
kansainvälisten toimielinten julkaisemat BAT-vertai-
luasiakirjat (BAT Reference Documents, BREF).
Vertailuasiakirjan lisäksi voidaan käyttää mm. luo-
tettavia kotimaisia ja kansainvälisiä selvityksiä ja
ohjeita.

Toiminnanharjoittaja arvioi omaa toimintaansa ja
suunnittelemiaan toimenpiteitä suhteessa BAT-ver-
tailuasiakirjassa esitettyihin tekniikoihin ja kriteerei-
hin. Tarkastelu tehdään tapauskohtaisesti ottaen huo-
mioon paikalliset olosuhteet, laitoskohtaiset seikat ja
taloudelliset edellytykset. Jos käytetään muita kuin
BAT-vertailuasiakirjan mukaisia vaihtoehtoja, esite-
tään lupahakemuksessa perustelut vaihtoehdon va-
linnalle sekä arvio ympäristökuormituksista ja tek-
nisestä tasosta verrattuna vertailuasiakirjassa esitet-
tyyn referenssitekniikkaan.

Kaivostoimintaa koskee BAT-vertailuasiakirja
”Kaivostoiminnan rikastushiekkojen ja sivukivien
hallinta” (EC 2004). Asiakirja liittyy vielä valmis-
teilla olevaan kaivannaisteollisuuden jätehuoltodi-
rektiiviin (EY KOM 2003). Se käsittelee rikastus-
hiekkojen ja sivukivien hallintaan liittyviä toimen-
piteitä metallimalmi- ja mineraalikaivoksissa kaikis-
sa kaivostoiminnan vaiheissa. Vertailuasiakirjan si-
sältöä on tarkemmin käsitelty Kaivostoiminnan ym-
päristötekniikka -projektin erillisraportissa (Mroueh

et al. 2005b). Muiden toimintojen, kuten avolouhos-
ten, kaivoskäytävien ja rikastamoiden, sulkeminen ei
kuulu raportin soveltamisalaan. Yllä mainitun asia-
kirjan lisäksi on soveltuvin osin otettava huomioon
yleiset BAT-vertailuasiakirjat, kuten tarkkailua ja
valvontaa koskeva ”Päästöjen tarkkailu” (EIPPC
2003), joka hyväksyttiin vuonna 2003 sekä ris-
tikkäisvaikutusten arviointia käsittelevä asiakirja
(EIPPC 2004, Draft).

BAT-vertailuasiakirjassa parhaan tekniikan mää-
rittelyssä on lähtökohtana koko kaivoksen elinkaa-
ren hallinta. Se edellyttää, että sulkeminen ja siihen
liittyvä jälkihoito otetaan huomioon kaikissa kaivos-
toiminnan vaiheissa. Sulkemiskriteerit ja -tavoitteet
määritellään ja sulkemissuunnitelma laaditaan kai-
vossuunnittelua tehtäessä. Sen jälkeen suunnitelma
tarkistetaan ja päivitetään sopivin väliajoin toimin-
nan aikana ja täydennetään lopullista sulkemista var-
ten. Yleisiä sulkemistavoitteita ovat:

• kohteeseen jäävien rakenteiden fysikaalinen ja ke-
miallinen stabiliteetti,

• alueen palautuminen biologisesti monimuotoiseksi
elinympäristöksi,

• alueen kehittäminen optimaaliseen käyttöön ympä-
röivä alue ja yhteisö huomioon ottaen, ja

• paikallisen yhteisön tarpeiden huomioon ottaminen
ja sulkemisen sosioekonomisten haittavaikutusten
minimointi.

Rikastushiekkojen ja sivukivien hallinnassa ensi-
sijaisena tavoitteena on loppusijoitettavan materiaa-
limäärän minimointi. Jäljelle jääville materiaaleille
laaditaan sijoituksen hallintasuunnitelma, jonka ta-
voitteena on minimoida onnettomuusriskit ja pääs-
töt ympäristöön sekä varmistaa, että kohteen riski-
taso pienenee ajan kuluessa. Tekniikkavalintojen tu-
lee perustua riskinarviointiin, jossa otetaan huomi-
oon ympäristö, turvallisuus ja tekniset ominaisuudet.
Oleellinen osa suunnittelua on tehdä perustutkimuk-
set materiaalien ominaisuuksien selvittämiseksi jo
ennen toiminnan aloittamista. Perustutkimuksia täy-
dennetään ja ajanmukaistetaan toiminnan aikana.



44 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

Perustutkimukset käsittävät mm. seuraavien sivu-
kivien ja rikastushiekkojen ominaisuuksien tutkimi-
sen:

• kemiallinen koostumus ja mineralogia,
• haponmuodostuspotentiaali (AP),
• liukenevat haitta-aineet,
• pitkäaikaiskäyttäytyminen, sekä
• fysikaaliset ja hydrologiset ominaisuudet.

Loppusijoitettavien materiaalien haponmuodos-
tuspotentiaali (AP) on merkittävin sulkemistoimen-
piteiden tasoon vaikuttava seikka. BAT-tekniikoiksi
määriteltyjä hapon muodostusta ehkäiseviä tai sen
vaikutuksia vähentäviä menetelmiä ovat:

• vesipeitot ja kuivat peitot,
• veden alle sijoittaminen,
• happea kuluttavat peitot,
• sulfidimineraalien poisto rikastushiekoista tai sivu-

kivistä,
• happoa tuottavien materiaalien erottaminen muista

materiaaleista,
• kosteikkojen rakentaminen, ja
• pohjaveden pinnan nosto.

Haponmuodostuksen rajoittamiseksi on oleellis-
ta estää hapen pääsy materiaaliin. Kohdekohtaisten
ratkaisujen tekemisessä huomioidaan mm. vesitase,
peittomateriaalien saatavuus ja pohjaveden taso (vrt.
kpl 6.2.2). Ehkäisevien menetelmien lisäksi tarvitaan
ainakin jälkihoidon alkuvaiheessa usein myös vesi-
en käsittelyä. Vesien käsittelyyn liittyviä BAT-teknii-
koita ovat mm. neutralointi kalkilla, sammutetulla
kalkilla tai, mangaanipitoisille vesille, natriumhyd-
roksidilla sekä kosteikot, anoksiset kalkkikivikourut/
kalkkikanavat ja ohijuoksutuskaivot (Kuva 17, vrt.
kappale 6.2.1).

Jos rikastushiekat tai sivukivet eivät ole reaktii-
visia, ts. jos ne eivät sisällä merkittäviä määriä ha-
pettuvia sulfidimineraaleja, tärkeimmät seikat sulke-
mistoimenpiteitä suunniteltaessa ovat fysikaalisen
pitkäaikaisstabiilisuuden varmistaminen, maise-
moinnin ja kasvillistamisen suunnittelu sekä eroosi-

Kuva 17. Happamien kaivosvesien käsittelyssä on yhtenä BAT-
tekniikkana happamuuden neutralointi kalkilla. Lahnaslammen
talkkikaivoksella Sotkamossa käsitellään sarjaan rakennetuilla
kalkkikivipattereilla sivukivien läjitysalueilta purkautuvia vesiä.

on ja pölyämisen ehkäisy (ks. kpl 6.1.3 ja 6.1.5). Pa-
toturvallisuus- ja stabiliteettikysymykset ovat tärkei-
tä sekä toiminnan aikana että sulkemissuunnittelus-
sa. Asiakirjassa esitetään mitoitusparametreja sekä
patojen ja sivukivikasojen stabiliteettilaskelmissa
käytettäviä varmuuskertoimia. Lisäksi esitetään suo-
situs jälkihoitovaiheen aikaisesta tarkastus- ja audi-
tointitiheydestä.

3.5 MAANKÄYTÖN NÄKÖKOHDAT

Kaivannaisteollisuus käsittää koko Suomen maapin-
ta-alasta noin 0,05 %:n osuuden (kaivospiirien osuus
0,04 % ja tuotannossa olevien kaivosten 0,02 %,
K. Söderholm/KTM, suullinen tiedonanto), ja esimer-
kiksi sulfidisia rikastushiekkoja on läjitettynä noin
1 000 hehtaarin alalle (0,003 % maapinta-alasta).

Kaivostoiminnan osuus maankäytöstä on pieni verrat-
tuna esim. maatalouteen, joka kattaa noin 10 % Suo-
men maapinta-alasta (Raw Materials Group 2002).

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999)
säätelee alueiden käyttöä ja rakentamista. Lain ta-
voitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentami-
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nen niin, että sillä luodaan edellytykset hyvälle elin-
ympäristölle (MRL 1 §).

Maankäyttöä ohjataan maakunta-, yleis- ja ase-
makaavoilla. Kaivosalue on ilmoitettu kaikissa kaa-
voissa merkinnällä ”EK” (YM asetus 31.3.2000).
Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yh-
dyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakun-
nan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita (MRL
25 §). Maakuntien liitot vastaavat maakuntakaavo-
jen laatimisesta. Maakuntakaavassa EK-merkintä
osoittaa kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskiven-
näisten hyödyntämiseen tarpeellisia alueita. Alueil-
la joko on kaivostoimintaa tai kaivostoiminnan edel-
lytykset on selvitetty. Maakuntakaavassa voidaan
ottaa kaavamääräyksillä kantaa kaivostoiminnan jäl-
keiseen alueen käyttöön sekä suunnittelu- ja selvitys-
tarpeeseen maankäytön muutosta harkittaessa (Ym-
päristöministeriö 2003a).

Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteisesti kunnan tai
sen osan yhdyskuntarakennetta ja toimintojen yhteen
sovittamista. Yleiskaava voidaan laatia myös määrä-
tylle alueelle. Sillä ohjataan tavoitellun kehityksen
periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityis-
kohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä
rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi (MRL
35 §). Yleiskaavan laatii kunta ja sen hyväksyy kun-
nanvaltuusto. Yleiskaavassa kaivostoimintaan vara-
tuille alueille voidaan liittää viranomaisen lupakäsit-
telyä ohjaavia kaavamääräyksiä (Ympäristöministe-
riö 2003b). Ne voivat koskea esimerkiksi alueen
myöhempää käyttöä. Alueiden käytön yksityiskoh-
taista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä var-
ten laaditaan edelleen asemakaava (MRL 50 §). Ym-
päristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan eräänä
myöntämisen edellytyksenä on toiminnan kaavan-
mukaisuus. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan
vastaisesti (YSL 42 §).

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, jonka hy-
väksyy kunnanhallitus (MRL 14 ja 15 §). Rakennus-
järjestyksessä voidaan ottaa kantaa maankäyttöön ja
rakentamiseen kaivostoiminnan vaikutusalueella.
Esimerkiksi Vammalan ja Outokummun kaupunkien
rakennusjärjestyksissä on mainittu:

”Luvanvaraiseen rakentamiseen kaivostoiminnan vai-
kutusalueella tulee olla kaivosoikeuden haltijan tai
kaivosoikeuden rauettua kaivosrekisteriin merkityn
viimeisen kaivosoikeuden haltijan suostumus. Kaivos-
toiminnan vaikutusalueet, joihin kuuluvat louhinta-
alueiden yläpuoliset alueet, suoja-alueet ja rikastus-
hiekka-alueet, on osoitettu rakennusjärjestyksen liit-
teenä olevalla kartalla.”

Käytännön ja turvallisuuden kannalta olisi hyvä
saada lainsäädäntöön nimenomainen säännös kai-
voksen vaikutusalueesta. Esim. kaivoslakityöryhmä

(KTM 2003a) on esityksessään lähtenyt siitä, että
lopputarkastuksen yhteydessä määriteltäisiin se kai-
voksen vaikutusalue, jolla saattaa olla maankäyttöön
liittyviä rajoituksia. Vaikutusalue merkittäisiin kai-
voskarttaan, ja siitä tehtäisiin myös merkintä kiin-
teistörekisteriin. Tieto vaikutusalueen rajaamisesta
sekä päätös lopputarkastuksesta välitettäisiin tiedok-
si kunnalle. Rakentamis- ja muita hankkeita valmis-
teltaessa kunnan tulisi tarvittaessa pyytää kaivosvi-
ranomaiselta lausunto. Alueelle määriteltävät maan-
käyttöön liittyvät rajoitukset koskisivat esimerkiksi
rakentamista tai alueen käyttöä virkistykseen tai
elinkeinotoimintaan. Erityisen vaikutusalueen rajaa-
misella pyrittäisiin siihen, että tieto kaivostoiminnan
erityispiirteistä välittyisi kunnalle ja muille maan-
käytön suunnittelijoille.

Mikäli toiminnan loputtua aluetta kaavoitetaan
asuinkäyttöön, ennen kaavoittamista tai rakentamis-
ta tehtäviä haitta-aineselvityksiä pidetään nykytie-
don perusteella tavanomaiseen huolellisuuteen kuu-
luvana toimena esimerkiksi vanhoilla kaivosalueil-
la. Jos tämä on laiminlyöty, kaavoittajalla on myö-
hemmin korvausvastuu vahingonkorvauslain 3:2 §:n
nojalla. Tutkimus- ja kunnostamisvastuut on määri-
telty jätelaissa (Tuomainen 2001). Jos alueen maa-
perä todetaan pilaantuneeksi, ja siitä aiheutuu hait-
taa laadittavassa kaavassa ilmoitetulle alueen käyt-
tötarkoitukselle, on kaava maankäyttö- ja rakennus-
lain vastainen, ja se voidaan purkaa. Kaavaa ei tar-
vitse muuttaa, mikäli pilaantunut maa voidaan puh-
distaa alueen käyttötarkoituksen edellyttämälle ta-
solle. Lievästi pilaantuneeksi todetulle alueelle voi-
daan toisinaan löytää sopiva käyttömuoto ilman eril-
listä maaperän kunnostamista. Tällöin alueen käyt-
töä on syytä rajoittaa kaavamerkinnöillä.

Kaivostoiminnan jälkeistä maankäyttöä on hyvä
tarkastella jo uutta kaivoshanketta suunniteltaessa.
Kaivoslain mukaan kaivospiirihakemukseen tulee
liittää mm. kaivospiirin ja sen apualueen käyttösuun-
nitelma (KaivosL 23 §), minkä lisäksi Turvateknii-
kan keskukselle toimitetaan toiminnasta yleissuun-
nitelma ennen toiminnan aloittamista. Yleis- ja käyt-
tösuunnitelmat ovat hyvin yksityiskohtaisia aluei-
denkäyttösuunnitelmia, ja sisältävät mm. selvityksen
tuotteiden ja sivutuotteiden sekä jätteiden sijoittami-
sesta kaivospiirin alueelle tai sen apualueelle siten,
että kaivostoiminnan tarpeiden lisäksi tarpeelliset
näkökohdat kaivoksen lähialueen turvallisuuden ja
haittavaikutusten kannalta on otettu huomioon.
Suunnitelmiin on hyvä liittää myös alustava tai var-
sinainen sulkemissuunnitelma (vrt. kpl 2.4). Myös
hankkeen YVA-menettelyn mukaisissa (vrt. kpl
3.1.1) ympäristövaikutusten arvioinneissa voidaan
edellyttää kuvattavaksi kaivoksen tuotantovaiheen
lisäksi kaivostoiminnan jälkeistä vaihetta.
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Kaivostoiminnan perustamisvaiheeseen liittyy
useita eri lupa- ym. menettelyjä, esim. kaivospiiritoi-
mitus, YVA- ja kaavoitusmenettelyt sekä useiden lu-
pien hakeminen. Näissä kaikissa on omat kuulemis-
menettelynsä. Eri menettelyjä on hyvä yhdistää pääl-
lekkäisen, ylimääräisen työn välttämiseksi. Liittees-
sä 8 on esitetty esimerkki kaavoituksen (osayleiskaa-
van laatiminen) ja kaivoshankkeen ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn yhdistämisestä.

Käytöstä poistetun, jälkihoidetun kaivosalueen
merkitys alueelliselle maankäytölle ei useinkaan ole
kovin suuri, vaikka se voikin vaihdella paikallisesti.
Kaivosalueet on usein perustettu sellaisille alueille,
joissa ei juurikaan ole kilpailevaa maankäyttöä. To-
sin poikkeuksiakin on. Aluetta ei voida ennallistaa
alkuperäiseen kuntoon, mutta jälkihoitotoimenpiteil-
lä alue voidaan kuitenkin sopeuttaa ympäristöönsä.

3.6 SULKEMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT JA
VIRANOMAISMENETTELY

Kaivoksen sulkemista koskeva lupahakemus käsitel-
lään soveltuvin osin kuten ympäristönsuojelulain
mukainen ympäristölupahakemus silloin, kun toi-
mintaa koskeva ympäristölupapäätös ei sisällä riit-
täviä määräyksiä lopettamista koskevista toimista.
Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaan kaivos-
toimintaa koskevat ympäristölupapäätökset tehdään
ympäristölupavirastoissa. Tämä johtuu paitsi toimin-
nan luonteesta myös siitä, että se usein edellyttää
ympäristöluvan lisäksi vesilain mukaista lupaa. Täl-
laisissa tapauksissa hakemukset on käsiteltävä yh-
teiskäsittelyssä, josta vastaa ympäristölupavirasto.

Ympäristölupavirasto pyytää ympäristölupaa kä-
sitellessään lausuntoa ympäristölupaviranomaisilta
niiden kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten
osalta, joiden toimialueella kaivoksen sulkemisen
ympäristövaikutukset saattavat ilmetä. Lisäksi asias-
sa pyydetään lausuntoa muuta yleistä etua valvovil-
ta viranomaisilta sekä lupaharkinnan kannalta tar-
peellisilta tahoilta. Ympäristölupaviraston on myös
pyydettävä lausuntoa kaivoksen sijaintikunnalta ja
tarvittaessa vaikutusalueen kunnilta (YSL 36 §). En-
nen asian ratkaisemista lupaviranomaisen tulee va-
rata asianosaisille tilaisuus muistutusten tekemiseen
lupa-asian johdosta. Lisäksi muille kuin asianosaisil-
le on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä (YSL
37 §).

Ympäristölupapäätöksen tehtyään lupaviran-
omainen toimittaa päätöksen hakijalle ja niille, jot-

ka ovat päätöstä erikseen pyytäneet, sekä valvonta-
viranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville vi-
ranomaisille (YSL 54 §). Päätöksen antamisesta il-
moitetaan lisäksi niille, jotka ovat tehneet asiassa
muistutuksen tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet
sekä niille asianosaisille, joille on annettu lupahake-
muksesta erikseen tieto. Lisäksi tieto päätöksestä jul-
kaistaan kaivoksen sijaintikunnassa ja niissä kunnis-
sa, joissa sulkemisen vaikutukset saattavat ilmetä.
Tieto päätöksestä julkaistaan tarvittaessa myös aina-
kin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti le-
viävässä sanomalehdessä (YSL 54 §).

Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriön on kai-
voslain mukaan kuulutettava kaivoksen sijaintikun-
nassa, mikäli toiminnanharjoittaja luopuu kaivosoi-
keudestaan (KaivosL 55 §). Kuulutukseen liitetään
valitusosoitus merkinnän perusteena olevasta kaup-
pa- ja teollisuusministeriön päätöksestä. Kuulutuk-
sen julkaisemispäivä merkitään kaivosrekisteriin.

Kaivoslain osalta kaivoksen sulkemiseen liittyy
lopputarkastus, jonka suorittaa Turvatekniikan kes-
kus (vrt. kpl 3.1.3). Turvatekniikan keskus valvoo
kaivosten turvallisuutta kaivoslain mukaisesti sekä
suorittaa sitä varten tarkastuksia myös toiminnan ai-
kana (KaivosL 59 §). Kauppa- ja teollisuusministe-
riö valvoo kaivoslain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista ja suorittaa sitä
varten tarkastuksia.
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3.7 ESIMERKKEJÄ YMPÄRISTÖLUPIEN KAIVOSTEN SULKEMISTA
KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA

Seuraavassa tarkastellaan kaivosten lopettamista ja
jälkihoitoa koskevia määräyksiä Suomessa ympäris-
töluvissa annettujen vaatimusten pohjalta. Lisäksi
liitteeseen 5 on koottu muutamia yksityiskohtaisia
esimerkkejä kaivosten ympäristölupien sulkemista
koskevista määräyksistä.

Ympäristölupien määräykset ovat tapauskohtai-
sia ja voivat siten vaihdella eri kohteissa. Viranomai-
set ovat luvissa asettaneet vaatimuksia mm. seuraa-
ville asioille:

• jälkihoidolle ja tarkkailulle,
• sivukivikasojen ja rikastushiekka-altaiden maise-

moinnille,
• rikastushiekka-altaan peittämisessä käytettävälle

pintarakenteelle,
• alueelta poistettaville aineille ja laitteille,
• vakuudelle jätehuollon varmistamiseksi,
• jäteluokittelulle,
• sulkemissuunnitelman esittämiselle, ja
• tarkkailusuunnitelman esittämiselle koskien toi-

minnan jälkeistä aikaa.

Kaivostoiminnan aloittamiseen liittyvissä ympä-
ristöluvissa kaivosyhtiöiltä on edellytetty riittävää
vakuutta tai muuta vastaavaa järjestelyä asianmukai-
sen jätehuollon järjestämiseksi (YSL 42 §). Vakuu-
den tarkoituksena on varmistaa läjitysalueiden jälki-
hoitotoimien toteuttaminen. Vakuuden määrää ase-
tettaessa viranomaiset ottavat huomioon vähimmäis-
kustannukset, jotka aiheutuvat läjitysalueiden jälki-
hoidosta. Esimerkkejä vakuuden suuruudesta eri kai-
voksilla on esitetty liitteessä 5.

Lisäksi ympäristöviranomaiset voivat edellyttää
ympäristöluvassa yksityiskohtaisen sulkemissuunni-
telman/jälkihoitosuunnitelman laatimista kaivoksen
toiminnan käynnistyttyä tai antaa luvassa määräyk-
siä sulkemistoimista. Sulkemissuunnitelma esitetään
ympäristöviranomaisille hakemuksena, jonka tulee
saada viranomaisten hyväksyntä ennen kaivoksen

sulkemista. Suunnitelmat ja niiden sisältö on yleen-
sä kuvattu ympäristöluvassa. Kaivoslaki edellyttää,
että kaivosalue, ts. louhokset ja sivukivien ja rikas-
tushiekan varastointialueet, on saatettava yleisen tur-
vallisuuden vaatimaan kuntoon toiminnan päätyttyä
(KaivosL 51 §). Muilta osin kaivoksilta vaadittavat
sulkemistoimenpiteet ovat tapauskohtaisia. Usein
sulkemissuunnitelmassa kuvataan mm. maisemoin-
ti- ja jälkihoitotoimenpiteet, suoto- ja muiden vesi-
en johtaminen ja käsittely, rikastushiekka-alueiden
ja/tai sivukivien läjitysalueiden sulkeminen, muiden
toimintojen poistaminen sekä toiminnan jälkeinen
tarkkailu (vrt. kpl 6.).

Ympäristöluvissa sulkemiselta on mm. edellytet-
ty, että toiminnan loputtua alueelta on poistettava
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat koneet
ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet lukuun
ottamatta alueelle loppusijoitettuja jätteitä, joiden si-
joittaminen on erikseen/aikaisemmin jo luvitettu.
Lisäksi on edellytetty sivukivien läjitysalueiden mai-
semointia peittämällä ne puhtailla maa- ja kasvuker-
roksilla ja läjitysalueiden pinnan muotoilua siten, et-
tei alueelle jää vettä kerääviä painanteita. Ympäris-
tölupien mukaan sivukivien läjitysalueiden ja rikas-
tushiekka-altaiden maisemoinnissa on myös kiinni-
tettävä erityisesti huomiota haponmuodostuksen es-
tämiseen, mikäli sivukivi tai rikastushiekka on hap-
poa muodostavaa. Haponmuodostuksen estämiseksi
rikastushiekka-altaat tulisi peittää sulkemisen yhtey-
dessä alhaisen vedenläpäisevyyden omaavalla pinta-
rakenteella, ja tiivistyskerroksen päälle tulisi levittää
kasvukerros (vrt. Liite 5).

Ympäristöviranomaiset ovat lisäksi edellyttäneet,
että kaivosyhtiö (ympäristöluvan saaja) vastaa kai-
vosalueella olevien sivukivien ja rikastushiekkojen
loppusijoituspaikkojen jälkihoidosta ja tarkkailusta
niin kauan, kuin sijoitusalueilla voidaan olettaa ole-
van haitallisia vaikutuksia ympäristöön, usein kui-
tenkin vähintään 30 vuoden ajan (vrt. Liite 5).
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4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
KARTOITTAMINEN JA RISKINARVIOINTI
KAIVOSTEN SULKEMISESSA

Ympäristövaikutusten kartoittaminen ja riskinar-
viointi ovat oleellinen osa kaivoksen sulkemispro-
sessia ja kaivostoiminnan elinkaarta. Arviointia teh-
dään kaivostoiminnan elinkaaren aikana useissa vai-
heissa, mm. toimintaa suunniteltaessa ja toiminnan
päättymistä valmisteltaessa. Arvioinnin perusteella
pyritään eri toimintavaiheissa vähentämään ympäris-
töön ja ihmisiin kohdistuvia riskejä erilaisilla riskin-

hallintatoimilla. Alla olevissa kappaleissa on kuvat-
tu ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä tekijöi-
tä sekä riskinarvioinnin ja -hallinnan toteutusta.

Toiminnan aloittamiseen liittyvästä ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä on säädetty YVA-lais-
sa (vrt. kpl 3.1). Seuraavissa kappaleissa ympäristö-
vaikutusten arviointia on käsitelty yleisellä tasolla,
lähinnä kaivoksen sulkemisen näkökulmasta.

4.1 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN KARTOITTAMINEN JA ARVIOINTI

Ympäristöselvitykset ja ympäristövaikutusten seu-
ranta liittyvät koko kaivoksen elinkaareen. Ensim-
mäisen kerran ympäristövaikutusten arviointi saat-
taa tulla ajankohtaiseksi jo malminetsintävaiheessa,
jolloin esimerkiksi Natura 2000 -alueille suunnitel-
tavan toiminnan vaikutuksista tehdään ns. Natura-
arviointi (vrt. kpl 3.1). Kaivoksen suunnittelu- ja pe-
rustamisvaiheessa tehdään nykyisin yleensä ns. pe-
rustilaselvitys, jossa kerätään perus- ja ympäristötie-
toja mm. kohteen maa- ja kallioperästä sekä pohja-
ja pintavesistä (ks. kappale 4.1.1). Lisäksi arvioidaan
kaivostoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia
ja suunnitellaan niiden vähentämiseksi tarvittavia
toimenpiteitä (vrt. kpl 3.1 YVA-menettely). Kaivos-
toiminnan aikana ympäristön tilaa seurataan vertaa-
malla sitä mm. ennen toiminnan alkua tehtyyn pe-
rustilaselvitykseen, ja ryhdytään tarvittaessa toimen-
piteisiin haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Vii-

meistään kaivoksen lopettamisvaiheessa tehdään ns.
nykytilaselvitys, jossa kartoitetaan kaivostoiminnas-
ta aiheutuneet ympäristövaikutukset ja arvioidaan
toiminnan loppumisen jälkeen kaivosalueesta mah-
dollisesti vielä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Sa-
malla suunnitellaan tarvittavat jälkihoitotoimenpiteet
ja laaditaan jälkihoidon seurantaohjelma. Sulkemi-
sen suunnittelussa hyödynnetään kaivoshankkeen eri
vaiheissa syntynyttä ympäristötietoa mukaan lukien
ennen toiminnan aloittamista tehtyjä tutkimuksia.

Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia voi koh-
distua mm. luonnonympäristöön tai ihmisiin ja yh-
teiskuntaan. Taulukossa 5 on esitetty kaivoshank-
keesta aiheutuvien oleellisimpien ympäristövaiku-
tusten kohdistuminen hankkeen eri vaiheissa.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu perustilasel-
vityksen sisältöä sekä ympäristövaikutusten arvioin-
nissa huomioitavia tekijöitä.
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4.1.1 Perustilaselvitys

Ennen kaivostoiminnan aloittamista tehtävän perus-
tilaselvityksen yhteydessä kartoitetaan ympäristön
lähtökohtatilanne sekä luonnonympäristön että sosi-
aalisen ympäristön kannalta. Mikäli kohteesta ei ole
tehty riittävän laajaa perustilaselvitystä toimintaa
käynnistettäessä, on vastaavat tiedot pyrittävä koko-
amaan mahdollisuuksien mukaan sulkemissuunnit-
telun yhteydessä. Tällöin tärkeitäkin asiakokonai-
suuksia voi jäädä arvailujen tai vaikeasti yleistettä-
vän, kauempaa kohteesta hankitun tutkimustiedon
varaan. Joissain tapauksissa erilaisilla tutkimuksil-
la, mm. sedimenttitutkimuksilla, on kuitenkin mah-
dollista selvittää perustilaa myös toiminnan aikana
tai sen jälkeen (vrt. kpl 5.2).

Perustilaselvityksestä saatavien tietojen tarkoi-
tuksena on:

• antaa lähtötiedot kaivoksen toiminnan ympäristö-
vaikutuksien selvittämiseen,

• antaa perustiedot ja vertailutasot kaivoksen sulke-
misen jälkeisen ympäristön tilan seurannan yhtey-
dessä seurattavista alkuaineista ja yhdisteistä, sekä

• toimia lähtökohtana ja mahdollisena tavoitetasona
kaivoksen sulkemisen yhteydessä tehtävien ympä-
ristövaikutusten hallintatoimenpiteiden suunnitte-
lulle.

Ympäristön perustilan kuvaukseen sisältyvät te-
kijät on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 5. Kaivoshankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuminen (solut tummennettu) luonnonympäristöön sekä ihmiseen
ja yhteiskuntaan hankkeen eri vaiheissa (Salminen et al. 1999, muokattu).

Kohde Luonnonympäristö Ihminen ja yhteiskunta

Toiminta- Maa- Maisema Pohja- Pinta- Ilma Kasvillisuus Elinkeino- Luonnon Terveys, Kulttuuri,
vaihe ja vesi vesi ja ja eläimistö toiminta virkistys- viihtyvyys, maisema

kallio- melu ja käyttö elinolot
perä työllisyys

Perustamis-
vaihe

Louhinta ja
rikastus

Vesijärjestelyt

Läjitys

Kuljetus

Energiahuolto

Varastointi
(polttoaineet,
kemikaalit)

Toiminnan
lopetus

Toiminnan
lopettamisen
jälkeinen aika
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Taulukko 6. Perustilakuvauksen sisältö (The Mining Association of Canada 1998, Salminen et al. 1999, DME 2002).

Kohde Esitettävät asiat

a) Meteorologiset olosuhteet • Tärkeimmät meteorologiset lähtötiedot ovat keskimääräinen vuosi- ja kuukausisadanta, sadepäivien
lukumäärä, sateen maksimi-intensiteetti kuukausittain (esim. 60 min, 24 h, 24h/50 v., 24 h/100 v.),
lämpötila kuukausittain (minimi, maksimi, keskimäärin), keskimääräinen tuulen nopeus ja suunta kuu-
kausittain, keskimääräinen kuukausihaihdunta sekä roudan syvyys (keskimääräinen ja maksimi).

b) Maisema • Yleiskuvauksessa tuodaan esiin, onko alue maisemallisesti ja topografialtaan tai geomorfologialtaan
ainutlaatuinen. Erityisesti huomioidaan kuuluuko kohde luonnonsuojelulain mukaisiin maisema-alu-
eisiin (LSL 32 §) tai erityisiin turistireitteihin.

c) Luontotyypit • Tuodaan esiin kohteen ja sen lähiympäristön eri luontotyypit ja niiden sijoittuminen (mm. suojellut
luontotyypit, LSL 29 §, MetsäL 10 §, Natura 2000 -alueita koskevat VNp:t 20.8.1998, 25.3.1999,
8.5.2002, 22.1.2004).

d) Kasvillisuus • Uhanalaisten, rauhoitettujen tai harvinaisten kasvien esiintyminen; kasvillisuuden yleiskuvaus (mm.
vallitsevat kasvilajit) ja kasvillisuuskartan laatiminen.

• Selvitetään, onko alue luonnonarvoiltaan merkityksellinen.

e) Eläimistö • Uhanalaisten, rauhoitettujen tai harvinaisten eläinlajien (LSA 17–23 §) esiintyminen, ja alueella esiin-
tyvien eläinlajien yleiskuvaus.

f) Kohteen geokemiallinen perustila • Kohteen geokemiallisten olosuhteiden arviointi esim. sammal- ja humusnäytteiden, pinta- ja pohjave-
sinäytteiden sekä sedimentti- ja maaperänäytteiden avulla. Määritettävät muuttujat valitaan riittävän
kattavasti siten, että ne kuvaavat hyödynnettävän esiintymän alueen luonnonolosuhteita, kohteessa
esiintyvän raaka-aineen sisältämiä alkuaineita sekä kaivostoiminnassa mahdollisesti käytettäviä ke-
mikaaleja. Huomioitava myös mahdollinen muun toiminnan aiheuttama pilaantuminen.

g) Ilman laatu ja melu • Ilman laadun arviointi alueella ja tulevalla kaivoksen vaikutusalueella. Päästölähteiden kartoitus. Me-
lumittaukset tarvittaessa.

h) Topografia • Kuvataan alueen pinnanmuodot topografisella kartalla, johon valitaan korkeuskäyrien väli riittävän
pieneksi, jotta kalliopinnan vaihtelut ja/tai maaperämuodostumat erottuvat.

i) Kohteen maaperä • Maaperän kartoitustieto, jonka perusteella alue voidaan luokitella osa-alueisiin maalajityyppien lisäk-
si esim. eroosioherkkyyden, vedenläpäisevyyden ja pohjaveden pilaantumisriskien mukaan. Myös
maakerrosten paksuuden selvittäminen sisältyy maaperäkuvaukseen. Sisältää yleensä kohteellisen ku-
vauksen ohella alueellisen kuvauksen.

j) Kallioperä • Perustilaselvityksessä esitetään kallioperästä kivilajikoostumuksen (sekä kohteellinen että alueellinen)
lisäksi tiedot, jotka ovat merkityksellisiä pohjaveden virtauksen kannalta, esim. rakoilu ja ruhjeet. Sel-
vitykseen sisällytetään myös kuvaus malmiesiintymästä (mm. keskimääräinen koostumus ja mahdol-
liset haitallisten aineiden pitoisuudet).

k) Pinta- ja pohjavesi • Kartta-aineistoon ja maa- ja kallioperätietoihin perustuen tehdään selvitys kohteen pohja- ja pintave-
siolosuhteista. Selvitettäviä asioita ovat mm.
– Valuma-alueen laajuus
– Pintavaluman määrä vuosikeskiarvona, tulvahuiput ja tulvan maksimikorkeus esim. 1/20 v.,

1/50 v., 1/100 v. (koko valuma-alue, kohteen yläpuolinen valuma-alue)
– Kohteen sijainti tärkeisiin pohjavesialueisiin ja niiden suojavyöhykkeisiin nähden (pohjavesiluo-

kituksen luokkiin I-III kuuluvat alueet, ks. Britschgi & Gustafsson 1996)
– Pintavedet ja niiden sijainti (joet, lammet, järvet) sekä hydrologia ja kulkureitit, mm. alivirtaamat,

normaalivirtaamat, kohteesta virtaavan veden potentiaalinen vaikutusalue
– Pohjaveden pinnan asema ja virtaussuunnat
– Kaivoksen vaikutusalueen laajuus (pohjavesi)
– Lähteet ja niiden ylivirtaamat
– Pohjaveden ja pintavesien kemialliset ominaisuudet sekä kohteessa että kohteen ulkopuolella

vesien kulkeutumissuunnassa mahdollisella vaikutusalueella
– Pinta- ja pohjaveden käyttö kaivoksen vaikutusalueella (käyttötarkoitus, -määrät)
– Kaivojen antoisuudet ja vedenkorkeudet eri vuodenaikoina

l) Äärimmäiset luonnonilmiöt • Arvioidaan erilaisten luonnonmullistusten (esim. tulvat, maanvyöryt, maanjäristykset) esiintymismah-
dollisuudet ja kuvataan niiden aiheuttamat seuraukset alueella.

m) Maankäyttö ja suojelu • Kohdealueen ja sen lähiympäristön maankäyttö (esim. asutus, maanviljely), myös aikaisemmat maan-
käyttömuodot. Olemassa olevat luonnonsuojelualueet tai esim. historiallisista syistä suojellut kohteet
(mm. Muinaismuistolaki 295/1963, 2 ja 4 §).

n) Kulttuuri • Kohteessa ja sen lähiympäristössä sijaitsevan asutuksen lisäksi selvitetään esihistorialliset, historialli-
set ja kulttuurihistorialliset kohteet, esim. tieosuudet ja rakennukset.

o) Sosiaalis-ekonomiset tekijät • Selvitetään kohteessa vallitsevat sosiaalis-ekonomiset perustekijät. Selvitettäviä asioita ovat esim.
– Aihepiirin historiallinen tausta
– Väestömäärä ja -rakenne
– Alueelliset terveys- ja koulutuspalvelut, kulttuuri
– Työllisyys
– Infrastruktuuri (tiestö, energia, vesi- ja jätehuolto)
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4.1.2 Ympäristövaikutusten arvioinnissa
huomioitavat tekijät

Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan kai-
vostoiminnan vaikutuksia luonnonympäristöön sekä
ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kaivostoiminnasta mer-
kittävimmät vaikutukset aiheutuvat yleensä mm.

maankäytön ja topografian muutosten, pölyämisen,
melun tai läjitysalueilla ja louhosten seinämissä pit-
källä ajalla tapahtuvien muutosten, kuten rapautumi-
sen, seurauksena. Vaikutukset voidaan jakaa fysikaa-
lis-kemiallisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin ja talou-
dellisiin vaikutuksiin sekä maankäyttöön ja infra-
struktuuriin liittyviin vaikutuksiin (Taulukko 7).

Taulukko 7. Esimerkkejä kaivostoiminnan vaikutuksista (United Nations/UNEP 1994, UNEP/WHO 1998, Environment Australia
2002, mukailtu).

Vaikutuksen laatu Vaikutus

Fysikaalinen tai kemiallinen • maaperän luonnontilan muuttuminen
• eroosio, vajoamat ja muutokset stabiliteetissa
• vesiväylien muutokset
• pinta- ja pohjaveden laatuun, määrään ja hyödyntämismahdollisuuksiin kohdistuvat vaikutukset
• maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantuminen epäorgaanisilla tai orgaanisilla haitta-aineilla
• vaikutukset rannikolla vallitseviin prosesseihin

Ekologinen • suorat vaikutukset kasvillisuuteen, esim. puuston raivaus
• elinympäristön muuttuminen ja häviäminen
• eläimistön häviäminen
• vaikutukset ekologisiin prosesseihin
• biodiversiteetin muutokset
• kasvitautien ja myrkyllisten rikkaruohojen leviäminen
• myrkyllisten ja vaarallisten aineiden vaikutukset
• uusien elinympäristöjen syntyminen

Sosiaalinen tai ekonominen • muuttoliike alueelle
• vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun, esim. liikenteen, hajujen, pölyn,

melun ja ihmisten pakkomuuttojen vuoksi
• mahdollinen muutos yhdyskunnan luonteessa (kulttuuri, tulonjako, työllisyys, kustannustaso, jne.)
• työllisyyden kasvu
• verotulojen kasvu

Maankäyttöön liittyvä • maankäyttömuodon muuttuminen ja vaikutukset ympäristön muihin maankäyttömuotoihin
• luonnonvarojen käytön (esim. veden käytön) kasvu

Infrastruktuurin vaikuttava • palvelujen ja infrastruktuurin kysynnän kasvu, esim. tiestö, sähkö, vesi, asunnot, sairaalat, koulut

Taulukossa 8 on kuvattu tarkemmin kaivosten
fysikaalisia ja kemiallisia vaikutuksia aiheuttavia te-
kijöitä sekä niiden vaikutuskohteita ja vaikutuksia.
Lisäksi liitteen 1 taulukoissa on esitetty kaivos- ja
rikastustoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia kemial-
lisia ja fysikaalisia vaikutuksia louhinnan kohteen
mukaisesti jaoteltuna. Vaikutusmekanismien kuvaa-
misen lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa huo-
mioidaan vaikutusten vaihtelu ympäristöolojen, ku-
ten ravinnetasapainon, hapetus-/pelkistysolojen tai
sademäärien, muuttuessa.

Vaikutukset luonnonympäristöön

Luonnonympäristön kannalta arvioinnissa tulee huo-
mioida mm. kaivosalueella olevien toimintojen sekä
mahdollisten päästöjen aiheuttamat muutokset luon-
nonolosuhteisiin, kuten maisemaan ja alueen topo-
grafiaan, biologiseen monimuotoisuuteen, pohja- ja
pintavesien ekologiseen ja fysikaalis-kemialliseen
laatuun ja määrään sekä niiden virtaussuuntiin. Mah-

dollisia luonnonympäristöön vaikuttavia haitta-ai-
neiden lähteitä kaivoksilla ovat esim.

• kaivosten kuivanapitovedet,
• erodoitunut maa-aines (hienoaineksen kulkeutumi-

nen ja uudelleenkerrostuminen),
• rikastustoiminnasta aiheutuvat päästöt,
• jätevedet,
• kemikaali-, öljy- tai bensiinipäästöt (maaperän ja

vesien pilaantuminen),
• haitta-aineiden liukeneminen rikastushiekka- ja si-

vukivialueilta sekä pilaantuneilta maa-alueilta, ja/
tai

• ilmapäästöt prosesseista (esim. elohopean ja syani-
din kaasuuntuminen) ja kaivoksista (metaani, pako-
kaasut).

Luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten
merkittävyyden arviointi perustuu kunkin yksittäisen
vaikutuksen suuruusluokkaan (esim. erittäin suuri,
vähäinen), esiintymisen ajankohtaan (esim. välittö-
mästi, toiminnan loputtua) sekä kestoon (esim. tila-
päinen, pitkäaikainen).
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Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan

Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa tarkastellaan väestön terveyteen ja elin-
ympäristön terveellisyyteen liittyviä tekijöitä. Ym-
päristövaikutuksia tarkastellaan myös väestön so-
siaalisten olojen kannalta. Elinympäristö voidaan kä-
sittää asuinalueena, lähiympäristönä tai virkistyk-
seen käytettävänä alueena. YVA-lain mukaisessa

menettelyssä sosiaalisten ja terveydellisten vaikutus-
ten arvioinnin avulla määritetään yhteisön kykyä ja
halua sopeutua hankkeeseen, ja tunnistetaan hank-
keen toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja intressejä
(Salminen et al. 1999).

Sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia voi koh-
distua esim. väestöön (määrä, eri sosiaaliryhmät, ti-
lapäiset asukkaat, perherakenteet), paikallistalouteen
(työllisyys, rahatalous, elinkeinomahdollisuudet),

Taulukko 8. Kaivostoiminnan fysikaalisia ja kemiallisia vaikutuksia ympäristöön (United Nations/UNEP 1994, UNEP/WHO 1998,
Environment Australia 2002, mukailtu).

Sijainti Vaikuttava tekijä Vaikutuskohde/vaikutus

Maanalaiset tilat • Sortumat, maanpinnan painuminen/ • Maanpinnan vajoamat, pintavesivirtaukset,
vajoaminen elinympäristön muuttuminen, maankäyttö

• Kulku- ja tuuletusaukot • Pintavesivirtaukset, elinympäristön muuttuminen,
maankäyttö

• Happaman suotoveden muodostuminen ja/ • Kuivatusvedet, pintavedet alajuoksulla,
tai metallien mobilisaatio pohjaveden pilaantuminen

• Prosessireagenssit kaivostäytössä ja/ • Kuivatusvedet, pintavedet alajuoksulla,
tai metallien kulkeutuminen, muut haitta- pohjaveden pilaantuminen
aineet (öljyt)

Avolouhos • Happaman suotoveden muodostuminen, • Kuivatusvedet, pintavedet alajuoksulla,
metallien liukeneminen ja kulkeutuminen pohjaveden pilaantuminen

• Sortumat, eroosio • Maisema, maankäyttö, elinympäristö

• Louhosala • Maisema, maankäyttö

Rikastushiekka-alue • Eroosio, stabiliteetti • Maisema, maankäyttö, elinympäristö, sedimentaatio
pintavesiuomiin ja altaisiin, pöly

• Happaman suotoveden muodostuminen, • Suotovedet, vajovesi, peitemateriaalit, pinta- ja
metallien liukeneminen, metallien pohjaveden pilaantuminen, stabiliteetti, maaperän
kulkeutuminen happamoituminen, toksisuus, kaasunmuodostus

• Prosessikemikaalit • Suotovedet, pinta- ja pohjaveden pilaantuminen

• Pölyäminen • Maaperän ja pintavesien pilaantuminen, vaikutukset
kasvillisuuteen ja eläimistöön

• Pintamateriaalin tiiviys • Pintavalunta, muutokset sadeveden imeytymiseen

• Pinnanmuoto ja läjitysala • Maankäyttö, maisema

Sivukivi- ja maa-ainesten • Eroosio, stabiliteetti • Maisema, maankäyttö, elinympäristö, sedimentaatio
läjitysalueet pintavesiuomiin ja altaisiin, pöly

• Happaman suotoveden muodostuminen, • Pinta- ja pohjaveden pilaantuminen, stabiliteetti,
metallien liukeneminen, metallien maaperän happamoituminen, toksisuus, kaasunmuodostus
kulkeutuminen

• Pölyäminen • Maaperän ja pintavesien pilaantuminen, vaikutukset
kasvillisuuteen ja eläimistöön

• Pintamateriaalin tiiviys • Muutokset sadeveden imeytymiseen ja pintavaluntaan

• Pinnanmuoto ja läjitysala • Maankäyttö, maisema

Rakennukset ja rakenteet • Sedimentaatio, stabiliteetti • Ojat ja rummut, rakennukset, maisema, maankäyttö

• Kemikaalit, haitta-aineet • Pinta- ja pohjaveden sekä maaperän pilaantuminen,
maaperän happamoituminen, toksisuus, kaasunmuodostus

• Infrastruktuuri • Muutokset käyttömahdollisuuksissa ja kunnossapidossa

• Tiiviit pinnat (tiet, kentät) • Muutokset sadeveden imeytymiseen ja pintavaluntaan

• Rakennukset ja rakennusalat • Maankäyttö, maisema
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julkisiin ja yksityisiin palveluihin (liikenne, kaupat),
maankäyttöön (maankäytön muodot ja arvo), elä-
mäntapaan ja -laatuun, elinolosuhteisiin, kulttuuriin,
yhteisöön, asenteisiin ja ristiriitoihin sekä luontosuh-
teeseen (Juslén 1995). Terveysriskien arviointi pe-
rustuu yleensä vaiheittain etenevään riskinarvioin-
tiin, jonka yhteydessä arvioidaan mm. ihmisten al-
tistus eri haitta-aineille. Riskinarvioinnin sisältöä on
kuvattu tarkemmin luvussa 4.2. Sosiaalisia vaikutuk-
sia voidaan arvioida esim. taulukossa 9 esitettyjen
tekijöiden perusteella.

Taulukko 9. Sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen (Sosiaali- ja
terveysministeriö 1998).

Sosiaalisiin olosuhteisiin Hankkeen aiheuttamat muutokset
vaikuttavat tekijät sosiaalisissa olosuhteissa

Alueen luonne Alueen fyysinen tai sosiaalinen luonne
muuttuu merkittävästi

Väestö Väestömäärän tai -rakenteen muutos,
uudelleen asuttaminen

Liikkuminen Liikkumismahdollisuudet muuttuvat,
julkinen, yksityinen, kevytliikenne

Palvelut Palvelujen tarjonta, saatavuus

Talous Väestön työllisyys, elinkeinotoiminnan
mahdollisuudet muuttuvat

Luonto Virkistysmahdollisuudet vähenevät,
merkittäviä luontokohteita häviää

Päästöt Päästöhaittakokemukset lisääntyvät;
melu, päästöt ilmaan ja veteen

Ennakkopelot Syntyy ennakkopelkoja terveyttä,
elinoloja ym. koskien

Ristiriidat Hanke aiheuttaa ristiriitoja vaikutus-
alueensa väestössä

Sosiaalisten vaikutusten merkittävyyden arviointi
voi perustua esim. vaikutusalueen laajuuteen, koh-
teena olevan väestön määrään, vaikutusten kasautu-
miseen ja kertautumiseen, vaikutusten todennäköi-
syyteen ja vaikutusten kestoon. Terveydellisten vai-
kutusten merkittävyyttä voidaan arvioida terveysvai-
kutusten laadun, altistuvan väestön määrän, altistu-
vien erityisryhmien laadun, haitan voimakkuuden ja
keston sekä haitan vaihtelun perusteella. Vertailu
tehdään perustilaan eli ennen hankkeen toteuttamis-
ta vallinneeseen tilanteeseen.

Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyy useita
ongelmia, mm. siihen, millaisia sosiaalisia vaikutuk-
sia olisi syytä seurata, selvittää ja mitä taas ei. Hen-
kilökohtaisella tasolla ongelmat voidaan nähdä var-
sin usein hyvin rajatusta näkökulmasta. Esimerkiksi
työttömyyttä ei ole pidetty henkilökohtaisella tasol-

la ongelmana, koska yhteiskunnan tukiverkko on to-
dettu riittävän tiheäksi. Sen sijaan yhteisöllisenä on-
gelmana työttömyys on aivan eri mittakaavan ongel-
ma (esim. kuntataso).

4.1.3 Ympäristövaikutusten arvioinnin
vaikutusalueen rajaus ja vaikutusten
painottaminen

Ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta tarkastel-
tava vaikutusalue rajataan laajuudeltaan sellaiseksi,
että kaikki merkittävät vaikutukset pystytään huomi-
oimaan. Rajaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat esim.:

• kaivoksen toiminta-alue (kaivosalue, rikastamo-,
varasto-, toimisto-, vesienkäsittely- ja läjitysalueet),

• valuma-alueen laajuus,
• alueen pinta- ja pohjaveden liikkeet ja kulkureitit,

vesistövaikutusten laajuus,
• pölyn kulkeutumisen etäisyys,
• maaperän kemialliset ominaisuudet (reaktiivisuus,

pidätyskyky, happamoitumisherkkyys jne.), ja/tai
• ympäristön maankäyttö.

Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin tarkkuus
ja eri vaikutuksien painottaminen tulee aina suhteut-
taa ympäröivän alueen ympäristöarvoihin ja kohteen
sijaintiin. Vaikutusten merkitys korostuu eri tavalla
riippuen siitä, sijaitseeko kohde 1) merkittäviä luon-
to- ja maisema-arvoja sisältävällä alueella, 2) lähel-
lä asutusta tai 3) vesistön ääressä, rannikolla tai poh-
javesialueella. Asutusta lähellä olevalla alueella tu-
lee vaikutuksia ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja
elinoloihin tarkastella tarkemmin kuin syrjäisillä alu-
eilla. Luontoon ja maisemaan kohdistuvia vaikutuk-
sia tulee edelleen suhteuttaa alueen ainutlaatuisuu-
teen tai poikkeuksellisuuteen. Pinta- ja pohjavesien
pilaantumisriskin arvioinnin tarkkuus korostuu ve-
sistöjen varsilla, rannikolla sekä pohjaveden muo-
dostumisalueilla (Salminen et al. 1999). Kohteen si-
jainnin huomioimista suhteessa arvioitaviin vaiku-
tuksiin on havainnollistettu taulukossa 10.
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4.2 RISKINHALLINTA JA RISKINARVIOINTI

Taulukko 10. Ympäristövaikutusten arvioinnin painopisteen kohdistuminen kohteen sijainnin perusteella
(solut tummennettu) (Salminen et al. 1999, muokattu).

Arvioinnin kohdistuminen Sijainti

Kohteen luonto Kohteen vaikutus- Kohde pohjavesi-
poikkeuksellista alueella asutusta alueella

Luonnonympäristö

Maa- ja kallioperä

Maisema

Pohjavesi

Pintavesi

Ilma

Kasvillisuus, eläimistö

Ihminen ja yhteiskunta

Elinkeinotoiminta ja työllisyys

Luonnon virkistyskäyttö

Terveys, viihtyvyys, elinolot

Kulttuuri, maisema

Riski tarkoittaa haitan mahdollisuutta. Sitä mitataan
tietyn vaarallisen tapahtuman todennäköisyyden ja
sen seurausten vakavuuden perusteella. Riskit voi-
daan luokitella esimerkiksi ympäristö- ja turvalli-
suusriskeihin sekä taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
riskeihin. Riskityyppien erottelun sijasta tavoitteena
on yhä enemmän kokonaisvaltainen, kaikkien liike-
toimintaan liittyvien riskien hallinta. Seuraavassa kä-
sitellään kuitenkin pääosin ympäristö- ja turvalli-
suusriskejä.

Kaivoksen sulkeminen on kaivoksen koko elin-
kaaren ajan käynnissä oleva riskinhallintaprosessi.
Tekniikkavalintojen tulee kaikissa toimintavaiheissa
perustua riskinarviointiin, jossa otetaan huomioon
ympäristö, turvallisuus ja tekniset ominaisuudet (EC
2004). Kaivostoiminnan riskit ja riskitasot ovat eri
tyyppisissä kaivoksissa erilaisia. Tarvittava riskinar-
vioinnin taso ja laajuus määritetään kohdekohtaises-
ti. Riskien kartoitus vaarakohteiden tunnistamiseksi
ja riskien hallintatarpeen alustavaksi arvioimiseksi
on kuitenkin syytä tehdä kaikissa kohteissa. Kartoi-
tuksen ja riskiskenaarioiden analyysin perusteella
laaditaan toimenpidesuunnitelmat mahdollisia vaara-
ja onnettomuustilanteita varten. Lisäksi tehdään toi-
minnassa syntyville jäännösmateriaaleille hallinta-
suunnitelma, jonka tavoitteena on minimoida onnet-
tomuusriskit ja päästöt ympäristöön sekä varmistaa,
että kohteen riskitaso pienenee ajan kuluessa.

Sulkemiseen liittyvien riskien arviointi ja riskin-
hallintasuunnitelma tehdään jo kaivoksen suunnitte-

luvaiheessa kaivostoimintaan liittyvän yleisen riski-
kartoituksen ja sulkemissuunnitelman ensimmäisen
version laadinnan yhteydessä. Sen jälkeen riskinhal-
lintasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Ris-
kinarvioinnin perusteella voidaan arvioida sulkemis-
toimenpiteiden tarvetta ja priorisoida riskit, jolloin
sulkemistoimenpiteet voidaan kohdistaa merkittävi-
en riskien hallintaan. Lisäksi riskinhallintavaihtoeh-
tojen vertailua voidaan käyttää apuna valittaessa ko-
konaisuuden kannalta parhaita sulkemisratkaisuja.
Jos riskikartoitusta ja riskinarviointia ei ole aiemmin
tehty, ne tehdään viimeistään lopullista sulkemis-
suunnitelmaa laadittaessa.

Alla olevissa kappaleissa on kuvattu yleisesti ris-
kinarvioinnin ja -hallinnan toteutusta ja niissä käy-
tettäviä menetelmiä. Lopuksi on esitetty esimerkin-
omaisesti riskinarvioinnin soveltamista kaivosten
sulkemiseen.

4.2.1 Riskinarvioinnin toteutus

Riskinarviointi suositellaan toteutettavaksi kuvan 18
mukaisesti vaiheittain siirtyen tarpeen mukaan kar-
keamman tason arviointimenetelmistä yksityiskoh-
taisempaan arviointiin. Yksinkertaisia tapauksia lu-
kuun ottamatta toimintatapa on yleensä iteratiivinen.
Arvioinnin aikana voidaan esimerkiksi todeta, että
lisätutkimukset ovat tarpeen ja näiden tutkimusten
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tulosten perusteella arviointia suunnataan uudelleen
tai palataan takaisin aikaisempiin arviointivaiheisiin.
Kuvan 18 kaavio koskee ympäristöriskejä, mutta
vastaavaa periaatetta voidaan soveltaa myös muiden
riskien hallintaan.

Kaikissa tapauksissa riskinarviointi käynnistetään
ongelman määrittelystä, joka voi sisältää myös ris-
kitekijöiden karkean tunnistamisen. Ongelman mää-
rittelyä varten kootaan kohteesta saatavissa oleva tie-
to ja määritellään arvioinnin alustavat rajaukset

(mikä alue, mikä aikajakso, mitä riskejä tarkastel-
laan, ym.). Ongelman määrittelyn tueksi on hyvä
laatia käsitteellinen malli kaavio-, kuva- tai tauluk-
komuodossa. Käsitteellisellä mallilla kuvataan yh-
teyksiä riskin aiheuttajasta altistustien kautta riskil-
le altistuvaan kohteeseen (source-pathway-receptor).
Esimerkki yksinkertaisesta käsitteellisestä mallista,
jossa kuvataan ihmisen ja eliöiden mahdollista altis-
tumista rikastushiekka-alueelta peräisin oleville hait-
ta-aineille, on esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Esimerkki käsitteellisestä mallista, joka kuvaa ihmisen ja ympäristön mahdollisuuksia
altistua rikastushiekka-alueelta peräisin oleville haitta-aineille (Mroueh et al. 2005a).

Kuva 18. Esimerkki ympäristöriskien arviointi- ja hallintaprosessin toteutusvaiheista (DETR 2000).
Kaavion periaatetta voidaan pääosin soveltaa myös muiden riskien hallintaan.
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Kaikki riskinarvioinnin tasot sisältävät riskien
tunnistamisen, altistuksen arvioinnin, riskin arvioin-
nin ja riskin luonnehdinnan (Kuva 18). Karkean ta-
son arvioinnissa käytetään yksinkertaisia, pääosin
kvalitatiivisia menetelmiä, ja tässä vaiheessa riskit
priorisoidaan ensimmäinen kerran. Riskit luokitel-

laan esimerkiksi taulukon 11 mukaisesti ja tehdään
alustava päätös toimenpidetarpeesta (Taulukko 12).
Luokittelu voidaan tehdä esim. aivoriihityyppisenä
asiantuntijaryhmässä. Jos käytettävissä on pitoisuus-
tietoja, voidaan luokittelussa käyttää apuna maape-
rän, veden tai ilman laadun ohjearvoja.

Jos riskin vakavuutta tai riskinhallintatoimien tar-
vetta ja tasoa ei pystytä luokittelemaan karkean ta-
son pohjalta, riskinarviointia tarkennetaan yksityis-
kohtaisemmilla menetelmillä (mm. seurausten ana-
lyysi- ja mallinnusmenetelmillä). Tarkempi arvioin-
ti on yleensä tarpeen, jos riski luokitellaan kohtalai-
seksi (luokka 3, Taulukko 12) tai sitä suuremmaksi,
tai jos vaaratilanteiden seurausten tasoa on vaikea
arvioida esimerkiksi monien samanaikaisesti vaikut-
tavien tekijöiden vuoksi.

4.2.2 Riskinarviointimenetelmät

Riskien kartoittamiseen ja karkean tason riskiluokit-
teluun on käytettävissä useita eri menetelmiä (Tau-
lukko 13). Menettelytavan valintaa tärkeämpää on
kuitenkin arvioinnin systemaattisuus sekä arvioinnin
tekijöiden riittävä asiantuntemus ja kriittinen, ennak-
koluuloton asenne. Suositeltavin ja yleisin tapa teh-
dä arviointi ja luokittelu on koota yhteen analyysi-
työryhmä kohteen tuntevista henkilöistä. Kaivosten
sulkemistapauksessa ryhmässä voi vetäjän lisäksi
olla mukana esimerkiksi: kohteen tekninen, ympä-
ristö-, patoturvallisuus- ja vesien hallinnan asiantun-
tija. Tunnistamismenettelyn systematisoimiseksi
menettelyssä voidaan käyttää apuna erilaisia tarkis-
tuslistoja, prosessikaaviota tms. Lisätietoa riskinar-
viointimenetelmistä löytyy mm. VTT:n internet-si-
vuilta (VTT 2003) tai Kaivostoiminnan ympäristö-
tekniikka -projektin erillisestä työraportista (Mroueh
et al. 2005a).

Taulukon 13 menetelmillä tehtyä arviointia tar-
kennetaan tarpeen mukaan esim. yksityiskohtai-
semmilla kohteen ja tilanteen mukaan valittavilla

Taulukko 11. Riskin suuruuden karkeaan luokitteluun soveltuva matriisi (Koskensyrjä 2003, mukailtu).

Todennäköisyys Seurausten vakavuus

Erittäin pieni Pieni Keskitaso Suuri Tuhoisa

Erittäin suuri Kohtalainen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski Merkittävä riski Sietämätön riski

Hyvin todennäköinen Vähäinen riski Kohtalainen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski Merkittävä riski

Lievästi todennäköinen Vähäinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski

Epätodennäköinen Merkityksetön riski Vähäinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski Kohtalainen riski

Erittäin epätodennäköinen Merkityksetön riski Merkityksetön riski Vähäinen riski Vähäinen riski Kohtalainen riski

Taulukko 12. Toimenpidetarpeen arviointi riskiluokittelun perus-
teella (Koskensyrjä 2003, mukailtu).

Riskin suuruus Toimenpidetarve

1. Merkityksetön • Toimenpiteitä ei tarvita.

2. Vähäinen • Toimenpiteitä ei välttämättä tarvita.
• Tulee harkita parempia ratkaisuja, joista

ei ole lisäkustannuksia.
• Tilannetta tulee seurata, että riski pysyy

hallinnassa.

3. Kohtalainen • On ryhdyttävä toimiin riskin vähentämi-
seksi. Toimenpiteiden toteutus ei ole
kiireellistä.

• Toimenpiteiden kannattavuutta on
harkittava.

• Jos riskiin liittyy haitallisia seurauksia,
selvitetään tapahtuman todennäköisyys
tarkemmin.

4. Merkittävä • Riskin vähentämistoimien aloittaminen
nopeasti on välttämätöntä.

• Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa
ennen kuin riskiä on vähennetty.

• Toimintaa voidaan jatkaa, mutta
kaikkien on tunnettava riskit ja lopetet-
tava toiminta tarvittaessa mahdollisim-
man nopeasti.

5. Sietämätön • Riskin poistamistoimenpiteiden välitön
aloittaminen on välttämätöntä.

• Riskialtista toimintaa ei pidä aloittaa tai
toiminta on keskeytettävä, kunnes riski
on poistettu.

mallinnus-, mittaus- ja analyysimenetelmillä tai koh-
dekohtaisilla kenttätutkimuksilla. Ympäristöriskien
arvioinnin toteutusvaiheita on esitetty kuvassa 20.
Taulukossa 14 on esitetty esimerkkejä päästöjen, al-
tistuksen ja vasteen arviointiin käytettävistä mene-
telmistä.
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Taulukko 13. Esimerkkejä riskien kartoitukseen ja karkean tason riskiluokitteluun soveltuvista menetelmistä (VTT 2003, mukailtu).

Menetelmä Kuvaus

Luettelo mahdollisista riskilähteistä tai vaaroista. Voidaan käyttää riskikartoituksen lähtökohtana menetelmästä
riippumatta.

Vaarat tunnistetaan ja luokitellaan ideoiden hakumenetelmällä aivoriihityyppisenä ryhmätyönä. Ongelmat kirja-
taan työryhmässä kiertävälle ideointilomakkeelle. Apuna voidaan käyttää tarkistuslistaa tai avainsanoja. Tämän
pohjalta tehdään karkea arvio riskin suuruudesta sekä riskinhallinnan parantamistarpeesta ja -toimista.

Vaaroja ja onnettomuustekijöitä etsitään systemaattisesti tarkasteltavasta kohteesta laaditun aktiviteetti- tai pro-
sessimallin pohjalta. Kohde jaetaan toimintoihin, joita kaivosalueella voivat olla esimerkiksi rikastushiekan ja
sivukivien sijoitusalueet, maanalaiset kaivoskäytävät, avolouhos, jätevesien käsittelyprosessit, rikastamo, varas-
tot, infrarakenteet, piha-alueet, muut maa-alueet, jne. Kustakin toiminnosta tehdään oma prosessikaavio (vrt.
käsitteellinen malli), jonka pohjalta käydään läpi mahdolliset vaarat ja onnettomuustilanteet. Arviointia voidaan
jatkaa riskien luokittelulla ja riskinhallintatoimien arvioinnilla.

Erityisesti kemian teollisuudelle kehitetty menetelmä, jossa tarkasteltava kohde jaetaan toiminnallisiin yksiköi-
hin ja analysoidaan kukin yksikkö erikseen. Toiminnallinen yksikkö on sellainen osa prosessista, jossa tapahtuu
kemiallinen tai fysikaalinen yksikköprosessi.Tarkastelussa etsitään tilanteita, joissa toimintasuureet voivat poi-
keta normaaliarvoistaan. Se tehdään yhdistämältä prosessisuureeseen avainsana (ei mitään, enemmän, vähem-
män, osaksi, päinvastoin, muuta). Näin etsitään kaikki tarkasteltavan järjestelmän kuviteltavissa olevat muutok-
set, jonka jälkeen selvitetään muutosten syyt ja arvioidaan niiden seuraukset. Jos prosessisuure on käsiteltävän
veden virtaus vedenkäsittelylaitokseen, saadaan esiin seuraavia poikkeamia: ei virtausta, virtauksen kasvu/hait-
ta-aineen pitoisuuden kasvu/lämpötilan kasvu, virtauksen väheneminen/ lämpötilan lasku/haitta-aineen pitoisuu-
den lasku, veden koostumuksen muuttuminen/osavirtaus muualle, päinvastainen virtaus, muut poikkeamat.

Tarkasteltava järjestelmä jaetaan osajärjestelmiin ja edelleen osiin. Sen jälkeen pyritään tunnistamaan kunkin
osan vikaantumistavat ja päättelemään niiden vaikutukset osajärjestelmään ja lopulta järjestelmän toimintaan.
Menetelmä soveltuu yksityiskohtaisena hyvin rajattuihin teknisiin järjestelmiin, mutta sitä on käytetty ulkomailla
paljon myös kaivosalalla.

Tarkistuslistat ja riskikartat

Potentiaalisten ongelmien
analyysi

Vaarallisten skenaarioiden
analyysi

Poikkeamatarkastelu
(Hazard and Operability
Study, HAZOP)

Vika- ja vaikutusanalyysi
(Failure Mode and Effects
Analysis, FMEA)

Kuva 20. Haitta-aineiden päästöistä aiheutuvien riskien arviointi- ja
hallintaprosessin päävaiheet (Mroueh et al. 2005a).
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4.2.3 Riskinhallintavaihtoehtojen
arviointi ja vertailu

Riskinhallintavaihtoehtojen arvioinnin tavoitteena
on valita riskinhallintavaihtoehdoista ”paras”. Sul-
kemisessa käytettävien teknisten vaihtoehtojen vai-
kutus riskiin ja jäljelle jäävä jäännösriski arvioidaan
menetelmäkohtaisesti käyttäen soveltuvia mallinnus-
ja seurausanalyysivaihtoehtoja. Tuloksena saatava
jäännösriski ei yleensä ole ainoa kriteeri toimenpi-
devaihtoehtojen valinnassa, vaan lisäksi on otettava
huomioon taloudelliset tekijät, tekniikoiden toimi-
vuus ja hallittavuus sekä sosiaaliset vaikutukset ja
kokonaisvaikutukset ympäristöön. Joillakin kritee-
reillä voi myös olla raja-arvo, jota ei voida ylittää.
Mahdollisten vaihtoehtojen määrää rajoittavia kri-
teereitä voivat olla esimerkiksi käytettävissä oleva

Taulukko 14. Kohde- ja tilannekohtaiseen päästöjen/kuormitusten, altistuksen ja vasteen arviointiin soveltuvia menetelmiä (Mroueh
et al. 2005a).

PÄÄSTÖJEN ARVIOINTI ALTISTUKSEN ARVIOINTI VASTEEN ARVIOINTI

Mittaus- ja tarkkailumenetelmät Mittausmenetelmät Terveystutkimukset

– päästö- ja kuormitusmittaukset – henkilökohtaiset mittalaitteet Vaaran seulontatutkimukset

– päästöihin vaikuttavien ominaisuuksien – ilman, veden, maaperän tai sedimentin laadun – molekyylirakenneanalyysi
mittaukset (esim. kemikaalin höyrynpaine, mittalaitteet
vesiliukoisuus)

– laboratorioanalyysit – kaukokartoitusmenetelmät – lyhytaikaiset altistustestit

– biologiset mittaukset (kemialliset jäämät,
biokertyvyys, biohajoaminen, fysiologia,
indikaattorilajit)

Simulointitestit Testaukset Eläinkokeet

– liukoisuustestit – laboratoriotutkimukset – akuutti toksisuus

– vaaratilanteiden simuloinnit – kenttäkokeet – krooninen toksisuus

– onnettomuuksien simuloinnit – skaalausmallit

Tilastolliset menetelmät Annoslaskelmat Ihmisten altistuskokeet

– tilastolliseen jakaumaan perustuvat Altistusajan, hajoamisen, kerääntymisen, ym. Epidemiologiset tutkimukset
näytteenottomenetelmät huomioonottavat altistavan annoksen

laskentamallit

– todennäköisyysjakaumat, regressioanalyysi Altistus-vastemallit

Mallinnusmenetelmät Kulkeutumismallit Farmakokineettiset mallit

– vikapuut, tapahtumapuut – ilman epäpuhtauksien leviämis- Ekosysteemitutkimukset
ja muuntumismallit

– prosessimallit – pintavesimallit

– päästömallit – pohjavesimallit

– suojarakenteiden toimivuuden arviointimallit – ravintoketjumallit

– vikaantumisanalyysit – multimediamallit

Altistusreittimallit

Altistuvien ryhmien arviointi

– väestölaskennat, herkät väestöryhmät,
liikkuvuusmallit

rahoitus, sallitut päästöt ympäristöön tai huolto- ja
valvontatarve.

Jos valittavina on useita tavoitteen täyttäviä vaih-
toehtoja, päätöksentekoa voidaan systematisoida eri-
laisilla pisteytys- ja painotusmenettelyillä. Monikri-
teerianalyysissa valitaan kriteereiksi tärkeimmät
päätöksenteon osatekijät. Vaihtoehdot pisteytetään
taulukon tai matriisin avulla esimerkiksi asteikolla
1–5. Vaihtoehtoisesti taulukkoon voidaan merkitä
kunkin kriteerin arvo, esimerkiksi vaihtoehdon kus-
tannukset. Yksinkertaisimmassa tapauksessa tauluk-
ko toimii sellaisenaan päätöksenteon apuvälineenä.
Analyysi toteutetaan yleensä pisteyttämällä kunkin
vaihtoehdon tarkasteltavat ominaisuudet asteikolla
0–100 antamalla parhaalle vaihtoehdolle 100 pistet-
tä ja huonoimmalle 0 pistettä. Tämän jälkeen omi-
naisuudet painotetaan keskenään niin, että kaikkien
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ominaisuuksien painoarvojen summa on 1, ja kun-
kin vaihtoehdon saamat pisteet kerrotaan edelleen
ominaisuuksien painoarvoilla. Lopuksi pisteet laske-
taan yhteen, jolloin saadaan kunkin vaihtoehdon ko-
konaispisteet (Taulukko 15).

4.2.4 Riskiviestintä

Vaikka riskin suuruus voidaan matemaattisesti mää-
ritellä kahden suureen, vahingon seurauksen ja ta-
pahtuman todennäköisyyden, tulona, riski on myös
arvotuskysymys (Lonka et al. 2002). Hyväksyttä-
vään riskitasoon vaikuttavat ihmisten arvot ja riski-
käsitykset. Riskin pelottavuus on sitä suurempi, mitä
hallitsemattomampi, katastrofimaisempi ja ei-vapaa-
ehtoisempi riski on. Lisäksi riskikäsitykseen vaikut-
taa riskin tunnettuus, riskilähteen luotettavuus ja asi-
asta annettu mediakuva. Tämän vuoksi riskiviestin-
tä eli riskinhallintaprosessiin liittyvän tiedon ja tu-
losten välittäminen asianosaisille on oleellinen osa
riskinhallintaprosessia. Tiedotuksen taso ja laajuus
sekä asianosaiset määritellään tapauskohtaisesti mie-
lellään jo riskinarvioinnin käynnistämisvaiheessa.
Riskiviestintä on yleensä parasta hoitaa iteratiivisesti
arvioimalla toimenpidetarvetta ja tehtyjä toimenpi-
teitä koko riskinhallintaprosessin ajan ja ottamalla
kokemukset huomioon jatkotoimenpiteiden suunnit-
telussa.

4.2.5 Ympäristöriskien arviointi
kaivosten sulkemisessa

Kohdan 4.1 taulukoissa on kuvattu tekijöitä, jotka
voivat aiheuttaa riskin ihmiselle tai ympäristölle.
Riskien arviointi toteutetaan kohdan 4.2.1 kuvan 18
mukaisena vaiheittain siten, että kvantitatiiviseen ris-
kinarviointiin edetään ainoastaan, jos päätöstä riski-
en hallinnasta ei pystytä tekemään karkean tason ar-

Taulukko 15. Esimerkki monikriteerianalyysista (DTLR 2001, mukailtu).

Jäännös- Yhteis- Kustannukset Tekninen Huolto- ja Yhteensä
riskit kunnalliset toimivuus ja valvontatarve

vaikutukset luotettavuus

Vaihtoehto 1 69 0 70 40 56 55,85

Vaihtoehto 2 0 100 40 100 100 56,0

Vaihtoehto 3 89 20 0 20 41 45,35

Vaihtoehto 4 51 0 75 20 0 34,1

Vaihtoehto 5 100 100 100 0 86 70,2

Ominaisuuksien 0,35 0,05 0,15 0,25 0,2 1,0
keskinäinen painoarvo (35 %) (5 %) (15 %) (25 %) (20 %)

vioinnin perusteella. Joissakin tapauksissa riittää,
että pystytään osoittamaan, ettei haitta-aineiden le-
viäminen vaikuta oleellisesti pinta- tai pohjavesien
tai maaperän laatuun. Tämä voidaan tehdä vertaa-
malla leviämis- ja kulkeutumismallinnuksen tulok-
sia kohdekohtaisiin tai yleisiin ympäristön laadun
ohjearvoihin. Haitta-aineista aiheutuvien terveysris-
kien tai ekologisten riskien arviointi on tarpeen, jos
on osoitettava, että kohteen kohonneet pitoisuudet
eivät aiheuta riskiä.

Riskien tunnistamisessa voidaan alustavana tar-
kistuslistana käyttää esimerkiksi kohdan 4.1.2 tau-
lukkoa 8. Sulkemiseen liittyvien riskien arviointi
käynnistyy jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa, jol-
loin kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöön jou-
tuvien päästöjen hallintaan. Erityisen tärkeää on tun-
nistaa päästölähteet ja mahdolliset kulkeutumistiet
sekä minimoida haitta-aineiden pääsy ympäristöön
näiden tietojen perusteella. Kaivoksen suunnittelu-
vaiheessa arvioidaan mm. (vrt. Taulukko 16):

• happamien kaivosvesien muodostumista ja metal-
lien liukenemista rikastushiekoista ja sivukivistä
sekä näiden seurauksena syntyvien haitta-aineita
sisältävien vesien kulkeutumismahdollisuuksia ja
vaikutuksia pinta- ja pohjavesien laatuun,

• pölyämistä (varastokasat, rikastushiekan ja sivuki-
vien sijoitusalueet) ja pölyn leviämistä,

• kemikaalien käyttöön ja varastointiin liittyviä ris-
kitekijöitä ja niiden hallintamahdollisuuksia, sekä

• stabiliteettikysymyksiä (padot, avolouhokset) otta-
en huomioon luonnon ääritapahtumien (tulvat,
myrskyt, ym.) vaikutukset.

Vaikutuksia ympäristön tilaan ja mahdollisiin ris-
keihin seurataan koko toiminnan ajan ja tehdään tar-
vittavat uudelleenarvioinnit. Lopullista sulkemis-
suunnitelmaa tehtäessä riskinarvioinnit joko täyden-
netään ja päivitetään sulkemista edeltävän ympäris-
tön tilan mukaiseksi tai tarvittaessa käynnistetään
riskinarviointimenettely aloittaen riskien tunnistami-
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sesta. Tällöin arvioidaan tarpeen mukaan myös ym-
päristön tilan muutosten aiheuttamat ympäristöriskit
(vrt. kpl 4.1.2, Taulukko 8) ja niiden hallintatarve.
Liitteessä 14 on esitetty esimerkki kaivosalueen ris-
kien tunnistamis- ja luokittelumenettelystä.

Osana sulkemissuunnitelmaa esitetään myös ar-
vio sulkemissuunnitelmassa esitettyjen toimenpitei-
den jälkeisistä jäännösriskeistä, ja arvioinnissa kuva-
taan riskitason kehitystä ajan kuluessa. Riskinhallin-

Taulukko 16. Kaivostoiminnan ympäristöriskien arviointimenetelmiä.

Kohde Riskinarviointi

• Materiaalien haponmuodostuspotentiaalin ja haitta-aineiden liukoisuuden arviointi, staattiset ja kineettiset testit
(ks. kpl 5.4)

• Sijoitusalueilta valuma- ja suotovesien mukana ympäristöön pääsevien haitta-ainepitoisuuksien mallintaminen
(ks. kpl 5.6)

• Alueen maaperä- ja hydrogeologisten olosuhteiden selvittäminen sekä haitta-aineiden leviämis- ja kulkeutumis-
mallinnus

• Pölyn määrän ja leviämisen arviointi päästö- ja laskeumamittausten ja leviämismallinnuksen avulla
• Metallipitoisuuksien seuranta ympäristönäytteistä (maaperä, sammaltutkimukset, sienet, marjat, ym.)

• Ks. kpl 5.7

• Maaperätutkimukset, vertaaminen maaperän taustapitoisuuksiin ja maaperän laadun ohjearvoihin (ks. kpl 5.8)
• Terveys- ja ekologisten riskien arviointi ja/tai haitta-aineiden kulkeutumismallinnus, jos alueelle jätetään ohjear-

vot ylittäviä pitoisuuksia tai alue muutetaan erityisen herkkään käyttöön

• Veden laadun tutkimukset, tarvittaessa haitta-aineiden kulkeutumis- ja leviämismallinnus

AMD:n muodostuminen
ja metallien liukeneminen
rikastushiekoista ja
sivukivistä

Pölyäminen

Stabiliteettikysymykset

Maaperän haitta-aineet

Likaantuneet pohja- ja
pintavedet

tatoimenpiteiden vaikutus riskiin selvitetään osana
toimenpiteiden suunnittelua ja valintaa. Jos tämä on
tehty, myös arvio jäännösriskeistä on pääosin valmii-
na. Arvion riittävyys voidaan tarkistaa vertaamalla
sulkemissuunnittelun aikana tehtyjen riskikartoitus-
ten tuloksena syntyneisiin kuvauksiin toimenpiteitä
edellyttäviä sekä toimenpiteitä mahdollisesti edellyt-
täviä riskitekijöitä.
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5. SULKEMISSUUNNITTELUA TUKEVIA
TUTKIMUKSIA

Kaivoksen sulkemisen suunnittelussa vaaditaan mo-
nipuolista tietoa mm. kohteen ympäristöoloista sekä
läjitettävistä ja sulkemisessa käytettävistä materiaa-
leista. Tarvittavien tietojen kerääminen ja tuottami-
nen aloitetaan useimmiten jo kaivoksen toiminnan
suunnittelun yhteydessä, mm. perustilaselvityksellä,
ja tietoja täydennetään tarvittaessa lisätutkimuksilla
myös toiminnan aikana. Lisätietoa toiminnan aika-
na kertyy erillistutkimusten ohella mm. velvoiteseu-
rantojen tai ympäristöjärjestelmiin liittyvien rapor-
tointien seurauksena.

Seuraaviin kappaleisiin on koottu esimerkkejä
kaivosten sulkemissuunnittelussa, ja myös ympäris-
tövaikutusten kartoittamisessa sekä riskinarvioinnis-

sa, nykyisin käytettävistä tutkimuksista sekä niiden
tavoitteista ja sovelluksista. Esimerkkejä läpikäydes-
sä on hyvä muistaa, että tarvittavan tiedon laatu ja
määrä ohjaavat tehtävien tutkimusten valintaa ja laa-
juutta. Kohteessa tehtävien tutkimusten tarvetta ja
soveltamista tulee harkita tapauskohtaisesti ja poh-
tia, tuovatko niiden tulokset tarpeellista lisäarvoa ja
-tietoa kohteen sulkemiseen. Kokonaiskuvan luomi-
nen kaivosalueesta ja sulkemisessa tarvittavista ris-
kinhallintatoimista voi kuitenkin vaatia mittaviakin
tutkimuksia. Osa tutkimuksista, kuten hydrologinen
ja geokemiallinen mallinnus, edellyttää pohjakseen
muilla tutkimusmenetelmillä tuotettuja tietoja.

5.1 MAAPERÄTUTKIMUKSET KAIVOSTEN SULKEMISESSA

Kaivospiirin ja sen lähialueen maaperän ominai-
suuksista tarvitaan tietoa mm. sulkemisessa tarvitta-
vien materiaalien saatavuuden selvittämiseksi (ks.
kpl 5.9) sekä mahdollisten virtaus- ja kulkeutumis-
mallien lähtötiedoiksi (ks. luku 5.6). Maaperätutki-
muksia tehdään ennen toiminnan aloittamista osana
perustilaselvitystä (vrt. kpl 4.1.1) sekä suunnitel-
taessa eri toimintojen sijoittamista, jolloin mm. teh-
dään kallion pintaan saakka ulottuva maaperän ra-
kennekartoitus suunnitelluilta rikastushiekan ja sivu-
kiven läjitysalueilta.

GTK:ssa on tehty maaperäkartoitusta 1:20 000 ja/
tai 1:50 000 mittakaavassa. Maaperäkarttojen perus-
teella voidaan luoda yleiskuva mm. kaivospiirin ym-
päristön sora- ja hiekkakerroksista sekä savikoista ja
niiden esiintymislaajuudesta (Kuva 21). Maaperä-
kartoituksissa kartoitussyvyytenä on ollut yksi met-
ri, minkä lisäksi on julkaistu karttalehtikohtaista kai-
raustietoa mm. maapeitteiden kokonaispaksuudesta
sekä yksittäisten kerrostumien paksuuksista ja omi-
naisuuksista (Haavisto 1983). Maaperäkartoitus kuu-
luu nykyisin keskeisenä osana kaivoksen perusti-

laselvitykseen. Jos alueelta ei ole kuitenkaan aiem-
min tehty maaperäkartoitusta, maaperän laadusta
voidaan tehdä alustavia päätelmiä joko peruskartan
tai ilmakuvien avulla. Kaivospiirin alueelta on myös
kertynyt maaperätietoa jo kaivoksen aloitusvaihees-
sa, jolloin kohteessa on tehty inventointikairauksia
ja maansiirtotöitä. Vanhat maaperähavainnot ovat
käyttökelpoisia, jos ne on dokumentoitu systemaat-
tisesti paikkatietoineen tai puuttuvat osat ovat myö-
hemmin täydennettävissä.

Sulkemisen suunnittelua varten on elinkaaren ai-
kana kertyneet maaperätutkimusten tulokset hyvä
koota alueellisesti kattavaan tietokantaan, jota voi-
daan käyttää esim. peittomateriaalien kartoituksen
tai virtausmallinnuksen lähtötietoina. Kustakin tut-
kimuspisteestä tulisi sisällyttää tietokantaan vähin-
täänkin sijainti ja maanpinnan korkeus, tärkeimpien
maakerrosten ylä- ja alapintojen syvyydet, maalaji ja
raekokojakauma, sekä kallion pinnan syvyys- ja rik-
konaisuustiedot. Maaperätiedon lisäksi tietokantaan
voidaan sisällyttää myös pohjavesitiedot. Pohjavesi-
putkista on syytä määrittää korkeus vaaitsemalla,
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takymetrillä tai senttimetritarkkuuteen yltävällä
GPS:llä, jotta pohjaveden pinnan taso ja sen muutok-
set voidaan dokumentoida luotettavasti esim. vir-
tausmallinnusta varten. Putkien sijaintitiedon osalta
tarkkuudeksi riittää kaivoskohteilla yleensä tavalli-
sen GPS:n tarkkuus.

Systemaattisen maaperätiedon puuttuessa teh-
dään tarvittaessa tarkentavia tutkimuksia maaperän
kolmiulotteisen rakenteen ymmärtämiseksi. Kaivin-
koneella tehtävistä koekaivannoista voidaan selvit-
tää nopeasti ja edullisesti maaperän pintaosan omi-
naisuuksia noin 5 metrin syvyyteen asti. Maaperän
rakenteiden havainnoiminen on kaivinkoneella teh-
dyistä tutkimuskaivannoista selkeämpää kuin kairaa-
malla. Syvempien kerrosten ominaisuuksia voidaan
lisäksi selvittää kairaamalla otetuista näytteistä tai
kairausvastuksen perusteella. Myös louhosten maa-
leikkaukset sekä läjitysalueiden pohjatutkimukset
antavat hyvän kuvan maaperän rakenteesta. Maa-
leikkauksista tulisi tehdä kattavat tutkimukset heti
leikkausten avausvaiheessa, jolloin maaperän raken-
teet ja kerrosjärjestys ovat laajoilla alueilla nähtävis-
sä.

Kalliopinnan topografia voidaan määrittää luotet-
tavimmin riittävän kairaustiedon perusteella. Jos kai-
rausaineistoa ei ole kattavasti saatavilla, kallioperän
pinnan korkeutta voidaan interpoloida tunnettujen
pisteiden avulla laajemmalle alueelle geofysikaalis-
ten menetelmien, kuten painovoimamittausten ja
seismisten luotausten, perusteella. Geofysikaalisilla
menetelmillä voidaan myös selvittää kairaamalla to-
detun maaperän kerrosjärjestyksen jatkumista eri
kairauspisteiden välillä. Esimerkiksi maatutka on
nopea ja suhteellisen edullinen menetelmä maaperän
sisäisen rakenteen selvittämiseen. Menetelmä sovel-
tuu etenkin karkearakeisten kerrostumien tutkimi-
seen (Hänninen 1991). Hienoaineksen määrän kas-
vaessa maatutkan signaalin vaimeneminen lisääntyy
ja savikoilla menetelmä ei ole enää käyttökelpoinen.
Maatutkaluotausten ohella hienorakeisten kerrosten
(mm. savi, siltti) esiintymistä lajittuneiden kerrostu-
mien (mm. harjujen, reuna- ja saumamuodostumien)
orsivettä salpaavina välikerroksina voidaan selvittää
myös sähköisellä maavastusluotauksella (esim. Val-
jus et al. 2004).

Kuva 21. Kaivosalueesta laaditaan maaperäkartta osana perustilaselvitystä. Maaperäkartan perusteella voidaan sulkemisen suun-
nittelussa arvioida jälkihoidossa tarvittavien materiaalien saatavuutta. Lisäksi maaperätietoa tarvitaan ympäristövaikutusten ja
riskien arvioinnissa.
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5.2 KAIVOSTEN POHJA- JA PINTAVESIVAIKUTUSTEN
TUTKIMINEN

Kaivosten sulkemisen suunnittelussa pohja- ja pin-
tavesitutkimuksia tarvitaan mm. ympäristövaikutus-
ten kartoittamisen ja arvioinnin yhteydessä esimer-
kiksi nykytilaselvityksissä, YVA-menettelyssä ja
ympäristölupahakemuksessa (vrt. kpl 4.1). Tutki-
muksia tarvitaan myös mahdollisen likaantumisen
selvittämisessä (päästölähde ja likaantumisen laa-
juus) ja hydrologisen tai geokemiallisen mallinnuk-
sen lähtötiedoiksi (vrt. kpl 5.6) tai sulkemistoimen-
piteiden valinnassa. Toiminnan vaikutuksia vesien
laatuun ja määrään tarkkaillaan yleensä jo toiminnan
aikana velvoiteseurannoilla. Seurantatulosten perus-
teella voidaan arvioida tarvetta laajempiin tutkimuk-
siin.

Kaivosalueen pintavesivaikutuksia voidaan sel-
vittää sekä pintaveden laatututkimuksilla, eliöselvi-
tyksillä (mm. plankton, pohjaeläimet, kalasto) että
sedimenttitutkimuksilla. Pohjavesivaikutuksia ar-
vioidaan yleensä pohjaveden laadun tai määrän muu-
toksista. Tämän kappaleen tavoitteena on käsitellä
pääasiassa vesien laatututkimuksia. Kappaleessa 5.3
on kuvattu tarkemmin sedimenttitutkimuksia ja kap-
paleessa 5.6 hydrologista mallinnusta.

Kaivoksen vaikutusta sen alapuolisen vesistön
laatuun arvioidaan yleensä jo toiminnan käynnisty-
misvaiheessa ennen ympäristöluvan hakemista (vrt.
YSL 11 §). Kaivoksen sulkemisen yhteydessä on
oleellista selvittää toteutuneet vaikutukset sekä ala-
puolisen vesistön laatuun että kaivosalueen ympäris-
tön pohjavesiin (ns. nykytilaselvitys). Vaikutusten
selvittäminen on tärkeää erityisesti silloin, kun niis-
tä ei ole muuten saatavilla riittävästi tietoa velvoite-
tarkkailujen tms. toiminnan aikaisten seurantojen tai
tutkimusten perusteella, tai jos alueen lähiympäris-
tössä sijaitsee vedenoton kannalta tärkeä tai siihen
soveltuva pohjavesiesiintymä. Pintavesivaikutuksia
on vastaanottavan vesistön lisäksi hyvä tarkastella
myös varsinaisella kaivosalueella mahdollisten ve-
den laatuun kielteisesti vaikuttavien toimintojen ra-
jaamiseksi. Pohjaveden laatututkimusten pohjaksi on
tärkeää selvittää systemaattisesti pohjavesiesiinty-
män rakenne ja sen hydrauliset ominaisuudet (vrt.
kpl 5.6 ja Suomen vesiyhdistys 2005).

Vaikutusten arvioimiseksi vastaanottavan vesis-
tön veden ja lähiympäristön pohjaveden laatua ver-
rataan alueen taustapitoisuuksiin. Taustapitoisuuksi-
na voidaan käyttää joko perustilaselvityksessä mää-
ritettyjä alueen tausta-arvoja tai ne voidaan erikseen
määrittää vaikutusten arvioinnin yhteydessä. Pinta-
ja pohjavesien laadusta on monin paikoin olemassa

kansallisia seuranta-aineistoja (mm. Backman et al.
1999, Soveri et al. 2001) tai valtakunnallisia kartoi-
tusaineistoja (mm. Lahermo et al. 1990, Lahermo et
al. 1996, Korkka-Niemi 2001, Lahermo et al. 2002,
Salminen et al. 2004, Tenhola et al. 2004), joita voi-
daan käyttää vertailuaineistoina paikallisille tausta-
pitoisuuksille. Arvioinnin yhteydessä pintavesien
taustapitoisuudet tutkitaan vastaanottavasta vesistös-
tä yhdestä tai useammasta pisteestä ylävirtaan kai-
vosvesien purkautumispaikasta tai -paikoista, ja tar-
vittaessa myös kaivosalueelle tulevista pintavesistä.
Kaivosalueelta johdetaan toisinaan kaivosvesiä ve-
sistöön useasta pisteestä, jolloin on hyvä erottaa eri
tyyppisten vesien vaikutukset toisistaan tutkimalla
veden laatua sekä purkautumispisteen ylä- että ala-
virran puolelta. Pohjaveden taustapitoisuudet määri-
tetään pohjaveden virtaussuuntaan nähden kaivos-
alueen ylävirran puolelta.

Kaivoksen vaikutuksen selvittämiseksi ja vaiku-
tusalueen rajaamiseksi veden laatua tutkitaan vas-
taanottavasta vesistöstä alavirran puolelta kaivosve-
sien purkautumispaikkoja. Tarvittavien havaintopis-
teiden määrä arvioidaan tapauskohtaisesti. Vastaan-
ottavan vesistön laadun lisäksi on hyvä selvittää
myös kaivosalueelta vesistöön johdettavien vesien
sekä kaivosalueella virtaavien pintavesien laatua.
Pohjaveden laatua ja pinnankorkeuksia voidaan alus-
tavasti selvittää kaivosalueen lähiympäristön kai-
voista, lähteistä tai alueelle mahdollisesti asennetuis-
ta havaintoputkista. Mikäli olemassa olevia havain-
topisteitä ei ole riittävästi tai niissä on havaittu kai-
vostoiminnasta tms. johtuvaa veden likaantumista,
alueelle asennetaan uusia pohjavesiputkia havainto-
verkon täydentämiseksi ja/tai mahdollisen likaantu-
neen alueen rajaamiseksi. Havaintoputkien sijoitta-
minen ja niiden putkimateriaalit suunnitellaan ta-
pauskohtaisesti (vrt. kpl 6.1 ja Hatakka & Heikkinen
2005).

Veden laatua havainnoidaan kenttämittauksilla ja
vesinäytteiden laboratorioanalyyseillä. Kenttämit-
tauksilla määritetään tutkimuspisteistä veden pH-
arvo, sähkönjohtavuus ja lämpötila. Muita tärkeitä
kentällä tutkittavia muuttujia ovat mm. happipitoi-
suus ja -kylläisyys, alkaliniteetti ja redox-potentiaa-
li, sekä pohjaveden pinnan korkeus, jonka perusteel-
la voidaan määrittää pohjaveden virtaussuuntia ja
arvioida esim. kuivanapitopumppauksen vaikutusta
alueen pohjaveden määriin. Kaivoksen vaikutuksen
arvioimiseksi on tärkeää ottaa vesinäytteet sekä ka-
tioni- että anionimäärityksiin, sillä kaivosvesissä
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mahdollisia haitta-aineita metallien ohella ovat mm.
sulfaatti, kloridi ja nitraatti. Kationi-anionimäärityk-
set mahdollistavat myös veden laatumuutosten tar-
kastelun pääionijakaumien perusteella, jolloin vesis-
tövaikutukset voidaan havaita jo pieninäkin pitoi-
suuksina pääionisuhteiden muutoksista (Kuva 22,
vrt. Heikkinen et al. 2002, Heikkinen et al. 2005).
Lisäksi tulisi varautua selvittämään myös mahdolli-
set prosessista tai onnettomuuksista peräisin olevien
orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet. Analysoita-
vat muuttujat määritellään aina tapauskohtaisesti,
mutta esimerkiksi kaivosalueella muodostuvista ve-
sistä olisi hyvä tehdä ainakin kerran mahdollisim-
man kattavat analyysit mahdollisten haitta-aineiden
rajaamiseksi. Kationien pitoisuudet määritetään
yleensä joko ICP-AES/MS -tekniikalla tai AAS-me-
netelmällä ja anionit ionikromatografisesti. Orgaani-
set haitta-aineet analysoidaan useimmiten kaasu- tai
nestekromatografisesti. Näytteenottoa ja näytteiden
analysointia on kuvattu tarkemmin Kaivostoiminnan
ympäristötekniikka -projektin erillisraportissa (Ha-
takka & Heikkinen 2005). Jos vesinäytteiden tulok-
sista halutaan arvioida kaivosalueelta vuosittain ala-
puoliseen vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, tulisi
näytteenoton yhteydessä määrittää tutkimuspisteistä
myös pintavesien virtaamat esim. V-aukkopadolla tai

siivikolla. Tällöin näytteenotto ja virtaamamittauk-
set on hyvä toistaa vuoden aikana useita kertoja, jot-
ta laskelmissa voidaan huomioida vuodenaikaisvaih-
telu.

Kaivosalueella tehdään nykyisin nykytilaselvi-
tyksen yhteydessä ns. suotovesikartoitus (Kuva 23).
Sen tavoitteena on rikastushiekka- ja sivukivien lä-
jitysalueilta pintavesiin purkautuvien vesien paikal-
listaminen ja niiden laadun havainnointi mm. vesi-
en käsittelytarpeen ja käsiteltävien vesien määrän ja
laadun selvittämiseksi tai läjitysalueiden kunnostus-
toimenpiteiden suunnittelua varten (esim. Räisänen
et al. 2003, Heikkinen et al. 2004). Kartoituksessa
mitataan läjitysalueiden ympärysojien sekä niihin
tulevien ja niistä laskevien ojien veden pH-arvot ja
sähkönjohtavuudet, ja kirjataan ylös havainnot mah-
dollisista ojien pohjilla esiintyvistä saostumista. Kar-
toituksen pohjalta suunnitellaan tutkimuspisteet
suotovesi- ja pintavesinäytteitä varten. Vesinäyttei-
den lisäksi näytteitä voidaan ottaa ojien pohjille ker-
rostuneista saostumista (mm. raudan, mangaanin tai
alumiinin hydroksideista ja oksihydroksideista), ja
analysoida niiden mineraloginen ja geokemiallinen
koostumus. Saostumat voivat sitoa ympärysojien
vesistä merkittäviä määriä ympäristölle haitallisia
metalli-ioneja ja anioneja.

Kuva 22. Sulfidipitoisten rikastushiekkojen tai sivukivien läjitysalueilta purkautuvien vesien sekoittuminen ympäröiviin pinta- tai
pohjavesiin voidaan havaita veden laadun muutoksista, kuten pääionien suhteiden muutoksesta. Kuvan esimerkissä rikastushiekka-
alueelta purkautuvat vedet ovat Mg-SO

4
-valtaisia vesiä, ja ympäristön vedet Ca-HCO

3
- tyypin vesiä. Kaivosvesien sekoittuminen

puhtaisiin pohja- tai pintavesiin havaitaan veden koostumuksen muuttumisena kohti Mg-SO
4

-tyypin vettä (Heikkinen et al. 2002,
Heikkinen et al. 2005).
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Kuva 23. Suotovesikartoituksella paikannetaan nykytilaselvityksessä rikastushiekan ja sivukiven läjitysalueilta purkautuvia vesiä
ja määritetään niiden laatu sulkemistoimenpiteiden suunnittelua varten. Suotovesien purkautuessa hapekkaisiin oloihin niistä
saostuu maarakeiden pinnoille raudan, alumiinin ja/tai mangaanin hydroksideja tai oksyhydroksideja, jotka erottuvat punertavina
(a), kellertävinä tai valkoisina (b) sakkoina.

5.3 SEDIMENTTITUTKIMUKSET KAIVOSTEN SULKEMISEN YHTEYDESSÄ

Kaivos- ja siihen liittyvästä rikastustoiminnasta ai-
heutuu usein ympäristöhaittoja pintavesiin. Vesistö-
jen pohjalle kerrostunutta ainesta, järvi-, joki-, puro-
tai merisedimenttiä, tutkimalla voidaan saada sekä
alueellinen että ajallinen kuva haitta-ainepitoisuuk-
sista ja niiden aiheuttamista vaikutuksista vesi-
ekosysteemissä. Sedimenttiaineksen kertyminen al-
taiden akkumulaatioalueille tasoittaa havaintoaineis-
toa ajallisesti ja alueellisesti, mikä tekee sedimentti-
tutkimuksista erityisen soveltuvia kaivostoiminnan
jälkeiseen seurantaan. Lisäksi sedimenttitutkimukset
ovat usein ainoa keino saada mittaustietoa ennen kai-
vostoimintaa vallinneista oloista, etenkin jos perus-
tilaselvitystä ei ole tehty ennen toiminnan alkua.

Alueellisia sedimenttitutkimuksia, joissa määrite-
tään laajalta alueelta sedimentin pintaosan haitta-ai-
nepitoisuuksia, voidaan käyttää kaivoksen vaikutus-
alueen rajaamisessa, tärkeimpien haitta-aineiden tun-
nistamisessa ja eri reittien kautta kulkeutuvien pitoi-
suuksien arvioimisessa (Kuva 24). Tiedot sediment-
tien sisältämistä pitoisuuksista kuuluvat sulkemis-
suunnitelmassa kohteen geokemiallisen tilan ku-

vaukseen ja niitä voidaan käyttää mm. riskinarvioin-
nissa. Kaivosalueen maa- ja kallioperä ovat usein
luontaisesti geokemiallisesti poikkeavia, minkä
vuoksi tulee analysoida myös riittävä määrä tausta-
näytteitä kohonneiden pitoisuuksien tunnistamisek-
si. Vaikutusalueen rajaamisessa tulee ottaa huomioon
sedimenttien sisältämän eloperäisen aineksen ja hie-
norakeisen mineraaliaineksen määrä normalisointi-
menetelmin, koska kyseiset ainekset pidättävät hy-
vin haitta-aineita ja sedimentin laatu vaikuttaa sitä
kautta pitoisuuksiin (esim. Siiro & Kohonen 2003).
Vaikutusalueen rajaamisessa voidaan myös hyödyn-
tää jotakin paikalliseen kaivostoimintaan liittymä-
töntä alkuainetta, jonka pitoisuuksia käytetään ver-
tailukohtana (Rae & Parker 1996).

Sedimentin sisältämät haitta-aineiden pitoisuudet
voivat joskus olla niin korkeita, että sedimentti itses-
sään aiheuttaa ekologista tai terveydellistä riskiä ja
vaatii siten kunnostustoimenpiteitä. Kohonneista pi-
toisuuksista aiheutuvan riskin arvioinnissa käytetään
joko annettuja ohjearvoja tai kohdekohtaisia, riski-
analyyseihin perustuvia pitoisuuksia. Sedimentin pi-

a) b)



66 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

toisuuksille asetettavat tavoitearvot voivat perustua
myös ennen kaivostoimintaa kerrostuneista sedimen-
teistä määritettyihin, luonnontilaista ekosysteemiä
edustaviin, taustapitoisuuksiin. Esimerkiksi ruop-
pausmassojen laatukriteerit haitattomalle ruoppaus-
massalle perustuvat Suomen rannikon keskimääräi-
siin pitoisuuksiin ja ne voidaan tarvittaessa tarkistaa
paikallisesti alueellisten taustapitoisuuksien avulla
(Ympäristöministeriö 2004). EU:n vesipuitedirektii-
vin (Euroopan parlamentti ja neuvosto 2000) mukai-
sesti yleiset kemiallis-fysikaaliset olot eivät saa hai-
tata vesistötyypille ominaisten biologisten laatuteki-
jöiden arvojen saavuttamista, kun tavoitteena on ve-
simuodostuman hyvä tila. Lisäksi yksilöityjen pilaa-
vien aineiden pitoisuudet eivät saa ylittää jäsenval-
tioiden asettamia normeja (Euroopan parlamentti ja
neuvosto 2000). Käytännössä siis pyritään sellaisiin
pitoisuustasoihin, jotka mahdollistavat ekosysteemin
häiriöttömän toiminnan. Mikäli haitta-ainepitoisuu-
det ovat niin korkeita, että sedimentin kunnostami-
nen on välttämätöntä, sedimenttitutkimuksia käyte-
tään kunnostuksen suunnittelussa, esim. poistettavan
sedimentin vaaka- ja syvyyssuuntaisessa rajaamises-
sa. Tarkemmilla laboratoriotutkimuksilla voidaan li-
säksi selvittää sedimentin sisältämien haitta-aineiden
käyttäytymistä eri kunnostusvaihtoehdoissa (esim.
metallien liikkuvuus), jolloin tutkimustuloksia käy-
tetään kunnostusmenetelmien valinnassa ja siihen
liittyvissä riskitarkasteluissa.

Kerrostumisalueelta otetun sedimenttisarjan omi-
naisuuksien syvyyssuuntaista vaihtelua tutkimalla
voidaan saada tietoa vesistön tilasta ennen kaivostoi-
mintaa ja sen aikana (Kuva 25). Yksinkertaisimmis-
sa tapauksissa sedimentin syvyyssuuntainen haitta-

ainepitoisuuksien vaihtelu kuvastaa kaivostoiminnan
historiaa alueella (esim. Couillard et al. 2004). Se-
dimentaatio-olojen ja sedimentin laadun muutokset
sekä aineiden mahdollinen kerrostumisen jälkeinen
liikkuvuus sedimentissä tulee kuitenkin aina ottaa
tarkasteluissa huomioon. Sedimentin laatutekijät
huomioimalla (normalisoinnilla) voidaan yleensä
tarkastella sedimentin pitoisuuksien palautumista
kaivostoimintaa edeltäneelle tasolle. Kyseisen kaltai-
nen, harvaväliseen näytteenottoon perustuva tarkas-
telu voidaan sisällyttää jälkitarkkailuohjelmaan.

Vesipuitedirektiivi (Euroopan parlamentti ja neu-
vosto 2000) painottaa entistä enemmän biologisten
muuttujien käyttöä vesien tilan määrittelyssä. Sedi-
menttinäytteiden avulla voidaan tutkia vesistöjen
vertailutilaa ja muuttumista useiden direktiivissä
määritettyjen muuttujien osalta (esim. Kauppila
2006, Salonen et al. 2006). Lisäksi sedimentin eliö-
koostumuksen avulla voidaan mallintaa vedenlaatu-
muuttujien (esim. pH) arvoja erityisten kalibrointi-
mallien avulla (esim. Smol 2002). Mikäli eliöstössä
tapahtuneet muutokset pystytään yhdistämään kuor-
mitustietoihin ja muihin ympäristömuuttujiin, voi-
daan myös selvittää, millä ympäristötekijöillä on ti-
lastollisesti luotettava yhteys lajiston vaihteluun. Se-
dimenttitutkimuksia voidaan siis hyödyntää myös
biologisten (ekologisten) muuttujien osalta perusti-
lan ja tavoitteiden selvittämisessä sekä sulkemis-
suunnitelmaan sisällytettävässä kaivostoiminnan
ympäristövaikutusten kuvaamisessa ja riskinarvioin-
nissa. Lisäksi eliöaineiston perusteella voidaan mal-
linnuksen avulla tarkastella alueen kemiallista perus-
tilaa ja vedenlaadun muuttuneisuutta.

Kuva 24. Kaivoksen vesistövaikutuksen laajuutta voidaan rajata sedimenttien pin-
taosan haitta-ainepitoisuusselvityksillä. Limnos -näytteenottimella voidaan ottaa
sedimentin pinnasta häiriintymätön näyte.
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5.4 RIKASTUSHIEKAN JA SIVUKIVEN YMPÄRISTÖ-
KELPOISUUSTUTKIMUKSET

Kuva 25. Moottorikelkalla liikuteltavalla kalustolla saadaan jopa useiden metrien pituisia, jatkuvia
sedimenttisarjoja, joista voidaan tutkia kaivoksen vaikutusta ja toimintaa edeltänyttä luonnontilaa.

Rikastushiekan ja sivukivien ympäristökelpoisuus-
tutkimuksiin kuuluvat mineralogisten ja kemiallisten
ominaisuuksien selvittäminen sekä muut mahdollis-
ten haitta-aineiden liukenemiseen ja haponmuodos-
tuspotentiaaliin liittyvät tutkimukset. Kaivostoimin-
nan BAT-vertailuasiakirja (EC 2004) suosittelee ri-
kastushiekkojen ja sivukivien perusmäärittelytutki-
musten tekemistä jo ennen kaivostoiminnan aloitta-
mista materiaalien lyhyen, keskipitkän ja pitkän ajan
käyttäytymisen arvioimiseksi niiden hyödyntämistä
ja sijoittamista sekä sulkemissuunnittelua varten.

Ympäristökelpoisuustutkimuksien keskeinen ta-
voite on, erityisesti sulfidimalmikaivosten sivukivi-
en ja rikastushiekkojen osalta, sulfidimineraalien
hapettumispotentiaalin selvittäminen. Kun rikastus-
hiekan ja sivukivien sisältämät sulfidimineraalit jou-
tuvat kosketuksiin hapen ja/tai veden kanssa, ne ha-
pettuvat. Reaktiossa muodostuu happamuutta ja va-
pautuu mm. sulfaatti- ja metalli-ioneja. Happamien
valumavesien muodostuminen riippuu kuitenkin
pääasiassa happoja ja emäksiä tuottavien reaktioiden
tasapainosta. Kaikki sulfidimineraaleja, kuten rikki-
kiisua (FeS

2
) tai magneettikiisua (Fe

1-x
S), sisältävät

materiaalit ovat happoa muodostavia. Happamia va-

lumavesiä (Acid Rock Drainage = ARD; Acid Mine
Drainage = AMD) syntyy kuitenkin vain, mikäli
happoja neutraloivia emäksisiä materiaaleja, kuten
karbonaattimineraaleja, ei esiinny riittävästi. Sulfi-
dien hapettumiseen liittyviä reaktioyhtälöitä on
esitetty liitteessä 9.

Rikastushiekan ja sivukivien perusmäärittelytut-
kimukset aloitetaan geokemiallisilla ja mineralogi-
silla perusanalyyseillä, joiden perusteella tehdään
päätökset jatkotutkimuksista. Kuvan 26 kaaviossa on
havainnollistettu rikastushiekkojen ja sivukivien ym-
päristöominaisuuksien määrittelyn etenemistä.

Seuraavissa kappaleissa kuvataan yksityiskohtai-
semmin rikastushiekoista ja sivukivistä tehtäviä ke-
miallisia ja mineralogisia määrityksiä sekä liukoi-
suustutkimuksia.

5.4.1 Rikastushiekan ja sivukiven mine-
ralogiset ja kemialliset tutkimukset

Rikastushiekan ja sivukiven mineralogisen ja kemi-
allisen koostumuksen tunteminen on tärkeää niiden
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pitkäaikaiskäyttäytymisen arvioinnissa, sillä niiden
haponmuodostuskyky riippuu happoa tuottavien ja
happoa neutraloivien mineraalien suhteista. Pitkäai-
kaiskäyttäytymisen arviointi muodostaa peruslähtö-
kohdan rikastushiekan ja sivukivien sulkemistoi-
menpiteiden suunnittelulle jo kaivostoiminnan käyn-
nistämisvaiheessa. Nykytilaselvityksissä mineralogi-
silla ja kemiallisilla tutkimuksilla selvitetään toimin-
nan aikaista rikastushiekan ja sivukivien rapautumis-
ta mm. peittämistarvetta arvioitaessa (Kuva 27). Ri-
kastushiekan ja sivukiven mineraloginen ja kemial-
linen koostumus säätelee myös niiden hyödyntämis-
mahdollisuuksia mm. ympäristökelpoisuuden ja
geoteknisten ominaisuuksien kautta.

Rikastushiekan ja sivukiven koostumus riippuu
louhittavan malmiesiintymän koostumuksesta, ja
vaihtelee siten esiintymäkohtaisesti. Kaivosten sul-
kemiseen liittyvissä kysymyksissä mineralogisista ja
kemiallisista ominaisuuksista ovat oleellisia mine-

raalien rapautumisherkkyys, haitta-aineiden pitoi-
suudet ja sitoutumistapa sekä haponmuodostus- ja
neutraloimiskyky. Rapautumisherkkyyteen vaikutta-
vat mm. raemuoto ja rakeiden ominaispinta-ala sekä
mineraalin kidehilan ominaisuudet, ja se vaihtelee
siten laajasti eri mineraaleilla. Ympäristölle ja ter-
veydelle haitallisten metallien tai puolimetallien
esiintyminen kaivosten sivutuotteissa riippuu usein
pääasiassa materiaalien mineralogisesta koostumuk-
sesta. Esimerkiksi rikastushiekassa voi kuitenkin
esiintyä myös rikastusprosessista peräisin olevia
haitta-aineita. Ympäristövaikutusten kannalta metal-
lien sitoutumistapa materiaaleissa on ratkaiseva.

Rikastushiekan ja sivukiven kokonaismineralogia
määritetään tavallisesti joko ohuthieistä valomikros-
koopilla tai röntgendiffraktioanalyysillä (XRD-ana-
lyysi). Mineraloginen määritys käsittää materiaalin
sisältämien mineraalien tunnistamisen sekä niiden
rapautuneisuuden (Kuva 28) ja suhteellisten osuuk-

Kuva 26. Esimerkki sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristöominaisuuksien perusmäärittelytutkimuksista (mukailtu EC 2004 poh-
jalta).
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Kuva 27. Nykytilaselvityksissä tutkitaan rikastushiekan kemiallista muuttumista peittämisvaihtoehtojen arvioimiseksi. Tutkimuksia
varten rikastushiekasta otetaan näytteitä joko tutkimuskaivannoista (kuvassa) tai kairaamalla rikastushiekan pinnasta pohjaan ulot-
tuvia profiilinäytteitä. Kuvan rikastushiekassa on havaittavissa sulfidien hapettumisesta aiheutuvaa muuttumista voimakkaimmin
ylimmän 20 cm:n syvyydellä.

Kuva 28. Rikastushiekan sisältämät sulfidimineraalit hapettuvat ilman ja veden vaikutuksesta. Mineralogisilla tutkimuksilla voi-
daan selvittää rikastushiekan sisältämien sulfidimineraalien määrää sekä tutkia niiden rapautuneisuutta. Valomikroskooppikuvissa
on esitetty a) rapautumaton ja b) voimakkaasti rapautunut magneettikiisurae rikastushiekassa.

sien selvittämisen. Suhteelliset osuudet määritetään
yleensä ohuthieistä pistelaskumenetelmällä (point
counting) tai XRD-analyysistä mineraalipiikkien
suhteista. Suhteelliset osuudet on nykyisin mahdol-

lista määrittää myös ns. kuva-analyysin perusteella
joko valo- tai elektronimikroskopialla. Mikros-
kooppitutkimuksilla voidaan lisäksi selvittää mate-
riaalien hyödyntämiseen vaikuttavia ominaisuuksia,

a) b)

a) b)
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kuten mineraalirakeiden muotoa, raekokoja sekä ra-
keiden välisiä rajapintoja. Elektromikroskopia ja
mikroanalytiikka mahdollistavat edelleen mm. yksit-
täisten mineraalien hivenainekoostumuksen tai hie-
norakeisten sulfidimineraalien rapautumisen tutki-
misen. Sulfidien hapettumisen seurauksena muodos-
tuvien rauta-, mangaani- ja alumiinisaostumien mi-
neralogiaa voidaan tutkia esim. XRD-analyysillä tai
infrapunatekniikalla (IR).

Rikastushiekan ja sivukiven kemiallinen koko-
naiskoostumus määritetään joko röntgenfluoresens-
simenetelmällä (XRF) tai kokonaisliuotuksesta (per-
kloorifluorivetyhappouutto tai kuuma kuningasvesi-
uutto) ICP-AES/MS -tekniikalla. Rikin kokonaispi-
toisuudet määritetään yleensä rikkianalysaattorilla
(esim. Leco). Kokonaispitoisuuksista voidaan las-
kennallisilla menetelmillä määrittää myös materiaa-
lin suhteellinen mineraalikoostumus (esim. Paktunc
1998, Heikkinen 2005).

Haitta-aineiden liukenemista sivukivestä tai ri-
kastushiekasta tutkitaan erilaisilla osittaisuutoilla tai
liukoisuuskokeilla (ks. kpl 5.4.2). Osittaisuuttojen
tavoitteena on määrittää eri tavoilla mineraalien ki-
dehiloihin ja niiden pinnoille sitoutuneiden haitta-
aineiden pitoisuudet, ja sitä kautta arvioida haitta-ai-
neiden liukenemista muuttuvissa ympäristöoloissa.
Kaivosten rikastushiekkojen ja sivukivien määrityk-
sissä on yleisesti käytetty mm. laimeita suolauuttoja
(BaCl

2
- ja NH

4
Cl-uutot), ammoniumasetaatti- ja

oksalaattiuuttoja sekä happouuttoja (kuuma kunin-
gasvesiuutto, perkloorihappo/suolahappo/typpihap-
pouutto) (esim. Hall et al. 1996, Dold 2001). Metal-
lien pitoisuudet määritetään uuttoliuoksista ICP-
AES/MS -tekniikalla ja anionit ionikromatografises-
ti. Eri uutoilla kuvattavat geokemialliset fraktiot on
esitetty taulukossa 17. Kokonaisuuton ja vahvan
happouuton (perkloorihappo/suolahappo/typpihap-
pouutto) erotuksena voidaan määrittää ns. jäännös-
fraktio eli heikosti liukeneviin silikaatteihin sitoutu-
nut fraktio.

Sulfideja sisältäville sivukiville ja rikastushie-
koille on suositeltu tehtäväksi hapontuotto- ja neut-
raloimiskyvynmääritykset (EC 2004, vrt. kpl 5.4.2).
Hapontuottokyky lasketaan yleensä rikin kokonais-
pitoisuudesta tai sulfidisen rikin määrästä. Neutra-
loimiskyky voidaan määrittää joko laskennallisesti
materiaalin mineralogisen koostumuksen perusteel-
la tai laboratoriomäärityksillä (vrt. kpl 5.4.2). Las-
kennallisissa menetelmissä neutraloimiskyvyn las-
kenta on perustettu karbonaattisen hiilen määrään,
karbonaattimineraalien määrään tai neutraloivien
mineraalien kokonaismäärään. Laskentaa varten kar-
bonaattisen hiilen pitoisuus voidaan määrittää joko
märkäkemiallisesti tai hiilianalysaattorilla.

Taulukko 17. Rikastushiekkojen ja sivukiven geokemiallisessa
fraktioinnissa käytettäviä uuttomenetelmiä.

Uuttomenetelmä Geokemiallinen fraktio

Fysikaalisesti mineraalirakeiden pinnoille si-
toutunut herkkäliukoinen, eliöiden käytössä
oleva fraktio

Mineraalien pinnoille kemiallisesti sitoutu-
nut, kationinvaihtokykyinen fraktio. Uutto
liuottaa myös karbonaattimineraalit sekä hei-
kosti kiteytyneet hydroksidisaostumat

Heikosti kiteytyneisiin ja kiteisiin saostuma-
mineraaleihin sitoutunut fraktio

Sulfidimineraaleihin sitoutunut fraktio

Laimea suolauutto

Ammonium-
asetaattiuutto

Oksalaatti-
uutto

Perkloorihappo/
suolahappo/
typpihappouutto

5.4.2 Rikastushiekan ja sivukiven
liukoisuustutkimukset

Liukoisuuskokeiden tavoitteena on muodostaa tietyn
testiajan puitteissa arvio materiaalista liukenevien
aineiden määristä ja mahdollisesti liukenemisen ai-
kariippuvuudesta. Etenkin standardoiduille laborato-
riomittakaavan liukoisuuskokeille, joita usein käyte-
tään materiaalien sijoituskelpoisuuden arvioinnissa,
on tärkeää testien suoritettavuus suhteellisen lyhy-
essä ajassa (vrt. taulukko 18). Luonnon olosuhteista
laboratoriossa suoritettavat liukoisuuskokeet eroavat
usein mm. materiaalin murskaamisen, lämpötilan ja
nopeamman veden virtauksen vuoksi, jolloin liukoi-
suuskokeissa havaitut aineiden liuenneet pitoisuudet
ja määrät saattavat poiketa huomattavastikin sijoitus-
paikalla tehdyistä havainnoista.

Rikastushiekkojen ja sivukivien ympäristöomi-
naisuuksien tutkimiseen on olemassa useita eri me-
netelmiä, joita on kuvattu taulukossa 18. Esitetyillä
menetelmillä voidaan suorittaa materiaalien etukä-
teisarviointia, jonka perusteella on mahdollista suun-
nitella toimenpiteitä esimerkiksi materiaalien sijoit-
tamiseksi siten, että ympäristöön kohdistuvat pääs-
töt voidaan hallita mahdollisimman hyvin. Viime
vuosina on kehitetty lukuisia toisistaan eroavia me-
netelmiä, joilla saadut tulokset voivat poiketa toisis-
taan. Taulukkoon 18 kootut menetelmät ovat joko
standardoituja testejä tai niiden suorittamisesta on
kokemuksia Suomessa (Kaartinen & Wahlström
2005). Jäljempänä kuvataan eräiden menetelmien
sovellusmahdollisuuksia tarkoituksena selventää
kaivosten sivukiville ja rikastushiekoille mahdolli-
sesti soveltuvien testien keskinäistä hierarkiaa.
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Neutraloimis- ja haponmuodostus-
potentiaalin määritys

Määrittämällä rikastushiekkojen ja sivukivien neut-
raloimis- ja haponmuodostuspotentiaali pyritään
muodostamaan arvioita siitä, onko happamia valu-
mavesiä odotettavissa. Karkea arvio neutraloimispo-
tentiaalista (NP) saadaan laboratoriossa määrittämäl-
lä murskatun näytteen kyky neutralisoida vahvaa
happoa. Neutraloimispotentiaalia voidaan myös ar-
vioida materiaalin yksityiskohtaisen mineralogisen
ja kemiallisen koostumuksen tuntemukseen perustu-
villa laskennallisilla menetelmillä (vrt. kpl 5.4.1 sekä
Kumpulainen & Heikkinen 2004, Heikkinen 2005).
Materiaalin haponmuodostuspotentiaali (AP) määri-
tetään yleensä laskennallisesti kokonaisrikin tai sul-
fidirikin pitoisuuden perusteella.

Happamien valumavesien muodostumisen toden-
näköisyyttä arvioidaan yleensä vertaamalla neutra-
loimispotentiaalia ja haponmuodostuspotentiaalia
keskenään. Yleisesti käytetään NP:n ja AP:n erotus-
ta eli nettoneutraloimispotentiaalia (NNP) sekä neut-
raloimispotentiaalisuhdetta (NPR), joka lasketaan
NP:n ja AP:n suhteena. Lisäksi happamien valuma-
vesien muodostumista voidaan arvioida materiaalin
sulfidipitoisuuden perusteella. Esimerkiksi Pricen
(1997) mukaan materiaalit, joiden sulfidipitoisuus

on alle 0,3 %, ovat AMD:n suhteen vaarattomia.
Materiaaleja, joiden NNP on negatiivinen tai NPR-
suhde on alle 1, pidetään mahdollisesti happamia
valumavesiä tuottavina (Taulukko 19). Neutraloimis-
potentiaalisuhteelle on esitetty kynnysarvoja, joiden
perusteella voidaan arvioida materiaalin potentiaalia
tuottaa AMD:ta (Price 1997), ja jotka esitetään
myös kaivostoiminnan BAT-vertailuasiakirjassa (EC
2004).

Edellä kuvatuilla arvoilla ei ole tarkoitus pyrkiä
tarkasti kuvaamaan kenttäolosuhteissa vallitsevia
NP- tai AP-arvoja, eikä niillä kyetä kuvaamaan
mahdollisesti happamien valumavesien syntymiseen
kuluvaa aikaa. Myös luonnossa esiintyvät sulfidien
tai neutraloivien mineraalien liukenemisnopeudet
jäävät huomiotta. Näiden ns. staattisten kokeiden tu-
losten perusteella voidaan kuitenkin päätellä, onko
sivukivien ja rikastushiekkojen liukoisuusominai-
suuksien tarkempi tutkiminen tarpeen esim. seuraa-
vassa esitetyn kaltaisilla liukoisuuskokeilla (EC
2004).

Liukoisuuskokeet

Liukoisuuskokeista käsitellään tässä yhteydessä kos-
teuskammio- ja kolonnitestejä (prCEN/TS14405).

Taulukko 18. Kaivostoiminnan sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristöominaisuuksien tutkimiseen soveltuvia menetelmiä.

Menetelmä Periaate Tavoite Huomioita

Neutraloimis- Uutto vahvalla hapolla, Arvioidaan näytteen – Lyhyt kesto, helppo suoritus
potentiaalin sekoitus ja mahdollisesti neutraloivien mineraalien – Sivukivet murskattava
määritys lämmitys. Haponkulutuksen määrä. – Saadaan vain karkea arvio

määritys. – Hyvä seulontatesti

Kosteuskammio- Materiaalikerroksen läpi Saadaan ennuste materiaalin – Pitkä kesto (min. 20 viikkoa).
testi johdetaan sykleissä kuivaa ja hapettumisesta sekä sen – Sivukivet murskattava
(ASTM5744-96) kosteaa ilmaa sekä huuhdellaan vaikutuksesta haitta-aineiden – Ongelmallinen huonon veden- ja

viikoittain. Huuhteluvesi liukenemiseen. ilmanläpäisevyyden omaaville
analysoidaan. materiaaleille

– Työläs testi esim. kolonnitestiin verrattuna

Kolonnitesti Vettä pumpataan Simuloi aineiden liukenemista – Kesto kolmesta viikosta kuukauteen
(prCEN/TS14405) materiaalikerroksen läpi ja vesi materiaalista huomioimatta – Sivukivet murskattava

analysoidaan. ilman aiheuttaman – Vedellä kyllästyneet olosuhteet
hapettumisen vaikutusta.

pH-riippuvuustestit Näytteen ja veden seoksen Arvioidaan pH:n vaikutusta – Lyhyt kesto verrattuna kosteuskammio- ja
(prCEN/TS14429, pH-arvo säädetään halutulle aineiden liukenemiseen. kolonnitesteihin
prEN14997) tasolle jatkuvalla tai testin – Sivukivet murskattava

alussa suoritettavalla happo/emäs-
lisäyksellä. Testin jälkeen vesi
analysoidaan.

Lysimetrikokeet Suuren mittakaavan Pyritään suuremmassa – Pitkä kesto (jopa vuosia)
kolonnitestejä, usein todellinen mittakaavassa simuloimaan – Ei standardoituja menetelmiä
sadanta. mahdollisimman hyvin

kenttäolosuhteita.
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Kolonnitestejä on pitkään käytetty jätteiden ja sivu-
tuotteiden liukoisuusominaisuuksien tutkimisessa.
Kaivostoiminnan BAT-vertailuasiakirjassa (EC
2004) mainitaan kosteuskammiotesti standardoituna
kineettisenä testinä mahdollisen AMD-potentiaalin
omaavien rikastushiekkojen ja sivukivien liukoi-
suusominaisuuksien tutkimiseen. Kosteuskammio-
testiä (ASTM-D5744-96) on sovellettu esim. Kana-
dassa kaivostoiminnan jätteiden tutkimiseen, ja sitä
on suositeltu rikastushiekkojen ja sivukivien geoke-
miallisen käyttäytymisen ennustamiseen (Price
1997). Liukoisuustestejä suositellaan yleisesti käy-
tettäväksi haitta-aineiden liukenemisen tutkimiseen
myös ei-sulfidisista tai alhaisen sulfidipitoisuuden
omaavista rikastushiekoista ja sivukivistä (vrt. kuva
26 ja EC 2004).

Kolonnitestissä prCEN/TS11405 tutkittava mate-
riaali on koko testin ajan vedellä kyllästyneenä, jol-
loin ilman vaikutus sulfidien hapettumisessa jää huo-
miotta. Näin ollen tällaisella kolonnitestillä ei kyetä
riittävästi jäljittelemään liukenevien aineiden pitoi-
suuksien kehittymistä tilanteissa, joissa hapettumi-
selle altis materiaali ei ole sijoituskohteessa jatku-
vasti vedellä kyllästyneenä ja pääsee kosketuksiin
ilman kanssa. Kolonnitestin voidaan sen sijaan kat-
soa soveltuvan vedellä kyllästyneisiin olosuhteisiin
sijoitettavien sulfidisten sivukivien tai rikastushiek-
kojen liukoisuusominaisuuksien arviointiin.

Kosteuskammiotestissä materiaali on vedellä kyl-
lästyneenä ainoastaan lyhyen ajan huuhtelun aikana.
Muissa testin vaiheissa pyritään kiihdytettyyn ikään-
nyttämiseen pitämällä materiaali jatkuvasti koske-
tuksissa ilman kanssa. Kosteuskammiotestin avulla
voidaan muodostaa arvio happamien valumavesien
synnystä ja siihen mahdollisesti kuluvasta ajasta
edellä mainittujen NP- ja AP-määritysten tueksi.
Samalla voidaan havaita mahdollisten happamien
olosuhteiden vaikutus haitta-aineiden, kuten metal-
lien liukenemiseen. Kosteuskammiotestin tuloksista

voidaan johtaa edellistä syvällisempää tietoa käyttä-
mällä niitä geokemiallisen mallinnuksen apuvälinee-
nä laadittaessa ennusteita sijoituskohteen valumave-
sien laadun kehittymisestä (Kumpulainen 2004).
Kosteuskammiotesteistä on huomioitava, että taulu-
kossa 18 testin kestolle esitetty 20 viikkoa on mini-
miaika, ja luotettavien tulosten saamiseksi testejä
tulee usein jatkaa 40 tai jopa 60 viikkoa.

Liukoisuuskokeiden tuloksena saadaan arvio ai-
neiden liukenemisesta materiaalista kokeelle tyypil-
lisissä olosuhteissa testissä käytetyn nesteen ja kui-
van aineen suhteen (L/S-suhde) funktiona. Tuloksi-
na saadaan sekä kumulatiivisesti liuenneet määrät
(esim. mg/kg näytettä) että erilaisia kumulatiivisia
L/S-suhteita vastaavat liuenneiden aineiden pitoisuu-
det (esim. mg/l). Sijoituskohteen olosuhteita tunte-
malla (esim. sadanta, materiaalikerroksen paksuus ja
tiheys) voidaan testitulosten perusteella arvioida ai-
neiden liukenemisen aikariippuvuutta. Tällaisissa ns.
skenaariotarkasteluissa voidaan tietyin rajoituksin
arvioida myös esim. materiaalien ominaispinta-alan
ja sorption vaikutusta aineiden liukenemiseen.

Kolonni- ja kosteuskammiotesteistä saatavien tu-
losten eroja on havainnollistettu kuvassa 29. Siinä on
verrattu keskenään molemmilla testimenettelyillä
havaittuja sulfaatin liukoisuuksia rikastushiekasta ja
sivukivestä kumulatiivisen L/S-suhteen funktiona.
Kolonnikokeessa sulfaatin liuenneet pitoisuudet las-
kevat testin edetessä verrattain nopeasti alhaiselle
tasolle. Kolonnikokeessa liukenevan sulfaattirikin
voidaan katsoa suureksi osaksi edustavan valmiiksi
sulfaatin muodossa olevaa rikkiä, joka huuhtoutuu
pois molemmissa koejärjestelyissä. Kosteuskammio-
testissä lisäksi liukeneva sulfaatti on todennäköises-
ti syntynyt sulfidien hapettumisen seurauksena. Vii-
koittainen näytteen huuhtelu paljastaa materiaalista
uusia hapettumiselle alttiita pintoja, mikä mahdollis-
taa liuenneiden pitoisuuksien pysymisen suhteellisen
tasaisina testin myöhemmissä vaiheissa.

Taulukko 19. Esitettyjä arvoja materiaalien AMD-potentiaalin arvioimiseksi (Price 1997)

AMD -potentiaali NPR (NP/AP) Kommentti

Todennäköinen <1 Todennäköisesti AMD:ta muodostava, elleivät sulfidit ole reagoi-
mattomia

Mahdollinen 1–2 Mahdollisesti AMD:ta muodostava, jos neutraloivat mineraalit eivät
reagoi riittävästi tai kuluvat loppuun ennen sulfideja

Matala 2–4 AMD:ta muodostava vain, jos sulfidit ovat huomattavasti reaktiivi-
sempia kuin neutraloivat mineraalit

Ei >4
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5.5 GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET SULKEMISEN
SUUNNITTELUSSA

Kuva 29. Sulfaatin liukeneminen a) rikastushiekasta ja b) sivukivestä (gneissi) erilaisissa laboratoriokoejärjestelyissä. Kosteus-
kammiotestin kesto oli tutkimuksessa 20 viikkoa (Kaartinen & Wahlström 2005). Kosteuskammiotestissä pitoisuudet on mitattu
viikoittaisista huuhteluvesistä ja kolonnitestissä seitsemästä kumulatiivisen L/S-suhteen funktiona kerätystä vesifraktiosta.

Maaperän kerrosrakenteen ja paksuuden tutkimusten
ohella (vrt. kappale 5.1) geofysikaalisia mittauksia
voidaan hyödyntää kaivosten sulkemisen suunnitte-
lussa myös mm. kaivosten nykytilaselvityksissä ja
riskinarvioinnin pohjana sekä rikastushiekka-aluei-
den rakenteiden kartoituksissa (mm. Räisänen et al.
2000, Vanhala et al. 2004). Lisäksi osa geofysiikan
menetelmistä soveltuu myös kaivoksen toiminnan
päättymisen jälkeisiin seurantatutkimuksiin. Nyky-
tilaselvityksissä geofysikaalisia menetelmiä on käy-
tetty erityisesti kaivoksen rikastushiekka-alueilta
purkautuvien metalli- ja sulfaattipitoisten vesien
suotautumiskohtien paikallistamisessa ja vaikutus-
alueiden rajaamisessa sekä metallipitoisen pölyn le-
viämisalueen selvittämisessä (mm. Vanhala & Lahti
2000, Kuosmanen et al. 2003).

Alustava selvitys suotovesien purkautumisesta
rikastushiekan tai sivukiven läjitysalueelta niiden
ympäristöön voidaan tehdä lentogeofysikaalisilla
kartoituksilla tai kaukokartoitusmenetelmiä hyödyn-
täen. Niiden avulla voidaan kartoittaa suhteellisen
nopeasti ja kustannustehokkaasti laajoja alueita, ja
siten kohdentaa tarkemmat tutkimukset tai seuranta
kriittisille alueille (mm. Chevrel et al. 2003). Sähkö-
magneettisilla ja radiometrisillä matalalentomittauk-
silla on pystytty todentamaan ja rajaamaan mm. hii-

likaivosten happamia kaivosvesiä ja uraanikaivosten
ympäristövaikutuksia (mm. Beamish & Kurimo
2000, Vanhala & Lahti 2000). Kaukokartoitusmene-
telmiä (mm. AISA- ja HyMap-spektrometrimittauk-
set) on puolestaan hyödynnetty mm. metallipitoisen
pölyn leviämisen tutkimuksissa, kaivostoiminnan ai-
heuttaman kasvillisuusstressin kartoittamisessa sekä
happaman kaivosvaluman aiheuttaman pintavesivai-
kutuksen laajuuden selvittämisessä (Kuva 30, Chev-
rel et al. 2003, Kuosmanen et al. 2003). Lisäksi kau-
kokartoitusmenetelmiä on sovellettu myös kaivostoi-
minnan jälkeiseen tarkkailuun, lähinnä kasvillisuu-
den toipumisen seurantaan (Chevrel et al. 2003).
Kaukokartoitusten ja lentomittausten tukena tulosten
kalibroinnissa ja pohjaveden tai maaperän likaantu-
misen tarkemmassa rajaamisessa käytetään yleensä
maanpinnalla tehtäviä geofysikaalisia mittauksia,
kuten vastusluotauksia, dielektrisyys- ja sähkönjoh-
tavuusmittauksia sekä geokemiallisia määrityksiä
(mm. Räisänen et al. 2000, Gaál et al. 2001).

Sähköisillä ja sähkömagneettisilla vastusluotaus-
menetelmillä (EM, ERT) mitataan maa- tai kalliope-
rän sähkönjohtavuudessa tapahtuvia muutoksia, jot-
ka riippuvat mm. maaperän maa-aineksen vesipitoi-
suudesta (ts. raekokovaihteluista), veden ominais-
vastuksesta ja maa- tai kallioperän mineralogisesta
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koostumuksesta. Menetelmillä voidaan selvittää
mm. maaperän kerrosrakennetta ja ominaisuuksia,
pohjaveden pinnankorkeutta, kallion rikkonaisuutta
ja kallioperässä olevia johteita. Likaantuneiden alu-
eiden rajaamisessa menetelmien käyttäminen perus-
tuu siihen, että etenkin epäorgaaniset haitta-aineet
parantavat huokos- tai pohjaveden sähkönjohtoky-
kyä, ja alentavat siten maaperän ominaisvastusta
(Vanhala & Lahti 2000). Menetelmät soveltuvat siis
erityisesti sähkönjohtavuuteen vaikuttavien haitta-
aineiden kulkeutumisen kartoittamiseen. Sähkönjoh-
tavuuden tai ominaisvastuksen suuruudesta voidaan

myös arvioida likaantumisastetta, ts. veteen liuennei-
den ionien määrää. Suomessa menetelmistä on saa-
tu kokemuksia mm. Hammaslahden ja Hituran rikas-
tushiekka-alueilta purkautuvien suotovesien virtaus-
reittien paikallistamisessa ja suotovesien leviämis-
laajuuden kartoittamisesta rikastushiekka-alueen
ympäristöstä (mm. Vanhala & Lahti 2000). Vastus-
luotausmittausten ohella haitta-aineiden leviämisen
laajuutta maan pintakerroksissa rikastushiekka- tai
sivukiviläjitysalueiden ulkopuolella voidaan tutkia
dielektrisyyttä mittaavilla laitteilla tai sähkönjohto-
kykyä mittaavilla johtavuustalikoilla (Räisänen et al.

Kuva 30. Esimerkki hyperspektrikartoituksen soveltamisesta kaivoksen kasvillisuusvaikutuksen tut-
kimiseen Lahnaslammen kaivoksella Sotkamossa (Kuosmanen et al. 2004). Väripintakartan värit
kuvaavat kontaminoituneiden metsäpikselien osuutta per 1/8 km2. Mitä keltaisempi väri on, sitä
voimakkaammin metallipitoinen pöly ja kaivosvedet ovat vaikuttaneet kasvillisuuteen. Lilanväriset
pallot kuvaavat sammalkartoituksen perusteella määritettyjä nikkelipitoisuuksia. (turkoosinsininen
= isoimmat purot ja vesialtaat; musta = infrastruktuuri sekä alueet, joilla ei ole kasvillisuutta).
Alueella on luontaisesti korkeat Ni-pitoisuudet, joten toiminnasta aiheutuneen vaikutuksen erotta-
minen taustapitoisuuksista on paikoin vaikeaa.
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Kuva 31. Vastusluotausmittausprofiilit Hammaslahden kaivoksen rikastushiekka-alueelta, Pyhäselästä (Vanhala et al. 2005). Vas-
tusluotausmittauksella voidaan selvittää mm. hapettuneen kerroksen syvyyttä sekä vedellä kyllästyneen vyöhykkeen ja rikastushie-
kan paksuutta.

2000, Carlson et al. 2002). Mittaukset soveltuvat esi-
merkiksi haitta-ainepitoisuuksien muutosten kuvaa-
miseen mm. seurannan yhteydessä, sillä mittauksiin
voidaan yhdistää ympäri vuoden käynnissä olevia
automaattiasemia (Penttinen 2000). Aluerajauksen
jälkeen haitta-aineiden koostumusta, pitoisuustasoja
ja kulkeutumissuuntia voidaan edelleen tutkia tar-
kemmin esimerkiksi pohjavesi- ja maaperätutkimuk-
silla (mm. pohjavesiputkien asentaminen, geokemi-
alliset määritykset), joilla selvitetään mm. pilaantu-
neisuuden laatua ja pitoisuustasoja sekä haitta-ainei-
den kulkeutumissuuntia.

Pilaantuneisuuden laajuuden selvittämisen ohel-
la vastusluotausmittauksia voidaan hyödyntää myös
rikastushiekka-alueiden rakenteiden selvittämisessä
(mm. Vanhala & Lahti 2000, Vanhala et al. 2004).
Menetelmät soveltuvat erityisesti sulfidimalmikai-
vosten rikastushiekka-alueiden tutkimuksiin, ja ovat
tarpeellisia mm. sellaisilla kaivoksilla, joissa läjitys-
alueiden täyttöhistoria, patojen sijainnit tai läjitys-
alueen sijoituspaikan maa- ja kallioperän ominaisuu-
det eivät ole riittävällä tarkkuudella tiedossa. Vastus-
luotausmittauksilla voidaan kartoittaa mm. rikastus-
hiekka-alueen paksuutta, raekoon ja mineralogian
vaihtelusta aiheutuvaa kerrostuneisuutta ja kerros-
vaihtelua, sekä hapettuneen kerroksen paksuutta ja

veden pinnan korkeutta rikastushiekassa (Kuva 31).
Lisäksi mittauksilla voidaan paikantaa läjitysalueil-
la olevia patorakenteita, jotka ovat jääneet rikastus-
hiekkatäytön alapuolelle. Rakennetutkimuksissa
mittauksia täydennetään painovoima- ja/tai heijas-
tusseismisillä mittauksilla, joilla voidaan tutkia mm.
kallioperän topografiaa ja rikkonaisuutta rikastus-
hiekka-aluetta ympäröivällä alueella ja sen alapuo-
lella, ja määrittää rikastushiekkaa ympäröivän maa-
perän ja rikastushiekka-alueen vajovesivyöhykkeen
paksuutta sekä maapeitteiden ja rikastushiekan ko-
konaispaksuutta. Suomessa näitä menetelmiä on
käytetty mm. Hammaslahden kaivosalueella rikas-
tushiekka-alueen rakenteiden selvittämisessä jälki-
hoitotutkimusten yhteydessä sekä Ylöjärven Parois-
tenjärven kaivosalueen nykytilaselvityksessä (Carl-
son et al. 2002, Vanhala et al. 2004).

Tarkkuusgravimetrisilla mittauksilla voidaan toi-
minnan päättymisen jälkeen tarkkailla rikastushiek-
ka-alueiden tiivistymistä ja painumista. Tarkkuus-
gravimetriassa mitataan GPS:llä kohteen paikka-
koordinaatit senttimetritarkkuudella ja painovoima-
erot gravimetrilla 0,01 mGalin tarkkuudella. Näin
voidaan selvittää topografian ja painovoiman muu-
toksia, joista voidaan laskea tietyillä reunaehdoilla
tiheys- ja massamuutoksia (Elo & Vanhala 2001).
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5.6 HYDROLOGINEN JA GEOKEMIALLINEN MALLINTAMINEN
KAIVOSTEN SULKEMISESSA

Hydrogeologisia ja geokemiallisia tutkimuksia ja
malleja voidaan hyödyntää kaivosten sulkemisen
suunnittelussa ja sulkemisen toteuttamisessa mm.
kaivoksen ympäristövaikutusten kartoittamisessa,
sivukivien ja rikastushiekan pitkäaikaisvaikutusten
arvioinnissa, riskien arvioinnissa sekä ennen kaikkea
sulkemistoimenpiteiden ja toiminnan jälkeisen seu-
rannan suunnittelussa. Mallintamisen avulla voidaan
jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa ennakoida toimin-
nasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöriskejä, ja
tehdä sen perusteella riskinhallintaan liittyviä pää-
töksiä, tai osoittaa riittävän luotettavasti, ettei toi-
minnasta aiheudu merkittäviä riskejä esimerkiksi ta-
lousvesikäytössä olevalle pohjavedelle. Mallintami-
sen tulisikin olla ensisijaisesti päätöksentekoa tuke-
va työkalu.

Hydrogeologisilla malleilla voidaan yksinkertai-
simmillaan havainnollistaa mm. pohjaveden virtaus-
ta ja pinnan korkeutta sekä arvioida kvantitatiivises-
ti alueella muodostuvia ja purkautuvia pohjavesi-
määriä. Lisäksi niillä voidaan arvioida teknisten rat-
kaisujen vaikutuksia muodostuvien vesien määriin ja
virtauksiin sekä tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita
mm. riskinarviointia ja rakenteiden mitoitusta var-
ten.

Geokemiallisilla malleilla voidaan simuloida
esim. mahdollisten haitta-aineiden liukenemista si-
vukivi- ja rikastushiekka-alueilta ja niiltä purkautu-
vien vesien laatua, etenkin happaman kaivosvalu-
man riskiä. Lisäksi niillä voidaan selvittää varastoin-
tialueilla tapahtuvia geokemiallisia reaktioita ja eri
kunnostusvaihtoehtojen vaikutusta reaktioihin sekä
mm. avolouhoksen täyttymisen jälkeistä kemiallista
tilaa avolouhosjärvissä. Geokemiallisia malleja voi-
daan myös hyödyntää mm. vesien käsittelyssä käy-
tettävien kosteikkojen mitoittamisessa. Ns. kytke-
tyillä, reaktiivisen kulkeutumisen malleilla voidaan
arvioida haitta-aineiden kulkeutumista ja leviämistä
varastointialueita ympäröiviin pohjavesiin ja enna-
koida haitta-aineiden pitoisuuksissa tapahtuvia muu-
toksia. Tällöin virtauslaskenta ja geokemiallisten
prosessien vaikutukset pitoisuuksiin lasketaan sa-
manaikaisesti kytkettyinä prosesseina. Kytkettyjen
laskentamenetelmien käyttö on erityisesti tarpeellis-
ta mallinnettaessa metallien kulkeutumista muuttu-
vissa pohjaveden pH- ja hapetus-pelkistysoloissa.

Mallinnus voidaan toteuttaa yksinkertaisemmin
ja hankintakustannuksiltaan alhaisemmilla lähtötie-
doilla soveltamalla ns. konservatiivisen mallintami-
sen periaatetta. Konservatiivisella mallinnuksella

voidaan varmistaa, että esimerkiksi parannustoimen-
piteet ovat riittävät riskin poistamiseen lähtötietojen
puutteista ja epävarmuuksista huolimatta.

Yksinkertaisimmillaan mallit voivat käsittää lu-
kuarvojen sijoittamista ns. analyyttisen mallin anta-
maan kaavaan tai esimerkiksi laskelmia vesiliuok-
sessa olevien ainesten kompleksoitumisesta tai mi-
neraalifaasien liukenemisesta ja saostumisesta. Mo-
nimutkaisiin tietokonemalleihin pohjautuva mallin-
nus, esimerkiksi kolmiulotteinen virtaus- ja kulkeu-
tumismallinnus, vaatii luotettavan lopputuloksen
saamiseksi runsaasti tietoa esim. alueen maaperän
paksuudesta ja kerrosjärjestyksestä, maaperän hyd-
raulisista ominaisuuksista, kallioperän rakoilusta,
pohjaveden koostumuksesta, hapetus-pelkistysolois-
ta, aineiden pidättymis- ja hajoamisominaisuuksista
sekä alueen vesitaseista. Tarvittavien lähtötietojen
määrä ja laatu riippuvat ongelman asettelusta. Läh-
tötiedoista riippuen matemaattinen malli on kuiten-
kin parhaimmillaankin aina vain likimääräinen, yk-
sinkertaistettu arvio todellisista, luonnossa vallitse-
vista hydrologisista ja geokemiallisista prosesseista
ja niiden vaikutuksista. Tämän vuoksi keskeinen osa
mallinnusta on kuvata mallin lähtötietoihin ja -ole-
tuksiin sekä käytettyihin tietokoneohjelmistoihin liit-
tyvät epävarmuustekijät riittävällä tarkkuudella.
Mallinnustarvetta arvioitaessa tulisikin pohtia saavu-
tetaanko käytettävissä olevien lähtötietojen perus-
teella laaditulla mallilla enemmän sellaista hyödyl-
listä informaatiota kuin mitä tiedetään ilman mallin-
nusta. Virtausmallinnusta on kaivosympäristöissä
käytetty apuna mm. rikastushiekka-altaan padon
vuotokohtien paikallistamisessa, ja padon tiivistys-
tarpeen arvioinnissa (esim. Salonen et al. 2001).

Hydrologinen ja geokemiallinen mallinnus aloi-
tetaan yleensä ongelman määrittelyllä ja tavoitteiden
asettamisella. Tämän jälkeen laaditaan ns. konseptu-
aalinen malli, joka on kvalitatiivinen, saatavilla ole-
van tiedon perusteella laadittu kuvaus systeemin ra-
kenteesta ja toiminnasta. Yleensä sillä tarkoitetaan
matemaattista mallia varten tehtyä kirjallista lähtö-
tietojen, oletusten ja mallinnustavoitteiden tiivistel-
mää tai yhteenvetoa ja siihen liittyviä kaavio- tai
karttaesityksiä. Konseptuaalinen malli yleensä täs-
mentyy sitä mukaa, kun olemassa olevaa ja kenttä-
tutkimuksilla saatavaa uutta tietoa saadaan proses-
soitua käytettävään muotoon. Konseptuaalisen mal-
lin pohjalta laaditaan edelleen numeerinen malli, jol-
la pyritään ennustamaan kvantitatiivisesti ts. mate-
maattisilla yhtälöillä konseptuaalisessa mallissa ku-
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vattuja systeemissä vallitsevia rakenteita tai proses-
seja.

Hydrologista ja geokemiallista mallinnusta, mal-
linnuksessa vaadittavia tausta-aineistoja ja käytettä-

vissä olevia mallinnusohjelmia on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin liitteessä 10.

5.7 KAIVOSPATOJEN JA SIVUKIVEN JA RIKASTUSHIEKAN
LÄJITYSALUEIDEN STABILITEETTITARKASTELUT

Stabiliteettitarkasteluissa tutkitaan maarakenteen,
esimerkiksi maaluiskan tai padon varmuutta murtu-
mista vastaan, ja tarkastellaan murtotilassa olevaa
maamassaa. Tarkasteluissa käytetään yleensä ns. liu-
kupintamenetelmiä, joissa murtumisen otaksutaan
tapahtuvan yhtenäistä, ohutta murtovyöhykettä eli
liukupintaa pitkin.

Stabiliteettilaskelmissa maan leikkauslujuutta
verrataan todellisessa tai kuvitellussa liukupinnassa
vallitsevaan leikkausjännitykseen, eli siihen leikka-
usjännitykseen, joka tarvitaan tasapainon ylläpitämi-
seen. Näiden suhdetta kutsutaan kokonaisvarmuus-
kertoimeksi (F) (Winterkorn 1975).

Mikäli maan leikkauslujuus vaarallisimmalla eli
rakenteessa pienimmän varmuuskertoimen antaval-
la liukupinnalla on huomattavasti suurempi kuin ta-
sapainon ylläpitämiseen tarvittava leikkausjännitys
(F > 1), murtuminen ei ole todennäköistä. Varmuus-
kertoimen F ollessa ~ 1 tilanne on epävarma ja mur-
tuminen on mahdollista. Varmuuskertoimen ollessa
F < 1 murtuminen on todennäköistä. Varmuuskertoi-
men arvon ollessa pienempi kuin F = 1,8–2,0, on
mahdollista, että rakenteissa tapahtuu siirtymiä ja
muodonmuutoksia. Siirtymien ja muodonmuutosten
tarkastelu saattaa olla tällöin tarpeen, mikäli raken-
ne koostuu materiaaleista, joiden lujuus mobilisoituu
hyvin erilaisilla muodonmuutoksen arvoilla.

Kaivosalueen sulkemiseen liittyviä stabiliteetti-
tarkasteluja ajatellen kyseeseen tulee lähinnä vain
c-φ -menetelmä tehokkailla lujuusparametreilla. Täs-
sä menetelmässä leikkauslujuuden laskeminen pe-
rustuu tehokkaisiin jännityksiin (Suomen Rakennus-
insinöörien Liitto 1989b).

Suljettavan kaivoksen eri osa-alueiden (avolou-
hoksen maaluiskat, sivukivien läjitysalueet, rikastus-
hiekka-alueiden patoluiskat) stabiliteettitarkastelui-
hin voidaan soveltaa samoja tarkastelumenetelmiä.

5.7.1 Lähtöaineisto

Stabiliteettitarkasteluja varten on tunnettava raken-
nusalueen pohjasuhteet, tarkasteltavien rakenteiden

geometria, veden pinnan tasot rakenteissa sekä maa-
materiaalien ja läjitettyjen materiaalien lujuusomi-
naisuudet. Kaivoksen sulkemisen yhteydessä lähtö-
aineisto muodostuu suurimmaksi osaksi jo olemas-
sa olevasta pohjatutkimusaineistosta sekä kaivoksen
käytön aikaisesta rakenteiden suunnittelu-, rakenta-
mis- ja seuranta-aineistosta. Pohjasuhteiden, raken-
teiden geometrian sekä maamateriaalien ja läjitetty-
jen materiaalien lujuusominaisuuksien osalta koo-
taan olemassa oleva aineisto ja arvioidaan sen riittä-
vyys ja ajantasaisuus.

Pohjatutkimusaineistoa on todennäköisesti ole-
massa kaikista suljettavan kaivosalueen stabiliteetti-
tarkasteluja vaativista mahdollisista kohteista (avo-
louhoksen luiskat, sivukiven läjitysalueet, patora-
kennelmat). Täydentävien pohjatutkimusten suorit-
taminen on pohjasuhteiden ja rakenteiden tilan sel-
vittämiseksi välttämätöntä, ellei tietoja ole muuten
käytettävissä. Täydentävät tutkimustarpeet voivat
koskea mm. materiaalien sijaintia rakenteissa, tila-
vuuspainoa ja tiiviystilaa, vedenläpäisevyyttä tai
muita ominaisuuksia, joissa voi ajan myötä tapahtua
muutoksia.

Rakenteiden geometria on useimmissa tapauksis-
sa tarpeen määrittää vasta ennen kaivoksen sulkemi-
sen aloittamista, koska kohteiden geometriassa ta-
pahtuu kaivoksen käytön aikana lähes jatkuvasti
muutoksia. Stabiliteettitarkasteluissa kohteiden geo-
metrian kuvauksessa tulee huomioida sulkemisen
johdosta aiheutuvat mahdolliset muutokset, esim.
kasojen peittäminen.

Kaivosalueella eri paikoissa vaikuttava veden-
pinta (padoissa suotovedenpinta) muodostaa vaih-
telurajoineen yhden oleellisimmista stabiliteettitar-
kastelun lähtökohdista. Sulkemisen suunnittelua var-
ten kaivosalueella tehtävää vedenpinnan seurantaa
jatketaan samalla tavoin kuin kaivoksen toiminta-
aikana, mikäli sulkemista ei suoriteta välittömästi
toiminnan lopettamisen jälkeen. Tarvittaessa veden-
pinnan ja -paineen mittausputkia uusitaan tiedon
saannin jatkuvuuden varmistamiseksi. Mikäli alus-
tavasti suunniteltujen sulkemistoimenpiteiden arvi-
oidaan aiheuttavan muutoksia vedenpinnan tasoissa,
saattaa lisätiedon saamiseksi sulkemisen suunnitte-
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luvaihetta varten olla hyödyllistä myös lisätä sellai-
sia pohjaveden havaintoputkia, jotka lopulta palve-
levat myös jälkihoidon jälkeistä rakenteiden toimin-
nan seurantaa.

Stabiliteettitarkasteluissa tarvittavat maamateri-
aalien lujuusominaisuudet käyvät yleensä ilmi kai-
voksen perustamisvaiheen ja mahdollisten laajen-
nusten pohjatutkimusaineistosta sekä suunnitelmis-
ta ja rakentamisen aikaisista laadunvalvonta-asiakir-
joista. Tarvittaessa materiaalien lujuusominaisuudet
on määritettävä erillisillä tutkimuksilla.

Nykyisin kaivoksissa on useimmiten jo toimin-
nan aikana tai sitä ennen selvitetty etenkin suuria
määriä muodostuvien sivukivien tai rikastushiekko-
jen geotekniset ominaisuudet. Samantyyppistenkin
sivutuotteiden ominaisuudet saattavat kuitenkin
vaihdella suuresti syntypaikasta riippuen. Esimer-
kiksi viiden eri kaivoksen rikastushiekkojen kapil-
laariset nousukorkeudet vaihtelivat välillä 0,85–6,7
m, vedenläpäisevyydet tiiviissä tilassa välillä 10-5.8–
10–7.8 m/s ja tehokkaat kitkakulmat välillä 25,7°–
41,3° (Ahonen 1997).

Olemassa olevaa materiaalitietoa sivutuotteista
voidaan hyödyntää, mutta sen soveltuvuus ja käyt-
tökelpoisuus stabiliteettitarkasteluihin tulee varmis-
taa. Sivutuotteiden materiaalitutkimukset on saatet-
tu tehdä erityyppisiä hyötykäyttösovelluksia silmäl-
läpitäen ja etenkin lujuusparametrit, mutta myös
muut geotekniset ominaisuudet, kuten vedenläpäise-
vyys, riippuvat samallakin materiaalilla mm. tiiviys-
tilasta (tilavuuspainosta) ja vesipitoisuudesta. Mate-
riaalien lujuusparametrien ja muiden ominaisuuksi-
en määrittämistä sekä rikastushiekkojen ominaisuuk-
sia on käsitelty yksityiskohtaisemmin Kaivostoimin-
nan ympäristötekniikka -projektin erillisessä stabili-
teettitarkastelujen työraportissa (Juvankoski & Tol-
la 2004). Sivukivien ja rikastushiekkojen geotekni-
siä ominaisuuksia on tarkasteltu laajemmin osana
Vesi- ja ympäristöhallinnon jätepatoprojektia (Saa-
rela 1990).

5.7.2 Vaadittava varmuustaso

Jäte- tai kaivospadot kuuluvat Suomessa patoturval-
lisuuslain (413/1984) tai kaivoslain piiriin (503/
1965). Patojen valvonnasta on maa- ja metsätalous-
ministeriö antanut patoturvallisuusohjeet vuonna
1997 (Maa- ja metsätalousministeriö 1997). Padot
luokitellaan patoturvallisuusohjeissa onnettomuuden
sattuessa aiheutuvan vaaran laadun tai padon väliai-
kaisuuden mukaan P-, N-, O- ja T-padoiksi.

Pitkäaikaisessa suototilanteessa padoilta edelly-
tettävä varmuuskerroin on F ≥ 1,5 (Maa- ja metsäta-
lousministeriö 1997). Kaivospatojen ja altaiden si-
joittamisessa ja rakenteiden suunnittelussa, toteutta-
misessa ja valvonnassa voidaan soveltuvien osin
noudattaa maa- ja metsätalousministeriön antamia
patoturvallisuusohjeita (KTM 2003b).

Erilaisissa ohjeissa on määritelty kokonaisuus-
varmuuslukuja ohjaamaan muuta rakentamista. Poh-
jarakentamisessa (talonrakennus) sovellettavassa
ohjeessa Pohjarakennusohjeet (Suomen Rakennusin-
sinöörien Liitto 1989a) esitetään mm. rakennuspoh-
jan alueelliselle sortumalle kokonaisvarmuusluvulle
minimiarvoa F = 1,8. Rakennuskaivanto-ohjeissa
(Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 1989b) sovel-
letaan pysyvälle maata tukevalle rakenteelle, maata
tukevalle rakenteelle sekä kaivannon liukusortumaa
vastaan, kun mahdollisen sortuman alueella on mui-
ta kuin työnaikaisia rakenteita, arvoa F = 1,8. Työn-
aikaisen kaivannon tilanteessa vaaditaan arvoa F =
1,5, kun mahdollisen sortuman vaikutusalueella ei
ole pysyviä rakenteita.

5.7.3 Soveltuvista laskenta-
menetelmistä ja tietokoneohjelmista

Stabiliteettitarkasteluihin voidaan periaatteessa käyt-
tää kaikkia geotekniikassa yleisesti hyväksyttyjä sta-
biliteetin laskentamenetelmiä (suora liukupinta, ym-
pyräliukupinta, paloittaisista suorista koostuva liu-
kupinta, vapaamuotoinen liukupinta tai kehittyneem-
mät numeeriset menetelmät). Kuivien (kivi)kasojen
tarkastelussa saattavat riittää suorilla liukupinnoilla
tehtävät tarkastelut (varmuuskerroin on materiaalin
sisäisen kitkakulman tangentin ja luiskan kaltevuus-
kulman tangentin suhde). Homogeenisille padoille ja
maapohjille puolestaan soveltuvat ympyränmuotoi-
set liukupinnat. Lujuudeltaan erilaisia materiaaleja
sisältävillä padoilla ja maapohjilla käytetään erilai-
sia osia sisältäviä tai vapaamuotoisia liukupintoja.

Käytännössä stabiliteettitarkastelut suoritetaan
tietokoneohjelmilla, joihin on ohjelmoitu eri mene-
telmien mukaisia varmuuskertoimen laskentatapoja.
Käytettävän ohjelman olisi suositeltavaa sisältää
useampia eri menetelmien mukaisia varmuuskertoi-
men laskentarutiineja ja mahdollisuus eri muotoisten
liukupintojen analysoimiseen. Varmuuskertoimen
laskennassa käytettäviä menetelmiä on lyhyesti tar-
kasteltu Kaivostoiminnan ympäristötekniikka -pro-
jektin erillisessä stabiliteettitarkastelujen työraportis-
sa (Juvankoski & Tolla 2004).



79Kaivostoiminnan ympäristötekniikka

5.7.4 Rakenteiden stabiliteetin
parantaminen kaivoksen sulkemisen
yhteydessä

Oleellisimmat luiskan stabiliteettiin vaikuttavat te-
kijät ovat maamateriaalin leikkauslujuus (tehokas
kitkakulma ja tehokas koheesio), luiskan kaltevuus-
kulma, luiskan (kasan) korkeus sekä luiskassa (ka-
sassa) vaikuttava suotovesipinta. Suljettavan kaivos-
alueen erityyppisiä maaluiskia (avolouhos, sivuki-
ven läjitysalueet, rikastushiekka-alueen patoluiskat)
ajatellen tehokkain ja yksinkertaisin luiskan stabili-
teetin parantamismahdollisuus on luiskan loiventa-
minen. Tämä voidaan ainakin periaatteessa, käytet-
tävissä olevasta tilasta riippuen, kohdistaa kaikkiin
näihin kohteisiin. Stabiliteetin parantamiseksi luis-
kia voidaan myös tarvittaessa loiventaa porrastamal-
la.

Muita mahdollisuuksia stabiliteetin parantami-
seen ovat mm. suotovesipinnan alentaminen pump-
paamalla tai tukipenkereen käyttö. Tukipenkereellä
voidaan korjata myös suotautumisongelmia (Saare-
la 1990). Tehokkaalla vedenohjauksella luiskissa
sekä luiskien kasvillistamisella on myös yleensä po-
sitiivinen vaikutus luiskien stabiliteettiin ja eroosi-
on vähentämiseen. Näitä em. mahdollisuuksia on ly-
hyesti käsitelty Kaivostoiminnan ympäristötekniik-
ka -projektin erillisessä työraportissa (Juvankoski &
Tolla 2004).

Kaivosalueelle loppusijoitettujen materiaalien,
kuten rikastushiekkojen, peittorakenteilla, mikäli nii-
den vedenläpäisevyydet ovat riittävän alhaiset, saa-
daan myös aikaan vedenpinnan alentumista. Tämä
kasvattaa pitkällä aikavälillä luiskien varmuusker-
rointa. Kuvassa 32 on esitetty suotovesipintojen kul-
ku erityyppisissä patorakenteissa. Yleensä maaluis-

Kuva 32. Pysyvien vesipeittorakenteiden patoja. 1. Hienorakeiset materiaalit, 2. karkearakeiset materi-
aalit, 3. tukipenger, 4. tukipenger (pitkäaikaisesti stabiili), 5. läpäisemätön verhous ja eroosiosuojaus
(EC 2004, alunperin ”Tailings dam and environment” ICOLD 1996).
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ka on pitkäaikaisesti stabiili myös sisäistä eroosiota
vastaan, jos hydraulisen gradientin kaltevuuskulma
on alle puolet maamateriaalin kitkakulmasta (EC
2004).

Avolouhoksen täyttyessä ajan myötä vedellä ti-
lanne on alussa päinvastainen kuin rikastushiekka-
alueen luiskissa. Rikastushiekka-alueella vedenpin-
nan taso alenee ajan kuluessa luiskia kohti, mutta
avolouhoksen maaluiskissa vedenpinnan taso nou-
see, mikä heikentää luiskien stabiliteettia. Luiskien
sortuminen avolouhokseen voidaan estää suunnitte-
lemalla luiskat avolouhoksen pohjavedenpinnan
muuttuvan tason edellyttämiin kaltevuuksiin.

Avolouhoksen ympäristön maakerroksista pur-
kautuvat vedet saattavat aiheuttaa avolouhoksen
luiskissa eroosiota. Eroosiovaaraan vaikuttavat ve-
den virtausnopeus luiskassa sekä luiskan maamate-
riaalien koostumus. Eroosiovaaraa arvioitaessa maa-
rakeiden rajanopeudella tarkoitetaan pienintä nope-
utta, jonka vaikutuksesta maahiukkaset lähtevät liik-
keelle. Rajanopeus riippuu maalajin raekoosta ja
konsolidoituneisuudesta. Maamateriaalien rajanope-
utta ja eroosiosuojausta on lyhyesti käsitelty Kaivos-
toiminnan ympäristötekniikka -projektin erillisessä
työraportissa (Juvankoski & Tolla 2004).

5.8 MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMINEN JA
KUNNOSTUSVAIHTOEHDOT

5.8.1 Maaperän pilaantuneisuuden
tutkiminen

Pilaantuneeksi epäillyn maaperän tutkiminen aloite-
taan selvittämällä kohteen taustatiedot ja toiminta-
historia. Kaivosten sulkemiseen liittyvän maaperän
pilaantuneisuuden selvityksen yhteydessä tämä kä-
sittää yleensä perustilaselvityksen ja kaivoksen toi-
mintahistoriatietojen läpikäymisen, alueen suunnit-
telu- ja karttatietojen selvittämisen sekä olemassa
olevien geologisten ja hydrogeologisten tietojen ko-
koamisen. Perustilaselvityksessä on kuvattu mm.
alueella kaivostoimintaa edeltäneen ympäristön tila,
jota voidaan useimmiten pitää nk. tavoitetilana. Ta-
voitetilaa määritettäessä otetaan kuitenkin huomioon
myös muun kuin kaivostoiminnan aiheuttamat mah-
dolliset muutokset alueen ympäristön tilaan. Mah-
dolliset alueella tapahtuneet onnettomuudet ja muut
poikkeustilanteet kaivostoiminnan aikana sekä alu-
eella mahdollisesti aikaisemmin tehdyt pilaantunei-
suusselvitykset ja kunnostukset selviävät toiminta-
historiatiedoista. Lisäksi toimintahistoriatietojen pe-
rusteella voidaan tehdä alustava arvio alueella esiin-
tyvistä haitta-aineista ja niiden ominaisuuksista.
Suunnittelu- ja karttatiedoista voidaan selvittää mah-
dollisten maaperää sekä pohja- ja pintavesiä pilaa-
vien toimintojen sijoittuminen alueella. Geologisten,
geokemiallisten ja hydrogeologisten tietojen pohjal-
ta voidaan selvittää alueen maaperän ja pohjavesien
luontaiset taustapitoisuudet, pohjaveden virtaus-
suunnat, pintavesien valuntareitit, mahdollisen pi-

laantuneen maa-alueen sijainti sekä ne maaperän
ominaisuudet, jotka vaikuttavat haitta-aineiden liik-
kumiseen maaperässä. Mitä paremmat taustatiedot
tutkittavalta alueelta on koottavissa, sitä kattavampi
tutkimussuunnitelma pystytään tekemään jo tutki-
musten alkuvaiheessa. Lisäksi näytteenotto pysty-
tään kohdentamaan pilaantuneiksi epäillyille alueil-
le.

Pilaantuneen maa-alueen tutkimussuunnitelmas-
sa esitetään yleensä seuraavat asiat (mm. SGY
2002):

• Tutkimuspisteiden alustava määrä ja sijainti kartal-
la

• Näytteenottomenetelmä (esim. koekuoppa, kairaus,
pohja-/pintavesinäytteenotto)

• Tutkimuspisteiden tavoitesyvyys (esim. vain maan
pinnasta, kallion pintaan asti, pohjaveden pintaan
asti, tiettyyn maalajikerrokseen asti) ja alustavat
näytteenottosyvyydet (määrävälein, maalajikerrok-
sittain)

• Näytteiden lukumäärä ja tarvittava näytemäärä
• Kenttämittauksiin ja laboratorioon lähetettävien

näytteiden valinta, lukumäärä ja niistä tehtävät ana-
lyysit (alueella esiintyvät haitta-aineet ja niiden pi-
toisuudet)

• Näytteiden esikäsittely kentällä ja pakkaaminen
• Näytteiden säilytys ja merkitseminen
• Aikataulu
• Työsuojelu (näytteenottajan tarvitsemat henkilö-

kohtaiset suojavarusteet)
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Tutkimussuunnitelmaa tehtäessä on syytä kiinnit-
tää huomiota niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat teh-
tävän tutkimuksen laajuuteen. Kaivosten sulkemisen
yhteydessä tärkeitä seikkoja pilaantuneen maaperän
tutkimussuunnitelmaa laadittaessa ovat mahdollista
pilaantumista aiheuttavien toimintojen sijoittuminen
ja haitta-aineiden luontaiset taustapitoisuudet sekä
alueen tuleva maankäyttö ja jatkotoimenpiteet (esi-
merkiksi massojen hyötykäyttö). Tehtävistä tutki-
muksista tiedotetaan alueellista ympäristökeskusta ja
tutkimussuunnitelma lähetetään alueelliselle ympä-
ristökeskukselle tarkistettavaksi ja kommentoitavak-
si.

Kun tutkimussuunnitelma on laadittu ja esitetty
alueelliselle ympäristökeskukselle, voidaan aloittaa
varsinainen näytteenotto. Näytteenotossa suositel-
laan käytettäväksi sertifioitua ympäristönäytteenot-
tajaa. Näytteenotossa noudatetaan yleisesti hyväk-
syttyjä periaatteita ja laatukriteereitä sekä tutkimus-
suunnitelmaa. Näytteenotosta laaditaan näytteenot-
topöytäkirja, jossa kuvataan näytteenoton etenemi-
nen, mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta sekä
näytteenotossa tehdyt havainnot mm. näytteenotto-
paikasta, maaperästä, pohja- ja pintavesiolosuhteis-
ta, näytteenottosyvyydestä, näytteen väristä, hajus-
ta, kosteudesta ja maalajista sekä säätilasta. Näyt-
teenoton yhteydessä tehdään tarvittaessa myös kent-
tämittauksia (Kuva 33). Tehtyjen havaintojen ja mit-
taus- ja analyysitulosten pohjalta laaditaan tutkimus-
raportti, jossa arvioidaan riskinarvioinnin (vrt. kpl
4.2) perusteella maaperän tai pohja- tai pintaveden
pilaantumista.

Valmisteilla olevan PIMA-asetuksen (ks. kpl
3.1.4, VNA, PIMA-asetusluonnos 3.5.2005 2 §) mu-
kaan riskinarviossa otetaan erityisesti huomioon
mm. maaperässä todettujen haitallisten aineiden pi-
toisuudet suhteessa asetuksen liitteessä säädettyihin
ohjearvoihin sekä taustapitoisuuksiin, alueen ympä-
ristöolosuhteet (maaperä- ja pohjavesiolot), kohteen
ja sen lähialueen nykyinen ja tuleva maankäyttö sekä
altistuminen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa ja siitä
ilmenevä haitta tai vaara terveydelle tai ympäristöl-
le. Pilaantuneen alueen riskit myös suhteutetaan ver-
taamalla niitä alueen muihin riskeihin, jotka eivät
aiheudu kohteen pilaantuneisuudesta, vaan esimer-
kiksi lähialueen muista päästölähteistä, taustapitoi-
suuksista tai muista tekijöistä. Pilaantuneen alueen
kokonaisriskin pohjalta arvioidaan kunnostuksen tai
muiden toimenpiteiden välttämättömyyttä ja kiireel-
lisyyttä. Tutkimusraportti lähetetään tiedoksi alueel-
liselle ympäristökeskukselle, joka tekee lopullisen
päätöksen puhdistustarpeesta tai mahdollisista lisä-
tutkimustarpeista.

5.8.2 Maaperän kunnostus

Mikäli riskinarvion perusteella todetaan, että maa-
perä tulee puhdistaa, pilaantuneen maaperän puhdis-
taminen on suunniteltava ja toteutettava siten, että
riittävällä varmuudella estetään terveys- ja ympäris-
töhaittojen aiheutuminen pitkänkin ajan kuluessa ot-
taen huomioon alueen nykyinen ja suunniteltu käyt-
tötarkoitus (VNA, PIMA-asetusluonnos 3.5.2005
6 §). Kunnostuksesta laaditaan suunnitelma, jossa
esitetään maaperän tai pohjaveden puhdistustarve ja
kunnostustavoite sekä kohteeseen soveltuva kunnos-
tusmenetelmä. Suomen ympäristökeskuksen laati-
massa oppaassa on esitetty sisältörunko pilaantuneen
maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelmasta, jota
suositellaan käytettäväksi kunnostusprojektin rapor-

Kuva 33. Epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneen maape-
rän rajaamisessa voidaan käyttää apuna kannettavaa XRF-
kenttämittaria.
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toinnissa ja suunnittelussa (Alanko & Järvinen
2001). Kunnostuksen yleissuunnitelma toimitetaan
alueelliselle ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi.
Pilaantuneen maaperän kunnostukseen tarvitaan
ympäristölupa tai siitä on tehtävä ilmoitus alueelli-
selle ympäristökeskukselle (vrt. kpl 3.2) Pilaantu-
neeseen maaperään liittyvää puhdistamisvastuuta on
käsitelty yksityiskohtaisemmin kappaleessa 3.2.

VTT:n laatimassa raportissa ”Pilaantuneiden
maiden kunnostushankkeiden hallinta” (Mroueh et
al. 2004) on kuvattu tavanomaisimpien pilaantunei-
den maiden kunnostusmenetelmien hyvää käsittely-
ja puhdistuskäytäntöä. Yleisimpiä Suomessa käytös-
sä olevia maaperän kunnostusmenetelmiä ovat kai-
vu ja massanvaihto, stabilointi, termodesorptio,
maan pesu, kompostointi, huokoskaasukäsittely ja
tiivistäminen. Myös kasvillisuutta voidaan käyttää
pilaantuneen maaperän kunnostuksessa (fytoreme-
diaatio, vrt. 6.2.3). Orgaanisilla yhdisteillä pilaantu-
neeseen maaperään voidaan soveltaa myös muita
biologisia kunnostusmenetelmiä, kuten biologista il-
mahuuhtelua ja tehostettua biologista puhdistusta.
Pohjavesiä kunnostetaan usein ns. pump & treat
-menetelmällä, jossa pilaantunut pohjavesi pumpa-
taan maan pinnalla sijaitsevaan käsittelylaitokseen
puhdistettavaksi ja palautetaan takaisin maaperään
tai johdetaan pintavesiin tai jatkokäsittelyyn jäteve-
denpuhdistamolle. Muita pohjaveden kunnostusme-
netelmiä ovat pohjaveden ilmastus, luontainen bio-
hajoaminen sekä reaktiiviset seinämät, joissa pilaan-
tunut pohjavesi virtaa maaperään asennetun reaktii-
visen seinämän läpi ja haitta-aineet pidättyvät seinä-
mään tai hajoavat seinämässä tapahtuvien reaktioi-
den vaikutuksesta. Happamien kaivosvesien käsitte-
lyyn kaivosalueilla käytetään mm. neutralointia,
kalkkikivikouruja tai kosteikkoja (vrt. kpl 6.2.1).

Suomessa käytetyin kunnostusmenetelmä on pi-
laantuneiden maamassojen kaivu ja mahdollinen
korvaaminen puhtailla maa-aineksilla. Koska kaivu
ei poista haitta-aineita kaivetuista maamassoista eikä
sellaisenaan ole hyväksyttävä kunnostusmenetelmä,
pitää poistetut maamassat hyötykäyttää tai loppusi-
joittaa niin, että niistä ei enää aiheudu vaaraa ympä-
ristölle. Toisinaan maaperää voidaan myös kunnos-
taa esimerkiksi huokoskaasukäsittelyllä ennen sen
poiskaivamista. Lievästi pilaantuneita maamassoja
voidaan haitta-aineesta riippuen hyötykäyttää esi-
merkiksi kaatopaikkojen peittomateriaalina tai tei-
den pohjissa. Voimakkaasti orgaanisilla yhdisteillä
pilaantuneista maista poistetaan haitta-aineet ennen
niiden loppusijoittamista esimerkiksi polttamalla.
Osa maamassoista loppusijoitetaan kaatopaikoille il-
man käsittelyä. Kaivosten sulkemisen yhteydessä
voidaan selvittää, voidaanko lievästi pilaantuneita
maamassoja mahdollisesti käyttää rikastushiekka-
alueen peittomateriaalina, tai voidaanko pelkästään
metalleilla pilaantuneita maamassoja loppusijoittaa
esimerkiksi maanalaiseen kaivokseen. Tällöin tulee
myös selvittää, aiheutuuko pilaantuneista maamas-
soista päästöjä pinta- ja pohjavesiin tai ilmaan.

Kunnostuksen aikana kaikki työvaiheet kirjataan
työpäiväkirjoihin. Kunnostuksen aikaisesta rapor-
toinnista laaditaan yleensä erillinen ohjeistus kun-
nostuksen yleissuunnitelmaan. Kunnostuksen aikana
laadittavia asiakirjoja säilytetään työmaalla. Niiden
on oltava ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.
Kunnostuksen päätyttyä kunnostuksesta laaditaan
loppuraportti, jossa arvioidaan kunnostuksen loppu-
tulos ja mahdolliset kunnostuksen jälkeiset käyttö-
rajoitukset alueella sekä tarvittavat jälkiseurannat.
Loppuraportti toimitetaan alueelliseen ympäristökes-
kukseen.

5.9 JÄLKIHOITOMATERIAALIEN VALINTA JA HANKINTA

Kaivosten jälkihoidossa tarvitaan maa-aineksia
esim. rikastushiekan ja sivukivialueiden läjitysalu-
eiden sekä mahdollisten kaatopaikkojen ja avolou-
hoksen luiskien muotoiluun, stabiloimiseen ja mai-
semointiin. Lisäksi maa-aineksia voidaan tarvita si-
vukivien ja rikastushiekan mahdollisen haponmuo-
dostuksen vähentämiseen ja kaivostilojen tukemi-
seen ja/tai täyttämiseen. Tarvittavien materiaalien
laatu ja määrä riippuvat jälkihoidettavasta kohteesta
ja jälkihoidon tavoitteesta. Tämän vuoksi on aluksi

kartoitettava jälkihoitomateriaalien käyttökohteet ja
niissä tarvittavat materiaalimäärät, ennen kuin sel-
vitetään käyttökelpoisten materiaalien saatavuutta.

Jälkihoidossa voidaan usein hyödyntää kaivos-
alueella olevia maa-aineksia, kuten hienoainesmo-
reenia ja maanpoistomassoja sekä tietyin edellytyk-
sin myös sivukiveä ja rikastushiekkaa (vrt. kpl 6.1).
Jos kaivosalueella ei ole jälkihoitoon soveltuvia
maa-aineksia riittävästi, joudutaan materiaaleja
hankkimaan myös kaivosalueen ulkopuolelta. Täl-
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löin voidaan materiaalien kartoituksessa käyttää apu-
na maaperäkartoitusta ja siinä sovellettavia menetel-
miä (vrt. kpl 5.1). Kaivosalueen ulkopuolella toimit-
taessa on muistettava, että mm. koekuopitus vaatii
maanomistajan luvan ja maa-ainesten ottamiseen
vaaditaan lupaviranomaisen lupa (MAL 4 §). Myös
varsinaiselta kaivosalueelta voi olla olemassa maa-
peräkartoitustietoa, joko yleiskartoituksista tai kai-
vostoimintaan liittyvistä kairauksista tms. tutkimuk-
sista, joita voidaan käyttää apuna materiaalien mää-
rien selvittämisessä.

Kaivosalueella olevien maanpoistomassojen kar-
toituksessa käyttökelpoisia menetelmiä ovat erilaiset
geofysikaaliset mittaukset (esim. sähköiset vastus-
luotausmittaukset; ks. kpl 5.5) sekä kohdetutkimuk-
sista porakonekairaukset ja koekuopitukset.

Kun potentiaalinen maa-ainesalue tai maanpois-
tomassojen läjitysalue on kartoitettu, tutkimusalueil-
ta otetaan riittävä määrä maanäytteitä laboratoriotut-
kimuksia varten. Näytteistä määritetään tavallisesti
raekoko sekä osasta näytteitä myöskin vedenläpäise-
vyys (k-arvo). Jo kartoitusvaiheessa tehdään tarkat

havainnot maaperän rakenteesta ja sen perusteella
valitaan näytteet laboratoriotutkimuksiin. Sivukivis-
tä ja rikastushiekasta määritetään raekokojakauman
ja vedenläpäisevyyden lisäksi myös mahdollisten
haitallisten aineiden liukoisuutta. Sivukivien raeko-
ko määritetään yleensä murskatuista näytteistä.

Optimaalisen jälkihoitomateriaalin saavuttami-
seksi joudutaan usein sekoittamaan erilaisia mate-
riaaleja. Nämä suhteutusmääritykset tehdään käytet-
tävien materiaalien rakeisuuskäyrien perusteella.
Esimerkiksi yhdistämällä murskattua sivukiveä ma-
teriaaliin, joka vastaa koostumukseltaan hiekkamo-
reenia, voidaan saada aikaan hienoainespitoisempi
yhdistemateriaali, joka on riittävän kantava ja, jolla
on riittävän alhainen vedenläpäisevyys käytettäväk-
si esim. rikastushiekka-alueen peittomateriaalina tai
tiivistyskerroksena. Kaivosalueella oleviin maama-
teriaaleihin liittyviä yhdistemateriaaliselvityksiä
olisikin hyödyllistä tehdä, että niitä voitaisiin hyö-
dyntää tehokkaasti jälkihoidossa ja vähentää kaivos-
alueen ulkopuolisten materiaalien tarvetta.
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6. SULKEMISEN TOTEUTUS

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu kaivosalueella
olevien toimintojen ja kohteiden sulkemista sekä esi-
tetty esimerkkejä keskeisimmistä riskinhallintatoi-
menpiteistä, kuten vesien käsittelystä, rikastushiekan

ja sivukivien läjitysalueiden peittoratkaisuista ja
maisemoinnista. Luvun lopussa on käsitelty omis-
tuksen ja vastuiden siirtämiseen liittyviä kysymyk-
siä ja sulkemisesta tiedottamista.

6.1 KAIVOSALUEELLA OLEVIEN KOHTEIDEN SULKEMISEN
SUUNNITTELU JA TAVOITTEET

Sulkemisen toteutuksessa ja suunnittelussa tulee aina
huomioida, että sulkemistoimenpiteet ovat suurelta
osin tapauskohtaisia, ja riippuvat mm. malmityypis-
tä ja kaivoksen koosta. Sulkemisessa käytettävissä
tekniikkavalinnoissa on otettava huomioon kaivok-
sen ominaisuudet ja vaatimukset (vrt. EC 2004), ja
mitoitettava toimenpiteet suhteessa kaivoksesta ai-
heutuviin riskeihin. Lisäksi on otettava huomioon,
että joidenkin sulkemistoimenpiteiden toteutus voi-
daan, ja on myös usein hyödyllistä, aloittaa jo kai-
voksen toiminnan aikana.

Kaivosalueella olevia sulkemissuunnitelmaan si-
sällytettäviä, jälkihoitoa vaativia kohteita ovat:

• maanalainen kaivos,
• avolouhos,
• sivukivikasat ja maanpoistomassat,
• rikastushiekka-alue,
• rikastamo,
• muut rakennukset ja infrastruktuuri,
• koneet ja laitteet,
• kaatopaikat ja jätteet, sekä
• pilaantuneet maa-alueet sekä pilaantuneet pinta- ja

pohjavedet.

Sulkemissuunnitelmassa tulee esittää jokaiselle
kohteelle erilliset toimenpidesuunnitelmat, joissa
otetaan huomioon yleisen turvallisuuden, ympäris-
tön tilan ja maankäytön näkökohdat. Joidenkin koh-
teiden osalta tarvittavat jälkihoito- ja sulkemistoi-
menpiteet on määritelty kaivos- tai ympäristölain-
säädännössä, ja osaan sovelletaan parhaan käyttökel-
poisen tekniikan tai hyvän käytännön mukaisia pe-
riaatteita.

Alla olevien kappaleiden tarkoituksena on tarkas-
tella kohteittain sulkemisen tavoitteita ja esittää nii-
hin liittyviä toimenpide-esimerkkejä, joista keskei-
simmät on myös koottu kappaleiden yhteydessä ole-
viin taulukoihin (Taulukot 20–24). Taulukoissa on li-
säksi esitetty kohteittain kaivostoiminnan loppumi-
sen yhteydessä esiintyvät merkittävimmät fysikaalis-
kemialliset ja maankäyttöön liittyvät riskit. Koska
sulkemistoimenpiteet ovat yleensä tapauskohtaisia,
toimenpiteistä ei ole pyritty tekemään alla olevissa
kappaleissa tyhjentävää esitystä.

6.1.1 Maanalainen kaivos

Maanalainen kaivos koostuu louhostiloista, kaivos-
käytävistä, -peristä ja -tunneleista sekä huolto-, va-
rasto- ja sosiaalitiloista. Lisäksi kaivoksessa on säh-
kö-, viestintä-, vesi-, ilmastointi- ja paineilmastover-
kostot sekä mm. järjestelmä kuivanapitopumppaus-
ta varten. Louhintatavasta ja louhittavasta malmista
riippuen kaivostiloja joko täytetään louhinnan yhtey-
dessä tukipilareiden tai louhostilojen katon sortumi-
sen estämiseksi tai ne jäävät louhinnan jälkeen tyh-
jiksi tiloiksi, joita voidaan myöhemmin täyttää tar-
koitukseen sopivilla materiaaleilla.

Kaivostoiminnan päättyessä kaivoslaki edellyt-
tää, että kaivosalue on saatettava yleisen turvallisuu-
den vaatimaan kuntoon (KaivosL 51 §). Tämä kos-
kee myös maanalaista kaivosta. Käytännössä se tar-
koittaa sitä, että kaivokseen johtavat vinotunnelit ja
ilmanvaihtokuilut suljetaan ja estetään näin ulkopuo-
listen pääsy kaivostiloihin, ja lisäksi sortuma- ja pai-
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numavaaralliset alueet rajataan ja merkitään varoi-
tuskylteillä varustetuilla aidoilla maastoon (KTMp
921/1975). Ulkopuolisten pääsyä louhostiloihin voi-
daan lisäksi rajoittaa sulkemalla kaivokseen johtavat
tiet.

Vinotunnelin suut voidaan tukkia sivukivellä, ja
ilmanvaihtokuilut sulkea teräsbetonikansilla. Mikä-
li louhinta on tehty siten, että toiminnan päätyttyä jää
jäljelle suuria tyhjiä tiloja, voidaan tiloja sortumien
ja painaumien estämiseksi täyttää esimerkiksi sivu-
kivellä tai rikastushiekalla ja rakentaa tukipatoja. Si-
vukiven ja rikastushiekan käyttäminen täyttömateri-
aaleina edellyttää, ettei niistä aiheudu haittaa pohja-
tai pintavesille. Käyttö voi vaatia ympäristölupaa
(ks. kpl 3.1.1). Täyttöjen ja patojen tarvetta tulee tar-
kastella ja arvioida erityisesti sellaisilla alueilla, jois-
sa yleinen tie tai muu pysyvä rakenne sijaitsee kai-
vostilojen päällä. Tukipadoilla voidaan sortumien li-
säksi estää täyttömateriaalien liikkuminen kaivosti-
loissa, kun kaivos täyttyy vedellä. Tukipatojen ra-
kentamisessa voidaan usein käyttää louhetta, mutta
täyttömateriaalista riippuen rakenteissa on hyvä
käyttää myös vesitiiviitä betonipatoja. Tukipatoja ja
täyttöjä ei yleensä tehdä vinotunneliin tai kuiluihin,
vaan ne säilytetään vapaina kaivoksen mahdollista
myöhempää hyödyntämistä varten. Kaivoslaissa on
erikseen säädetty, ettei kaivoskivennäisten hyväksi
käyttämisessä saa vaarantaa tai vaikeuttaa kaivoksen
myöhempää hyödyntämistä tai louhintatyötä (Kai-
vosL 47 §).

Sortuma- ja painumavaarallisten alueiden rajauk-
sessa ja myöhemmän maankäytön suunnittelussa tu-
lee huomioida, että esimerkiksi rikastushiekalla täy-
tetyillä alueilla saattaa myöhemmin tapahtua painu-
mista.

Kaivoksessa olevat, sen varmuudeksi ja turvalli-
suuden säilyttämiseksi rakennetut laitteet sekä tika-
puut ja portaat, joita voidaan tarkoituksenmukaises-
ti käyttää ainoastaan kaivostyön yhteydessä, on jä-
tettävä paikoilleen, jollei kauppa- ja teollisuusminis-
teriö anna lupaa niiden poistamiseen (KaivosL 51 §).
Myös huolto- ja ruokailutilojen betoni- ja puuraken-
teet jätetään paikoilleen, ellei niiden poistamiseen
ole erityistä syytä. Tapauskohtaisen harkinnan poh-
jalta kaivoksesta voidaan kuitenkin purkaa pois
esim. kaikki koneet, muut kuin turvallisuuteen liit-
tyvät laitteet, materiaalit ja varustelut kuten putket,
kaapelit ja sähkölaitteet sekä kaivostyöhön kuuluvat
materiaalit ja tarvikkeet (Kuva 34). Jos niiden pur-
kamiseen liittyy työturvallisuusriskejä tai niiden jät-
täminen louhokseen on myöhemmän kaivostoimin-
nan kannalta tarpeellista, niitä ei pureta pois. Kai-
voksesta on kuitenkin poistettava kaikki siellä mah-
dollisesti olevat jätteet ja erityisesti kaikki sellainen
materiaali, joka voi aiheuttaa pohjaveden pilaantu-

mista, kun kaivos täyttyy vedellä (mm. YSL 8 § pe-
rusteella). Poistettavat materiaalit kannattaa lajitella
purkamisen yhteydessä, jolloin niiden myöhempi
hyödyntäminen tai kierrättäminen on helpompaa.
Kaivoksessa oleva puutavara voidaan usein jättää
paikoilleen, sillä siitä ei yleensä aiheudu riskiä esi-
merkiksi pohjaveden laadulle. Lisäksi se tarjoaa
mahdollisen ravinnonlähteen sulfaatin pelkistäjäbak-
teerikannalle, jota voidaan hyödyntää louhoksen
täyttymisen yhteydessä veden käsittelyssä (vrt. kpl
6.2.1).

Kuva 34. Maanalaisessa kaivoksessa on huolto-, varasto- ja so-
siaalitiloja (Kuvat: Hituran kaivos, Nivala). Kaivostoiminnan
päätyttyä ne pääsääntöisesti puretaan tukirakenteita lukuun ot-
tamatta pois.
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Kun kaivoksen kuivanapitopumppaus lopetetaan,
kaivostilat täyttyvät sinne purkautuvilla pohja- ja
pintavesillä. Täyttymisnopeus vaihtelee kaivoksesta
riippuen, ja täyttyminen voi kestää luontaisesti jopa
kymmeniä vuosia, sillä täyttyminen jatkuu usein niin
kauan kunnes kaivokseen purkautuvan veden pinta
saavuttaa alueen luonnollisen pohjaveden pinnan.
Kaivoksen täyttyminen voi toisinaan aiheuttaa ym-
päristön pohja- ja pintavesien pilaantumista. Esimer-
kiksi sulfidimalmikaivoksissa louhituilla kalliopin-
noilla olevat sulfidimineraalit hapettuvat ja tuottavat
happoa, mikä puolestaan aiheuttaa metallien liuke-
nemista ympäröivistä kivistä. Kun louhostilat täyt-
tyvät vedellä ja niihin muodostuu pelkistyneet olot,
sulfidien hapettuminen vähenee tai jopa estyy. Sul-
fidien hapettumista ja metallien liukenemista voi-
daan vähentää esimerkiksi nopeuttamalla kaivoksen
täyttymistä pumppaamalla louhokseen puhdasta tai
puhdistettua pintavettä. Usein pintavettä ei kuiten-
kaan ole saatavissa riittäviä määriä. Lisäksi pintave-

den pumppaaminen on luvanvaraista toimintaa (VL
9:2 §), ja veden pumppaamisella louhokseen voidaan
myös katsoa olevan pohjaveden laatua heikentävä
vaikutus, jolloin se on kiellettyä pohjaveden pilaa-
miskiellon perusteella (YSL 8 §). Louhoksen ympä-
ristön pohjavesiolosuhteista teetetään tarvittaessa
selvitys kaivoksen pohjavesivaikutuksen ennakoimi-
seksi. Kaivoksen täyttymisnopeutta ja tulevaa ve-
denlaatua voidaan arvioida esimerkiksi hydrolo-
gisten ja geokemiallisten mallien pohjalta (ks. kap-
pale 5.6). Mikäli kaivoksen täyttymisellä arvioidaan
olevan haitallisia vaikutuksia ympäröiviin pohja- tai
pintavesiin, tulisi sulkemisessa varautua myös ve-
sien käsittelyyn tai hallintaan (perustuen mm. YSL).
Louhosten vesien metalli- ja sulfaattipitoisuuksien
vähentämisessä on hyödynnetty mm. sulfaatinpelkis-
täjäbakteereita (esim. Mustikkamäki 2000). Vesien
käsittelyssä käytettyjä menetelmiä on kuvattu tar-
kemmin käsikirjan kappaleessa 6.2.1. Teollisuusmi-
neraali- ja karbonaattikivikaivoksilla on vesien kä-

Taulukko 20. Esimerkkejä kaivostoiminnan loppumisen jälkeisistä riskitekijöistä, jälkihoidon tavoitteista sekä ehdotuksia jälki-
hoitotoimenpiteistä maanalaisten kaivostilojen osalta (UNEP/WHO 1998, muokattu).

Mahdollisia riskitekijöitä Jälkihoidon tavoite Toimenpide-esimerkkejä

FYSIKAALINEN STABILITEETTI

Turvallisuus (kaivoskuilu, • Turvallisuusvaatimusten • Sivullisten pääsyn estäminen
nousuaukot, ilmastointiaukot) täyttyminen • Aukkojen sulkeminen pysyvästi (betonisulut

aukkoihin, tunnelitilan täyttäminen esim.
raakkukivellä)

• Säännölliset tarkastukset

Sortumavaara kaivostiloissa • Sortumien • Lujitustoimenpiteet, tunnelitilan täyttäminen
estäminen/hallitseminen esim. sivukivellä

Maanpinnan painuminen ja sortuminen • Maanpinnan stabilointi • Sivullisten pääsyn estäminen
• Maanalaisten rakenteiden • Maanpinnan lujitustoimenpiteet, tunnelitilojen

stabilointi täyttäminen, maanpinnan muotoileminen tulevan
käyttötarkoituksen mukaiseksi, ojitukset,
sortumavaarallisten alueiden aitaaminen ja
merkitseminen kyltein

KEMIALLINEN STABILITEETTI

Happaman suotoveden muodostuminen • Pohja- ja pintavesille • Tunneleiden, kuilujen ja porareikien tukkiminen,
ja/tai haitallisten aineiden liukeneminen asetettujen vesien kerääminen ja käsittely passiivisesti tai
(lähinnä sulfidimalmikaivokset); laatutavoitteiden aktiivisesti, kaivosveden laadun tihennetty seuranta
Täyttömateriaaleista liukenevat saavuttaminen kaivoksen täyttyessä vedellä ja sen jälkeen
prosessikemikaalit tai muut haitalliset harvennettuna, kemiallisten olosuhteiden ja
aineet kulkeutumisen kontrollointi

Öljypäästöt kaivokseen jätetyistä • Öljypäästöjen estäminen • Laitteistojen ja koneiden poistaminen maanalaisista
laitteista ja koneista tiloista, öljyjen poistaminen

MAANKÄYTTÖ

Joutomaan muodostuminen; • Alueen saaminen • Maanpinnan muotoilu ja kuoppien täyttäminen,
Visuaaliset haitat; hyötykäyttöön kaivoskuilujen ja aukkojen tukkiminen,
Vaikutus pintavesivaluntaan, • Pintavesien hallinta ja kasvillistaminen
imeytymiseen ja pohjaveden pohjaveden
muodostumiseen muodostumisen

turvaaminen
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sittelyn tarve on usein vähäisempi kuin sulfidimal-
mikaivoksilla.

Ennen kaivostilojen sulkemista tai kuivanapito-
pumppauksen lopettamista kaivoksesta tehdään lo-
petushetken tilanteen mukainen kaivoskartta, johon
on hyvä merkitä myös sulkemisen yhteydessä tehty-
jen tukipatojen yms. rakenteiden sijainnit. Kaivos-
lain mukaan kaivoksen sulkemistoimenpiteitä ei saa
tehdä ennen kuin kaivoskartta on laadittu ja toimi-
tettu Turvatekniikan keskukselle (KaivosL 51 §).
Kaivoskartan sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti
KTM:n päätöksessä 1218/1995 (5 ja 6 §). Ajan ta-
salle saatettuun kaivoskarttaan liitetään kaivostyön
lopettamisen yhteydessä mahdollisimman täydelliset
tiedot geofysikaalisista kartoista, syväkairauksessa
tavattujen kivilajien geologisesta kuvauksesta ja kai-
voskivennäispitoisuudesta sekä muut tiedot kaivos-
kivennäisesiintymän tutkimustuloksista (KTMp
1218/1995). Kartta voidaan toimittaa Turvatekniikan
keskukselle paperikopioiden lisäksi myös tietokone-
tallenteena (KTMp 1218/1995). Lisäksi kaivoskar-
tasta voidaan toimittaa kopiot myös Suomen Elinkei-
noelämän Keskusarkistoon Mikkeliin. Kaivostoi-
minnan aikana kairatuista kairasydämistä ja niihin
liittyvistä kairasydänraporteista luovutetaan edusta-
va osa Geologian tutkimuskeskuksen valtakunnalli-
seen kairasydänarkistoon (KaivosL 19 §).

6.1.2 Avolouhos

Malmien hyödyntämisestä avolouhintana jää toimin-
nan päättyessä, louhittavasta malmin koosta ja lou-
hintatavasta riippuen, vaihtelevan suuruinen ja muo-
toinen kaivanto kallioperään (Kuva 35). Samoin
kuin maanalaiset kaivostilat, myös avolouhos tulee
saattaa kaivoksen toiminnan päätyttyä yleisen turval-
lisuuden vaatimaan kuntoon (KaivosL 51 §). Tämä
tarkoittaa käytännössä louhosalueen sulkemista si-
ten, että ulkopuolisten pääsy avolouhokseen estetään
ja avolouhosta ympäröivät maaluiskat muotoillaan ja
stabiloidaan. Pystysuorat tai jyrkät kallioseinämät
loivennetaan mahdollisuuksien mukaan siltä osin
kuin seinämät jäävät tulevan vedenpinnan yläpuolel-
le tai muodostavat myöhemmän sortumariskin, tai ne
saatetaan muulla tavoin turvallisiksi.

Ulkopuolisten pääsy alueelle estetään KTM:n
päätöksen (KTMp 921/1975 129 §) mukaisesti aitaa-
malla avolouhos tarpeen mukaan tarkoituksenmukai-
sella tavalla ja varustamalla alue varoitustauluilla
(Kuva 15). Aitaamisen tarpeellisuutta arvioitaessa
otetaan huomioon avolouhoksen sijainti, sen reuno-
jen laatu ja kestävyys, vedenpinnan korkeus sekä
veden soveltuvuus ihmisten ja eläinten käyttöön
(KTMp 921/1975 129 §). Aidan sijainti määritellään
sortumavaarallisen alueen perusteella paikalliset olo-

Kuva 35. Lahnaslammen talkkikaivoksen avolouhos Sotkamossa. Uuden lähelle avattavan kaivoksen sivukivet ja
tehtaan magnesiittirikastushiekka on suunniteltu sijoitettavaksi louhokseen toiminnan päätyttyä.
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suhteet huomioon ottaen. Lisäksi ulkopuolisten pää-
syä avolouhokseen voidaan rajoittaa sulkemalla avo-
louhokseen johtavat tiet. Louhosalueen lähiympäris-
tössä voi olla muuta elinkeinotoimintaa, joka tulee
tarpeen mukaan huomioida tiejärjestelyissä.

Avolouhoksen ympärillä olevien maaluiskien
muotoilussa tulee kiinnittää huomiota eroosiovaa-
raan sekä pohjaveden pinnan tason muuttumiseen
kuivanapitopumppauksen loputtua (vrt. kappale
5.7.5). Eroosion vähentämiseksi ja alueen maisema-
kuvan parantamiseksi maaluiskat voidaan kasvillis-
taa muotoilun yhteydessä tarkoitukseen sopivilla
kasveilla (ks. kappale 6.2.3). Kasvillistaminen on
tärkeää erityisesti maisemallisesti tai eroosion kan-
nalta kriittisillä alueilla. Joissakin tapauksissa luis-
kien voidaan antaa kasvillistua luontaisesti. Maaluis-
kien muotoilun ohella on tärkeää muotoilla tai sta-
biloida avolouhoksessa olevat sortumavaaralliset
kallioseinämät. Muotoiluun ja stabilointiin, kuten
myös avolouhoksen täyttämiseen, voidaan käyttää
sivukiveä, mikäli siitä ei aiheudu riskiä ympäristöl-
le. Sivukiven käyttö voi edellyttää ympäristölupaa
(ks. kpl 3.1.1).

Kuten maanalaisesta kaivoksesta, myös avolou-
hoksesta tulee sulkemisen yhteydessä poistaa kaikki
ympäristölle haitallinen ja mahdollisesti pohjavesiä,
ja siten myös maaperää ja pintavesiä, likaava mate-
riaali (mm. YSL:n perusteella). Myös teräsrakenteet
on syytä purkaa pois, samoin kuin kaikki putki-, säh-
kö- ja tietoliikennelinjat edellyttäen, ettei niiden pur-
kamiseen liity kohtuuttomia turvallisuusriskejä.
Louhoksessa olevat betoni- ja puurakenteet voidaan
yleensä jättää purkamatta, jos niiden ei katsota aihe-
uttavan ympäristölle riskejä. Myös louhoksen ympä-
ristöstä tulee poistaa kaikki varastoitu materiaali.

Suomessa on vakiintumassa käytännöksi, että
louhosalue, samoin kuin kaivostoiminnan vaikutus-
alue, merkitään kunnan rakennusjärjestykseen eri-
tyisalueena, jolle rakentaminen vaatii normaalin lu-
van lisäksi kaivosoikeuden haltijan tai kaivosrekis-
teriin merkityn viimeisen kaivosoikeuden haltijan
suostumuksen (vrt. kpl 3.5). Lisäksi kaivoslakityö-
ryhmä (KTM 2003a) on esittänyt, että kaivoksen
vaikutusalueelle suunniteltujen rakennus- tai muiden
hankkeiden valmistelun yhteydessä tulisi kunnan
pyytää tarvittaessa kaivosviranomaiselta lausunto.
Kaivoksen vaikutusalueen rajaaminen määritellään
yleensä Turvatekniikan keskuksen suorittaman kai-
voksen lopputarkastuksen yhteydessä. Avolouhok-
sen ja sen lähiympäristön maa-alueet säilytetään kui-
tenkin nykyisin useimmiten kaivostoiminnan harjoit-
tajan omistuksessa – etenkin, jos maa-alueet on lu-
nastettu omaksi jo kaivospiiritoimituksen aikana.

Toiminnan päätyttyä avolouhoksen mahdollinen
kuivanapitopumppaus lopetetaan, jolloin louhos al-

kaa täyttyä vedellä. Louhokseen kertyy sade- ja pin-
tavesien ohella pohjavesiä. Avolouhos voi muodos-
taa täyttymisen jälkeen varsin luonnonmukaisen
lammen, joka erottuu puuston kasvamisen jälkeen
ympäristöstään lähinnä näkyville jääneistä kalliosei-
nämistä ja kivikasoista. Louhoksen vedenlaatu voi
kuitenkin joissakin tapauksissa aiheuttaa riskin ym-
päristölleen. Esimerkiksi joidenkin sulfidimalmikai-
vosten yhteydessä avolouhoksesta saattaa purkautua
ympäröiviin pohja- tai pintavesiin ylivuotona happa-
mia, metalli- ja sulfaattipitoisia vesiä. Avolouhoksen
täyttymisnopeutta ja louhokseen tulevan vedenlaa-
dun kehittymistä voidaan arvioida hydrologisten ja
geokemiallisten mallien avulla (ks. kappale 5.6).
Mikäli avolouhokseen kertyvällä vedellä ennakoi-
daan olevan haitallisia vaikutuksia pinta- tai pohja-
vesiin, tulee varautua louhosveden käsittelyyn tai
tarvittaessa estää ylivuotovesien purkautuminen ym-
päristöön (mm. YSL:n perusteella). Sulfaatti- ja me-
tallipitoisten louhosvesien käsittelyssä on hyödyn-
netty mm. sulfaatinpelkistäjäbakteereita (Kuva 36).
Veden käsittelyyn soveltuvia menetelmiä on käsi-
telty laajemmin kappaleessa 6.2.1.

Avolouhoksesta laaditaan ennen sulkemistoimen-
piteitä Turvatekniikan keskukselle kaivoslain (Kai-
vosL 51 §) mukainen kaivoskartta. Kaivoskarttaan
liitettävät tutkimustiedot on kuvattu tarkemmin
maanalaisen kaivoksen sulkemista käsittelevässä
kappaleessa (ks. kappale 6.1.1).

Kuva 36. Kaivostoiminnan päättymisen jälkeen avolouhos täyt-
tyy vedellä, kun kuivanapitopumppaus lopetetaan. Avolouhok-
sen veden laatuun voidaan tarvittaessa vaikuttaa erilaisilla kä-
sittelyillä. Hammaslahden louhosaltaan sulfaatinpelkistäjäbak-
teerien toimintaa on edistetty mm. lietelannan avulla.
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6.1.3 Sivukivien läjitysalueet

Malmin louhintaan liittyy louhintatavasta riippumat-
ta vaihtelevia määriä sivukiven louhintaa. Sivukivel-
lä tarkoitetaan alhaisen arvomineraalipitoisuutensa
puolesta tuotantoon soveltumatonta kiveä, jota jou-
dutaan poistamaan kallioperästä malmin louhinnan
yhteydessä varsinaisen malmiesiintymän hyödyntä-
miseksi (Kuva 37). Toiminnan aikana sivukivi läji-
tetään useimmiten louhoksen läheisyyteen, mikäli
sitä ei hyödynnetä louhintateknisistä syistä jo lou-
hinnassa. Läjitysalueiden koot voivat louhoksesta
poistetun sivukiven määristä ja laadusta riippuen
vaihdella muutamista hehtaareista satoihin hehtaa-
reihin. Näin ollen, jos sivukiveä ei voida hyödyntää
toiminnan aikana, se aiheuttaa merkittävän maise-
mallisen muutoksen ympäristöönsä. Toiminnan pää-
tyttyä maisemavaikutusten vähentämisen lisäksi si-
vukivien läjitysalueet tulee saattaa yleisen turvalli-
suuden vaatimaan kuntoon (KaivosL 51 §) ja niiden

sortuminen on estettävä (KTMp 921/1975 130 §).
Muita sivukivien läjitysalueiden sulkemisessa huo-
mioitavia asioita ovat mm. mahdollisten ympäristöl-
le tai terveydelle haitallisten päästöjen muodostumi-
nen pinta- tai pohjavesiin sekä pölyäminen ja eroo-
sio (perustuen mm. KTMp 921/1975, YSL:iin, EC
2004).

Sivukiveä voidaan usein hyödyntää jo toiminnan
aikana joko kaivospiirin alueella tie- ja maarakenta-
misessa tai myydä kiviaineksena rakentamis- tai
muuhun toimintaan alueen ulkopuolisiin kohteisiin
(esim. meluvalleihin, sepeliksi, maanparannusai-
neeksi, täyttömaaksi). Käyttö perustuu yleensä kai-
vosoikeuteen ja sen korvaamisesta on sovittu kaivos-
piiritoimituksessa tai erikseen omistajan kanssa.
Hyödyntäminen ei edellytä erillistä maa-aineslupaa.
Sivukiveä voidaan lisäksi käyttää tietyin edellytyk-
sin louhostilojen täyttämiseen joko toiminnan aika-
na tai sen jälkeen tai hyödyntää avolouhoksen sul-
kemisessa. Täyttölouhinnassa malmin saavuttami-

Taulukko 21. Esimerkkejä kaivostoiminnan loppumisen jälkeisistä riskitekijöistä, jälkihoidon tavoitteista sekä mahdollisista jälki-
hoitotoimenpiteistä avolouhosten osalta (UNEP/WHO 1998, muokattu).

Mahdollisia riskitekijöitä Jälkihoidon tavoite Toimenpide-esimerkkejä

FYSIKAALINEN STABILITEETTI

Turvallisuus: jyrkänteet, • Turvallisuusvaatimusten • Sivullisten pääsyn estäminen vaarallisille alueille,
vedellä täyttyneet tilat täyttyminen vaarallisten alueiden aitaaminen ja merkitseminen

kyltein, avolouhokseen johtavien teiden sulkeminen
• Kulkureitin turvaaminen pelastusmiehistölle,

pelastussuunnitelman laatiminen yhteistyössä
viranomaisten kanssa

Sortumat • Sortumien estäminen/ • Maanpinnan ja kallioseinämien lujitustoimenpiteet,
hallitseminen maanpinnan ja jyrkänteiden muotoileminen,

sortumavaarallisten alueiden aitaaminen ja
merkitseminen kyltein

• Säännölliset tarkastukset

Vaikutus pintavesivaluntaan, • Pintavesien hallinta ja • Maanpinnan muotoilu, ojitusjärjestelyt
imeytymiseen ja pohjaveden pohjaveden muodostumisen
muodostumiseen turvaaminen

Eroosio, liettyminen • Eroosion ja liettymisen • Kasvillistaminen, ojitus, ojien ja rinteiden suojaaminen
estäminen esim. sepelillä

KEMIALLINEN STABILITEETTI

Happaman suotoveden • Vesille asetettujen • Vesien kerääminen ja käsittely passiivisesti tai
muodostuminen ja/tai laatutavoitteiden saavuttaminen aktiivisesti, kaivosveden laadun tehostettu seuranta
haitallisten aineiden kaivoksen täyttyessä vedellä ja sen jälkeen
liukeneminen (lähinnä harvennettuna
sulfidimalmikaivokset) • Kemiallisten olosuhteiden ja kulkeutumisen

kontrollointi

MAANKÄYTTÖ

Visuaaliset haitat; • Mahdollisimman • Maanpinnan ja rinteiden maisemointi ja
Rajoitukset maankäytölle luonnonmukainen tai esim. muotoilu ja kuoppien täyttäminen, kasvillistaminen

virkistyskäyttöön sopiva alue
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seksi poistettu kivi käytetään heti louhinnan yhtey-
dessä kaivoksen seinämien ja kattorakenteiden tuke-
miseen. Sivukiven hyötykäyttöä voidaan tehostaa
mm. lajittelemalla se läjityksen yhteydessä ympäris-
tö- ja geoteknisten ominaisuuksien ja/tai kivilajien
perusteella erillisiksi kasoiksi. Sivukiven hyödyntä-
minen kaivosalueella voi edellyttää ympäristölupaa
ja suunnitelmaa yksilöidyistä toimenpiteistä hyöty-
käytön osalta (ks. kpl 3.1.1). Lisäksi hyödyntämisen
edellytyksenä on, että sivukivi täyttää sekä geotek-
nisiltä että ympäristöominaisuuksiltaan hyötykäytös-
sä vaadittavat kriteerit. Hyödynnettävästä sivukives-
tä ei esim. saa aiheutua ympäristöön haitallisia pääs-
töjä (mm. YSL perusteella). Kaivosalueen ulkopuo-
lisissa kohteissa hyötykäyttö voi edellyttää kohde-
kohtaista ympäristölupaa (vrt. kpl 3.1.1), ja hyödyn-
tämistä voivat rajoittaa mm. kuljetuskustannukset.
Kiviainesmateriaalien yleisiä käyttömahdollisuuksia
on selvitelty mm. Tiehallinnon oppaissa (Tiehallin-
to 1994, 1999).

Toiminnan aikaisella hyödyntämisellä voidaan
vähentää loppusijoitettavien materiaalien määrää, ja
siten pienentää sulkemisen kustannuksia läjitysaluei-
siin kohdistuvien toimenpiteiden osalta. Loppusijoi-
tettavien materiaalien määrän minimointi on kaivos-
toiminnan BAT-vertailuasiakirjan mukaan (EC
2004) sivukivien hallinnassa ensisijainen tavoite
(vrt. kpl 3.4). Lisäksi se noudattaa mm. jätelakiin
sekä valmisteilla olevaan kaivannaisteollisuuden jä-
tehuoltodirektiiviin (EY KOM 2003) kirjattuja jättei-
den hyötykäytön ja määrän vähentämisen periaattei-
ta. Loppusijoitettavien sivukivien määrää voidaan
pienentää käyttämällä niitä toiminnan päättymisen

jälkeen avolouhoksen stabiloimiseen ja/tai joissakin
tapauksissa myös avolouhokseen muodostuvien hap-
pamien vesien neutraloimiseen (EC 2004). Sivuki-
vien sijoittamista avolouhokseen voivat kuitenkin
rajoittaa mm. siirtokustannukset, kaivostoiminnan
uudelleen käynnistämisen mahdollisuus ja haitalliset
ympäristövaikutukset (mm. EC 2004).

Mikäli sivukiviä ei voida hyödyntää joko toimin-
nan aikana tai sulkemistoimenpiteiden yhteydessä,
on niiden loppusijoittamisessa otettava huomioon jä-
telainsäädäntö (vrt. 3.1.1). Sivukivien loppusijoitta-
misen suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä tulee
selvittää ja ennakoida niiden pitkäaikaiskäyttäytymi-
seen sekä läjitysalueiden turvallisuuteen liittyvät ris-
kit (mm. EC 2004, KaivosL 23 §). Nykyisin sivuki-
vien lyhyen ja pitkän aikavälin käyttäytymisestä laa-
ditaan arvio yleensä jo ennen toiminnan aloittamis-
ta. Materiaalin ominaisuuksiin liittyvät perustutki-
mukset sisältävät mm. seuraavien ominaisuuksien
selvittämisen (EC 2004):

• louhittavat ja läjitettävät määrät,
• kemiallinen koostumus ja mineralogia,
• haponmuodostuspotentiaali,
• liukenevat haitta-aineet,
• pitkäaikaiskäyttäytyminen,
• fysikaaliset ja tekniset ominaisuudet,
• hydrologiset ominaisuudet, ja
• raekokojakauma.

Näiden ominaisuuksien selvittäminen on tarpeel-
lista myös sivukivien hyötykäytön kannalta. Ympä-
ristöön kohdistuvien riskien arvioimiseksi ja hallit-
semiseksi on tärkeää selvittää myös mm. sijoitusym-
päristön maaperä- ja hydrologiset olosuhteet (vrt.
luku 5). Käytännössä kyseiset selvitykset laaditaan
ennen toiminnan aloittamista osana perustilaselvitys-
tä ja mahdollista YVA-menettelyä (vrt. kpl 4.1).

Sivukivien kemiallista pitkäaikaiskäyttäytymistä,
haponmuodostuspotentiaalia ja haitta-aineiden liuke-
nemista voidaan tutkia mm. staattisilla ja kineettisillä
laboratoriotesteillä ja osittaisuutoilla, minkä lisäksi
mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan selvittää
myös esim. ympärysojien ja suotovesien vedenlaa-
dun perusteella sekä hydrologisten ja geokemiallis-
ten mallien avulla. Pitkäaikaiskäyttäytymiseen liitty-
viä testejä ja mallinnusta on kuvattu tarkemmin lu-
vussa 5 sekä Kaivostoiminnan ympäristötekniikka
-projektin erillisissä työraporteissa (Kaartinen &
Wahlström 2005, Kumpulainen 2005a ja 2005b).
Erityisesti sulfidimineraaleja sisältävät sivukivet
voivat olla happoa muodostavia, ts. niistä voi sulfi-
dien hapettumisen seurauksena aiheutua happamien,
metallipitoisten vesien purkautumista ympäristöön.
Jos tutkimukset osoittavat, että sivukivi on reaktii-

Kuva 37. Malmin louhinnassa muodostuu vaihtelevia määriä
sivukiveä, jonka raekoko vaihtelee pienistä kivistä suuriin loh-
kareisiin.
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vista ja voi aiheuttaa ympäristön pohja- tai pintave-
sien likaantumista ja siitä aiheutuvaa haittaa tai vaa-
raa ympäristölle tai terveydelle, tulee läjitysalueiden
peittämisen tarpeellisuutta arvioida (EC 2004, vrt.
myös kpl 3.1.1). Erilaisilla peittoratkaisuilla voidaan
vähentää joko hapen ja/tai veden kulkeutumista si-
vukivien pinnoille, ja hidastaa näin mineraalien ra-
pautumista. Sivukivien läjitysalueilla käytettäviä
peittoratkaisuja on kuvattu kappaleessa 6.2.2. Peit-
tojen lisäksi tai sijasta tulisi arvioida läjitysalueilta
purkautuvien vesien käsittelytarvetta sekä laatia
suunnitelmat tarvittavista ojitusjärjestelyistä ja seu-
rannasta (EC 2004, vrt. kpl 6.2.1 ja 7.1).

Vesien käsittelyssä voidaan hyödyntää joko pas-
siivisia tai aktiivisia menetelmiä. Jälkimmäiset ovat
usein käyttökustannuksiltaan edellisiä kalliimpia ja
vaativat enemmän ylläpitoa. Passiivisista menetel-
mistä esimerkiksi kosteikot ja erilaiset kalkkikivi-
kourut ovat viime aikoina yleistyneet sivukiven tai ri-
kastushiekan läjitysalueilta purkautuvien vesien kä-
sittelyssä. Niitä ja muita vesien käsittelyssä käytettä-
viä menetelmiä on kuvattu tarkemmin kappaleessa
6.2.1. Niiden tavoitteena on läjitysalueilta purkautu-
vien vesien puhdistaminen laadultaan sellaisiksi, että

vedet voidaan johtaa vastaanottavaan vesistöön.
Vedet ohjataan ojitusjärjestelyillä käsittelyä varten
haluttuun kohteeseen ja estetään niiden sekoittumi-
nen puhtaisiin pinta- tai pohjavesiin. Käsittelytarvetta
arvioidaan kohdekohtaisesti, sillä kaikilla kaivos-
alueilla ei muodostu käsittelyä vaativia vesiä.

Jos tutkimusten tai muun tiedon pohjalta voidaan
osoittaa, ettei sivukivi ole reaktiivista eikä sen läji-
tyksestä aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja, voi-
daan sulkemistoimenpiteiden suunnittelussa keskit-
tyä lähinnä turvallisuusriskien, kuten mahdollisten
sortumien ja eroosion (mm. tuulen, veden, lämpöti-
lan vaihteluiden aiheuttama), estämiseen sekä pöly-
ämisen vähentämiseen ja maisemointi- ja kasvillis-
tamistarpeen arvioimiseen (EC 2004). Lisäksi on
huomioitava jätelainsäädännön vaatimukset (vrt. kpl
3.1.1). Vastaavat riskitekijät ja toimenpiteet on otet-
tava huomioon myös reaktiivisen sivukiven läjitys-
alueiden sulkemisessa.

Turvallisuusriskejä voidaan vähentää sivukivien
läjitysalueiden muotoilulla, ja ulkopuolisten pääsy
alueelle voidaan tarvittaessa estää aidoilla, kylteillä
ja sulkemalla alueelle johtavat tiet. Alueelle pääsyn
estäminen ei ole kuitenkaan tarpeellista, jos riskite-

Taulukko 22. Esimerkkejä kaivostoiminnan loppumisen jälkeisistä riskitekijöistä, jälkihoidon tavoitteista sekä mahdollisista jälki-
hoitotoimenpiteistä sivukiven läjitysalueiden osalta (UNEP/WHO 1998, muokattu).

Mahdollisia riskitekijöitä Jälkihoidon tavoite Toimenpide-esimerkkejä

FYSIKAALINEN STABILITEETTI

Sortumat, eroosio, vaikutukset • Eroosion ja liettymisen estäminen, • Kasojen muotoilu, kuivatusjärjestelyt, vasta-
pintavesien valuntaan ja sortumien estäminen penkereet, sedimentaatioaltaat, suojarakenteet
imeytymiseen esim. sepelistä, kasvillistaminen, seuranta

Turvallisuus • Turvallisuusvaatimusten täyttyminen • Sivullisten pääsyn estäminen vaarallisille alueille,
vaarallisten alueiden aitaaminen ja merkitseminen
kyltein

Vaikutus pintavesivaluntaan, • Pintavesien hallinta ja pohjaveden • Maanpinnan muotoilu, ojitusjärjestelyt
imeytymiseen ja pohjaveden muodostumisen turvaaminen
muodostumiseen

KEMIALLINEN STABILITEETTI

Happaman suotoveden • Vesille asetettujen • Vesien kerääminen ja käsittely passiivisesti tai
muodostuminen ja/tai laatutavoitteiden saavuttaminen aktiivisesti, suotoveden laadun seuranta,
haitallisten aineiden kasojen peittäminen tiiviillä materiaalilla,
liukeneminen vesipinnan nostaminen (hapeton tila), seuranta

• Kemiallisten olosuhteiden ja kulkeutumisen
kontrollointi

MAANKÄYTTÖ

Visuaaliset haitat; • Maisemointi mahdollisimman • Maanpinnan ja rinteiden muotoilu,
Rajoitukset maankäytölle luonnonmukaiseksi tai esim. kasvillistaminen, sivukivien käyttö kaivostilojen

hyötykäyttöön sopivaksi ottaen täyttömateriaalina ja/tai maarakentamisessa
kuitenkin huomioon alueiden
olemassa olevan luonnon
monimuotoisuuden

• Sivukivien hyödyntäminen
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kijät voidaan minimoida muilla tavoilla, ja saattaa
alue toiminnan jälkeiseen hyötykäyttöön. Alueiden
muotoilun suunnittelussa käytetään lähtökohtana sta-
biliteettitarkasteluja (vrt. kpl 5.7), ja muotoilussa
huomioidaan mahdollisten sortumien ja eroosion
ohella äärimmäiset luonnonolot, kuten tulvat ja
myrskyt. Muotoilussa ja maisemoinnissa on tarkoi-
tuksenmukaista hyödyntää kaivospiirin alueelle si-
joitettuja, avolouhoksen tai muun louhinnan yhtey-
dessä poistettuja maamassoja edellyttäen, että ne
ovat tarkoitukseen soveltuvia (ks. kpl 5.9 ja kpl
6.1.4). Sivukivien läjitysalueiden vakautta voidaan
lisätä kasvillistamisella, jolloin samalla vähennetään
niiden mahdollista pölyämistä. Kasvillisuus leviää
joillekin läjitysalueille luontaisesti, mutta toisilla
alueilla monimuotoisen kasvillisuuden kasvuun saat-
taminen voi vaatia kasvukerroksen levittämistä sivu-
kiven päälle. Maisemointiin soveltuvaa kasvillisuut-
ta ja sen käyttöä on käsitelty yksityiskohtaisemmin
kappaleessa 6.2.3. Sivukivien läjitysalueiden muo-
toilu ja maisemointi voidaan yleensä aloittaa jo toi-
minnan aikana. Tavoitteena näillä toimenpiteillä on
turvallisuusriskien poistamisen ohella alueen sovit-
taminen maisemakuvaan sekä saattaminen biologi-
sesti mahdollisimman monimuotoiseksi kokonaisuu-
deksi.

6.1.4 Maanpoistomassat

Maanpoistomassoilla tarkoitetaan avolouhoksen
avaamisen yhteydessä malmin päältä poistettuja
puhtaita irtomaita, jotka läjitetään yleensä avolou-
hoksen läheisyyteen kaivospiiriin tai sen apualueel-
le. Niiden määrä riippuu avolouhoksen koosta sekä
alueen maapeitteiden paksuudesta. Massoja voidaan
lajitteesta riippuen hyödyntää usein jo toiminnan ai-
kana maarakentamisessa tai sulkemistoimenpiteiden
yhteydessä esim. luiskien ja alueiden muotoilussa
sekä tiivistemateriaaleina tai maisemoinnissa. Maan-
poistomassojen käyttö perustuu yleensä kaivosoi-
keuteen ja sen korvaamisesta on sovittu kaivospiiri-
toimituksessa tai erikseen maanomistajan kanssa.
Massojen hyödyntäminen ei vaadi maa-aineslupaa,
mutta se voi edellyttää jätelain mukaista suunnitel-
maa (vrt. kpl 3.1.1).

Irtomaiden läjitys on hyvä suunnitella jo kaivok-
sen käynnistämisvaiheessa siten, että niiden mahdol-
linen hyödyntäminen olisi toiminnan aikana ja sul-
kemisen yhteydessä mahdollista, taloudellista ja vai-
vatonta. Irtomaat on järkevää läjittää maalajeittain
ja/tai geoteknisten ominaisuuksien perusteella erilli-
siksi kasoiksi, ja laatia läjitysalueesta maalajikartta.
Tällöin niiden käytöstä voidaan myös esittää riittä-

vä suunnitelma toiminnan käynnistämisen yhteydes-
sä. Mikäli massat eivät sovellu esimerkiksi geotek-
nisten ominaisuuksiensa puolesta jälkihoitoon, nii-
den loppusijoittamista ohjaa jätelainsäädäntö (vrt.
kpl 3.1.1). Kaivoksen sulkemisen yhteydessä myös
maanpoistomassojen läjitysalue tulee saattaa yleisen
turvallisuuden vaatimaan kuntoon (KaivosL 51 §) ja
muotoilla maisemaan soveltuvaksi. Maisemointi
voidaan usein aloittaa jo toiminnan aikana.

6.1.5 Rikastushiekka-alue

Kaivoksilla, joissa malmi rikastetaan kaivosalueen
yhteydessä olevalla rikastamolla, muodostuu proses-
sin sivutuotteena rikastushiekkaa, joka yleensä va-
rastoidaan padottuihin altaisiin tai vastaaviin kaivos-
piirin alueelle. Rikastushiekka koostuu pääosin har-
memineraaleista, mutta se saattaa sisältää myös
vaihtelevia määriä varsinaisia hyötymineraaleja.
Muodostuvan rikastushiekan määrä riippuu mm.
louhittavasta malmista ja rikastusprosessin tehok-
kuudesta. Kaivosten sulkemisessa rikastushiekka-
alueet tulee kaivoslain mukaisesti saattaa yleisen tur-
vallisuuden vaatimaan kuntoon (KaivosL 51 §,
KTMp 921/1975), ja rikastushiekka-alueen veteläk-
si jäävä osa on kuivattava tai merkittävä varoitustau-
luin ja tarpeen mukaan aidattava (KTMp 921/1975).
Lisäksi sulkemisessa tulee ottaa huomioon, ettei alu-
eesta saa sulkemisen jälkeen aiheutua vaaraa tai hait-
taa ympäristölle tai terveydelle pölyämisen, eroosi-
on tai haitallisten pinta- tai pohjavesiin kohdistuvi-
en päästöjen kautta (mm. KTMp 921/1975, EC
2004, YSL:n perusteella). Sulkemisen muuna tavoit-
teena voidaan edelleen pitää alueen saattamista mai-
semoinnilla ja muilla tarpeellisilla toimenpiteillä sul-
kemisen jälkeiseen hyötykäyttöön, erityisesti sellai-
silla alueilla, joilla kaivosalueisiin kohdistuu maan-
käyttöpaineita.

Rikastushiekan osalta ensisijaisena tavoitteena
sen käsittelyssä, hallinnassa sekä sulkemisessa on
sen määrän vähentäminen (mm. EC 2004, JäteL, vrt.
kpl 6.1.3). Rikastushiekkojen hyödyntäminen toi-
minnan aikana on usein rajallisempaa kuin em. sivu-
kivien hyötykäyttö johtuen mm. rikastushiekan hie-
nojakoisuudesta. Niitä voidaan kuitenkin usein hyö-
dyntää kaivosalueella mm. maarakentamisessa
(esim. rikastushiekka-altaiden padon korotuksissa,
Kuva 38). Kemiallisesti passiivisia rikastushiekkoja
voidaan myös toisinaan käyttää kaivoksen ulkopuo-
lisissa kohteissa maarakentamisessa, lannoitteena,
maanparannusaineena tms. Reaktiivisten rikastus-
hiekkojen höytykäyttöä rajoittavat geoteknisten omi-
naisuuksien lisäksi niiden ympäristöominaisuudet.
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Sivukivien tapaan myös rikastushiekan hyötykäyttö
voi kaivosalueella edellyttää ympäristölupaa ja yk-
silöityä suunnitelmaa hyödyntämiseen liittyvistä toi-
menpiteistä jo kaivostoiminnan aloitus- tai suunnit-
teluvaiheessa, sekä kohdekohtaista ympäristölupaa
kaivosalueen ulkopuolisessa käytössä (vrt. kpl
3.1.1). Kaivosten sulkemisessa rikastushiekkaa voi-
daan käyttää mm. louhostilojen täyttämiseen edellyt-
täen, ettei käytöstä aiheudu pohja- tai pintavesien li-
kaantumisriskiä. Rikastushiekkaa muodostuu rikas-
tamotoiminnassa usein niin suuria määriä, ettei kaik-
kea voida välttämättä taloudellisesti hyödyntää,
vaikka se olisikin teknisesti tai ympäristöominai-
suuksien puolesta mahdollista. Jäljelle jäävän rikas-
tushiekan loppusijoittamista ohjaa mm. jätelainsää-
däntö (vrt. kpl 3.1.1).

Kaivostoimintaa käynnistettäessä laaditaan rikas-
tushiekan hyötykäyttösuunnitelman lisäksi rikastus-
hiekkojen hallinta- ja sijoitussuunnitelma. Sen osa-
na voidaan jo esittää sijoitusalueiden sulkemis- ja
jälkihoitosuunnitelma. Kaivostoiminnan rikastus-
hiekkojen ja sivukivien BAT-vertailuasiakirja (EC
2004) suosittelee rikastushiekka-alueiden sulkemis-
suunnitelmassa käsiteltäväksi mm. seuraavia asioi-
ta:

• rikastushiekan mineralogiset, kemialliset ja geotek-
niset ominaisuudet,

• vesien hallinta ja mahdollinen käsittely,
• alueen kasvillistaminen,
• vaikutusten arviointi,
• sulkemisen jälkeinen seuranta,
• taloudelliset vakuudet,
• käytettävät sulkemistekniikat ja toteutettavat toi-

menpiteet, ja
• alueen loppukäyttö.

Rikastushiekkojen kemialliseen ja fysikaalisen
pitkäaikaisstabiilisuuteen ja -käyttäytymiseen vai-
kuttavat pääasiassa niiden mineralogiset, kemialliset
ja geotekniset ominaisuudet (Kuva 39). Näiden omi-
naisuuksien tutkiminen onkin keskeistä sulkemisen
suunnittelussa ja toteuttamisessa, etenkin lainsäädän-
nöllisten tavoitteiden täyttämiseksi sekä sulkemistoi-
menpiteiden mitoittamiseksi. Pitkäaikaiskäyttäyty-
misen arvioimiseksi rikastushiekoista on ehdotettu
selvitettäväksi mm. seuraavia ominaisuuksia (EC
2004):

• vuosittain ja koko tuotannon aikana muodostuvan
rikastushiekan määrä,

• raekokojakauma,
• tiheys, lietetiheys (% kiintoainetta),
• stabiilisuus/plastisuus,
• tiivistysominaisuudet,
• mineraloginen ja kemiallinen koostumus,

• haponmuodostuspotentiaali,
• huokosveden kemialliset ominaisuudet,
• mahdollinen haitta-aineiden liukeneminen, sekä
• hydrologiset ominaisuudet.

Rikastushiekkojen pitkäaikaiskäyttäytymistä tuli-
si selvittää kaivoksen sulkemista silmälläpitäen jo
kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa (mm. EC
2004). Tällöin voidaan esim. mahdolliset ympäristö-
vaikutukset huomioida rakenteiden suunnittelussa ja
sijoittamisessa sekä arvioida rikastushiekan hyöty-
käyttöä. Erityisesti reaktiivisten rikastushiekkojen
sijoittamisessa on tärkeää tuntea myös sijoitusympä-
ristön maaperä- ja hydrologiset ominaisuudet, jotka
nykyisin selvitetään osana perustila- tai YVA-selvi-
tyksiä (vrt. kpl 4.1).

Rikastushiekan kemiallista pitkäaikaiskäyttäyty-
mistä voidaan arvioida mm. laboratorio- ja kenttätut-
kimuksilla sekä geokemiallisten ja kulkeutumismal-
lien perusteella. Näitä tutkimuksia on kuvattu tar-
kemmin kappaleessa 5 sekä mm. Kaivostoiminnan
ympäristötekniikka -projektin erillisissä työrapor-
teissa (mm. Heikkinen et al. 2004, Heikkinen 2005,
Kaartinen & Wahlström 2005). Kemiallisen pitkäai-
kaiskäyttäytymisen arvioinnin keskeisenä tavoittee-
na on selvittää, onko rikastushiekka happoa muodos-
tavaa ja/tai tuleeko rikastushiekka-alueelta purkau-
tumaan ympäröiviin vesiin haitta-ainepitoisuuksien-
sa tai muun fysikaalis-kemiallisen laatunsa puolesta
soveltumattomia suotovesiä, ja aiheuttaako alue ris-
kejä ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Sulfidi-

Kuva 38. Rikastushiekkaa voidaan usein hyödyntää kaivoksen
toiminnan aikana mm. rikastushiekka-altaiden patojen korotuk-
sissa.
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malmikaivosten rikastushiekkoihin liittyy usein hap-
paman kaivosvaluman riski (vrt. kpl 6.2.1), mutta
esimerkiksi karbonaattikivikaivoksilla rikastushiek-
ka-alueilta purkautuvat vedet ovat pääosin neutraa-
leja. Pitkäaikaiskäyttäytymisen pohjalta voidaan si-
ten tapauskohtaisen tarkastelun perusteella arvioida
peittämisen ja vesien käsittelyn tarvetta.

Erilaisilla peittoratkaisuilla pyritään vähentämään
sulfidipitoisen rikastushiekan aiheuttamia riskejä es-
tämällä sulfidimineraalien hapettuminen kasassa.
Peittäminen on hyvä aloittaa jo toiminnan aikana tai
mahdollisimman pian toiminnan päättymisen jäl-
keen. Toiminnan aikana haponmuodostusta voidaan
vähentää myös erottamalla sulfidimineraalit pois ri-
kastushiekasta rikastusprosessissa, lajittelemalla
happoa muodostavat materiaalit erilleen muista ma-
teriaaleista tai sekoittamalla happoa muodostavaan
rikastushiekkaan läjittämisen yhteydessä pusku-
roivia materiaaleja kuten karbonaattimineraaleja (EC
2004). Peittojen vaihtoehtoina voivat olla myös kos-
teikon rakentaminen rikastushiekka-alueen peitteek-
si tai pohjaveden pinnan pitäminen lähellä rikastus-
hiekan pintaa (EC 2004). Rikastushiekka-alueelta
alapuoliseen vesistöön kohdistuvia vaikutuksia voi-
daan edelleen pienentää käsittelemällä vesiä aktiivi-

silla tai passiivisilla menetelmillä. Rikastushiekka
sisältää usein huomattavan määrän huokosvettä, jon-
ka poistuminen altaasta voi kestää kymmeniä vuo-
sia. Vesien käsittelemiseksi suoto- ja valumavedet
kootaan yhteen rikastushiekka-alueen ympärille kai-
vetuilla ojilla. Vesistöön johdettavan veden laadun
seurannasta laaditaan tarkkailusuunnitelma (vrt. kpl
7.1). Rikastushiekka-alueille soveltuvia peittoja ja
vesien käsittelyssä käytettäviä menetelmiä on kuvat-
tu yksityiskohtaisesti kappaleessa 6.2.

Jos ympäristövaikutusten arvioinnissa tai muissa
selvityksissä ilmenee, että rikastushiekka-alue on jo
toiminnan aikana aiheuttanut ympäröivien pohjave-
sien likaantumista, on syytä selvittää suotovesien
purkautumisreitit rikastushiekka-alueelta ja estää li-
kaantumisen jatkuminen (perustuu mm. YSL:iin).
Selvityksissä voidaan käyttää apuna esim. maaperä-,
pohjavesi- tai geofysikaalisia tutkimuksia sekä tar-
vittaessa myös hydrologista tai kulkeutumismallin-
nusta (vrt. luku 5.). Mahdollisia likaantumista estä-
viä toimia voivat olla esimerkiksi maaperän tiivistä-
minen savella (Kuva 40) tai vastaavalla materiaalil-
la purkautumispaikan kohdalta (mm. Salonen et al.
2001) tai purkautuvien pohjavesien käsittely esim.
reaktiivisella seinämällä. Toimenpiteiden onnistumi-

Kuva 39. Rikastushiekan mineraloginen ja kemiallinen koostumus vaikuttaa sen pitkäaikaiskäyttäytymiseen. a) Peittämättömässä
sulfidipitoisessa rikastushiekassa sulfidimineraalit hapettuvat ja saattavat tuottaa happamia, metallipitoisia vesiä.
b) Karbonaattikivikaivosten rikastushiekka on yleensä kemiallisesti passiivista.

a) b)
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nen varmistetaan pohjaveden laadun seurannalla
(vrt. kpl 7.1).

Mikäli rikastushiekka on kemiallisesti passiivis-
ta eikä aiheuta merkittäviä riskejä ympäristölle tai
ihmisten terveydelle, sulkemisessa voidaan keskittyä
lähinnä fysikaalisen pitkäaikaisstabiilisuuden saa-
vuttamiseen (mm. sortumien ja eroosion estämi-
seen), mahdollisen pölyämisen estämiseen sekä mai-
semointi- ja kasvillistamistarpeen arviointiin. Lisäksi
on otettava huomioon jätelainsäädäntöön liittyvät
vaatimukset (vrt. kpl 3.1.1). Vastaavat tekijät huomi-
oidaan myös reaktiivisten rikastushiekkojen sulke-
misessa mahdollisten peittojen ja vesien käsittelyn
ohella.

Fysikaalista pitkäaikaisstabiilisuutta voidaan ar-
vioida stabiliteettilaskelmilla (ks. kpl 5.7). Arvioin-
nissa tulee ottaa huomioon myös luonnonilmiöiden
(esim. sade, ääri-ilmiöt, kasvillisuus) aiheuttaman
eroosion vaikutus. Rikastushiekka-alueen patojen tai
maaluiskien stabiilisuutta voidaan parantaa esim. loi-
ventamalla tai tukemalla luiskia, alentamalla huo-
kosveden painetta (veden pumppaaminen/alueen
peittäminen), ohjaamalla sade- ja pintavedet pois ra-
kenteista tai kasvillistamisella. Altaan vakautta voi-
daan parantaa myös tyhjentämällä selkeytysaltaat ja
poistamalla niihin liittyvät, loppusijoitettavan rikas-
tushiekan kannalta tarpeettomat patorakenteet. Sel-
keytysaltaiden tyhjentämisessä on aina huomioitava
ympäristöluvan määräykset vesien juoksuttamisesta.
Lisäksi tulee varautua altaiden pohjalle kertyneen
lietteen loppusijoittamiseen, ja siinä tulee huomioi-
da lainsäädännön edellytykset (vrt. luku 3.). Samoin
tulee varautua purettujen patorakenteiden hyödyntä-
miseen sulkemistoimenpiteissä. Stabiliteettilaskel-
mia ja stabiliteetin parantamista on käsitelty tarkem-
min kappaleessa 5.7 sekä Kaivostoiminnan ympäris-
tötekniikka -projektin erillisessä työraportissa (Ju-
vankoski & Tolla 2004). Mikäli stabiliteetin paran-
tamiseksi tehtävistä toimenpiteistä huolimatta alu-
eelle jää sortumavaarallisia kohtia tai muuten vaaral-
lisia alueita (esim. rikastushiekka-alueen veteläksi
jäävä osa), ne aidataan ja merkitään kieltokyltein, ja
estetään näin ulkopuolisten pääsy alueelle (vrt.
KTMp 921/1975). Rakenteiden tarkkailua ja tarkas-
tuksia jatketaan myös sulkemisen jälkeen (vrt. kpl
5.7 ja 7.2).

Pölyämisen estäminen, alueen maisemointi ja/tai
kasvillistaminen voivat edellyttää rikastushiekka-
alueen peittämistä. Siinä, samoin kuin luiskien muo-
toilussa, on usein tarkoituksenmukaista käyttää kai-
vosalueelta saatavia materiaaleja, etenkin maanpois-
tomassoja, jos ne soveltuvat peittämiseen ympäris-
tö- ja geoteknisten ominaisuuksiensa puolesta (vrt.
kpl 5.9). Jos peiton tavoitteena on pölyämisen estä-
minen ja alueen maisemointi, peittokerros voi yleen-

sä olla ohuempi ja vedenläpäisevyydeltään suurem-
pi kuin mitä sulfidien hapettumisen estämiseen tar-
vitaan (EC 2004, vrt. kpl 6.2.2). Peittokerros voi täl-
löin koostua esim. pelkästä kasvukerroksesta. Peit-
tokerroksen paksuus mitoitetaan aina tapauskohtai-
sesti alueen myöhempi käyttö huomioiden, ja suun-
nittelussa huomioidaan eroosioriskit. Joissain tapa-
uksissa peittokerrokseksi riittää pelkkä kasvillistami-
nen (EC 2004). Kasvuston muodostumista voidaan
nopeuttaa kylvämällä heinäseosta tai istuttamalla
alueelle puun taimia. Rikastushiekka-alueen muotoi-
lu ja maisemointi voidaan usein aloittaa jo kaivos-
toiminnan aikana. Sen tavoitteena tulee olla alueen
saattaminen biologisesti ja maisemallisesti moni-
muotoiseksi kokonaisuudeksi alueen mahdollinen
hyötykäyttö huomioiden.

Rikastushiekka-alueita on maisemoinnin jälkeen
otettu hyötykäyttöön, kuten golfkentiksi. Alueen jäl-
kikäytössä tulee kuitenkin ottaa aina huomioon ri-
kastushiekka-alueen sulkemiseksi tehdyt rakenteet ja
järjestelyt. Lisäksi toiminta tulee toteuttaa niin, ettei
siitä aiheudu sulkemistoimenpiteille sellaisia vahin-
koja, jotka voisivat aiheuttaa alueesta lisäriskejä
ympäristölle tai ihmisille. Käytännössä on koettu jär-
keväksi merkitä alue kunnan rakennusjärjestykseen
erityisalueeksi ja laatia alueen jälkikäytöstä uuden

Kuva 40. Hyvin vettäläpäisevien maakerrosten päälle rakenne-
tuilta rikastushiekka-alueilta voi purkautua haitta-aineita sisäl-
täviä vesiä pohjaveteen. Tällaisissa tapauksissa rikastushiekka-
altaan vesien leviäminen voidaan estää erilaisilla tiivistysraken-
teilla. Kuvassa on kallion pintaan asti ulottuva savitiiviste. Ri-
kastushiekka-alueiden sijoittamista suunniteltaessa tulisi tehdä
perusteellinen selvitys maaperän rakenteesta sijoitusalueella ja
välttää alueita, jotka koostuvat karkeista maalajeista, kuten hie-
koista tai sorista.
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omistajan tai toiminnanharjoittajan kanssa erilliset
sopimukset, joissa määritellään myös vastuukysy-
mykset (vrt. kpl 3.5 ja 6.3).

6.1.6 Rakennukset ja muu
infrastruktuuri

Kaivospiirialueella on varsinaiseen kaivostoimintaan
liittyvien teollisuusrakennusten ja -rakenteiden
(esim. nostotornit, murskaamo, rikastamo, rikasteva-
rasto) lisäksi usein laboratorio-, huolto- ja varasto-
rakennuksia sekä aliurakoitsijoiden halleja ja toimi-
tiloja (Kuva 41). Niiden ohella alueen infrastruktuuri
koostuu mm. teistä, muuntajista ja erilaisista putki-,
ja kaapelilinjoista, mahdollisista saostusaltaista sekä
erilaisista säiliöistä.

Myös teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sul-
kemisessa pääsääntönä on alueen saattaminen koko-
naisuutena yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon

(KaivosL 51 §). Tämä tarkoittaa tarpeettomien tai
huonokuntoisten rakenteiden ja rakennusten purka-
mista, hyödynnettävissä olevien uudelleen käytön
arvioimista sekä alueen yleistä siistimistä. Kaivos-
lain mukaisesti kaivosoikeuden haltija saa pitää
maan pinnalla olevat rakennukset ja laitteet paikal-
laan kaksi vuotta kaivosoikeudesta luopumisen jäl-
keen. Tämän jälkeen alueelle jääneet rakenteet jäävät
korvauksetta maanomistajalle. Poikkeuksen muo-
dostavat kaivoksessa olevat, kaivoksen varmuudeksi
ja turvallisuuden säilyttämiseksi rakennetut tikapuut
ja portaat sekä kaivospiirin alueelle rakennetut be-
toniset nostotornit ja muut sellaiset kiinteät laitteet,
joita voidaan tarkoituksenmukaisesti käyttää ainoas-
taan kaivostyön yhteydessä. Ne tulee jättää paikoil-
leen, ellei kauppa- ja teollisuusministeriö anna lupaa
niiden poistamiseen (KaivosL 51 §).

Rakennusten ja rakenteiden purkamisen ja pois-
tamisen yhteydessä tulee jätelain mukaisesti arvioi-
da materiaalien hyötykäyttöä mm. niiden uudelleen
käytön ja energiasisällön hyödyntämisen suhteen.

Taulukko 23. Esimerkkejä kaivostoiminnan loppumisen jälkeisistä riskitekijöistä, jälkihoidon tavoitteista sekä mahdollisista jälki-
hoitotoimenpiteistä rikastushiekka-alueiden osalta (UNEP/WHO 1998, muokattu).

Mahdollisia riskitekijöitä Jälkihoidon tavoite Toimenpide-esimerkkejä

FYSIKAALINEN STABILITEETTI

Patoturvallisuus • Patojen kokonaisvakavuus • Luiskien muotoilu, vastapenkereet,
pysyvässä suototilassa >1,5 kuivatusjärjestelyt, luiskien eroosiosuojaus,

• Eroosionkestävyys varmistettu kasvillistaminen, säännölliset tarkastukset ja
seuranta

Yleinen turvallisuus • Turvallisuusvaatimusten • Sivullisten pääsyn estäminen vaarallisille alueille,
täyttyminen vaarallisten alueiden aitaaminen ja merkitseminen

kyltein
• Säännölliset tarkastukset

Pölyäminen, liettyminen • Pölyhaitat estetty, eroosio estetty • Kasvillistaminen, sedimentaatioaltaat,
eroosiosuojaukset

Vaikutukset pintavaluntaan ja • Pintavesien hallinta • Maanpinnan muotoilu, ojitukset
imeytymiseen

KEMIALLINEN STABILITEETTI

Happaman suotoveden • Vesille asetettujen laatutavoitteiden • Vesien kerääminen ja käsittely passiivisesti tai
muodostuminen ja/tai saavuttaminen aktiivisesti, suotoveden laadun seuranta,
haitallisten aineiden kasojen peittäminen tiiviillä materiaalilla,
liukeneminen; vesipinnan nostaminen (hapeton tila), seuranta
Rikastushiekasta liukenevat • Kemiallisten olosuhteiden ja
prosessikemikaalit tai muut kulkeutumisen kontrollointi
haitalliset aineet

MAANKÄYTTÖ

Visuaaliset haitat; • Mahdollisimman luonnonmukainen • Maanpinnan ja rinteiden maisemointi ja
Rajoitukset maankäytölle tai esim. virkistyskäyttöön sopiva muotoilu, kasvillistaminen

alue ottaen kuitenkin huomioon alueen
olemassa olevan luonnon monimuotoisuuden
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Osa rakennuksista voidaan esimerkiksi myydä sellai-
senaan muualle siirrettäviksi tai hyödyntää paikan
päällä muussa yrityskäytössä. Lisäksi on olemassa
esimerkkejä, joissa kulttuurihistoriallisesti arvokkai-
ta rakennuksia on muutettu museokäyttöön (Outo-
kummun kaivos) tai suojeltu rakennussuojelulain
(60/1985) nojalla (Keretin kaivostorni). Useimmat
varsinaiseen kaivostoimintaan liittyvät rakennukset
eivät kuitenkaan yleensä sovellu muuhun käyttöön.
Kaivokset sijaitsevat lisäksi usein syrjäisillä seuduil-
la, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää rakennusten
purkaminen. Mahdollinen rakennusten myyminen
kannattaa käynnistää jo jälkihoitotoimenpiteiden ai-
kana, ja selvittää ostajan kanssa maankäyttöön liit-
tyvät asiat sekä tehdä niistä tarvittaessa kirjallinen
sopimus.

Purettavien rakennusten ja rakenteiden osalta tu-
lee edelleen arvioida purkumateriaalien hyödyntä-
mistä, etenkin metallien, kivi- ja betoniaineksen,
puuaineksen sekä palavien materiaalien osalta ja
mahdollisesti myös muovien ja lasin kierrättämistä.

Purkumateriaalit kannattaa lajitella niiden laadun
mukaisesti. Esimerkiksi teräsrakenteet voidaan myy-
dä romuksi ja myynnillä voidaan kattaa osa sulke-
misen kustannuksia.

Purkamisessa tulee myös varautua materiaaleihin
liittyviin ympäristöriskeihin, kuten vanhoissa raken-
teissa olevaan asbestiriskiin. Muita vastaavia riski-
tekijöitä voivat olla mm. mineriitti- ja linoleumi-le-
vyt, kuumavesijohtojen eristeet ja kattilaeristeet. Ri-
kastamotoimintaan voi myös liittyä saostusaltaita,
joihin on toiminnan aikana kertynyt metallisakkoja.
Puretut materiaalit, joita ei voida kierrättää tai muu-
ten hyödyntää, kuljetetaan käsiteltäväksi tai loppu-
sijoitettavaksi asianmukaiselle kaatopaikalle tai on-
gelmajätteen käsittelylaitokselle.

Kuva 41. Kaivosalueella sijaitsee erilaisia rakennuksia ja rakenteita, kuten malmin murskaamo (Hituran kaivoksen murskaamo,
Nivala). Toiminnan päätyttyä rakennukset puretaan pääsääntöisesti pois, jos niitä ei voida hyödyntää muussa toiminnassa.
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6.1.7 Koneet ja laitteet

Toiminnan päätyttyä kaivoskoneet ja rikastamon
laitteet poistetaan kaivosalueelta. Kaivoslaissa on
määritelty tiettyjä kaivoksen turvallisuuteen liittyviä
laitteita sekä kaivospiirin alueella olevia kaivostyö-
hön tarkoitettuja laitteita, joiden poistamiseen tarvi-
taan kauppa- ja teollisuusministeriön lupa (KaivosL
51 §). Kuten rakennusten ja rakenteiden tapaukses-
sa myös koneista ja laitteista tulisi arvioida tai sel-
vittää niiden hyötykäyttömahdollisuudet (uudelleen
käyttö, materiaalien hyödyntäminen, energiasisällön
hyödyntäminen) (vrt. kpl 6.1.6). Käyttökelpoinen
materiaali on taloudellista myydä tai kierrättää. Esi-
merkiksi hyväkuntoiset kaivoskoneet ja rikastamon
laitteet voidaan myydä kaivoskäyttöön toisille kai-
voksille ja huonokuntoiset romuksi (Kuva 42). Ri-
kastamo voidaan myös myydä kokonaisuudessaan,
jolloin siihen liittyvät laitteet ja koneet jätetään pai-
koilleen, ja ainoastaan varsinaiseen kaivostoimintaan
liittyvät laitteet ja koneet poistetaan alueelta. Konei-
den ja laitteiden poistamisessa tulee huomioida mah-
dolliset ympäristöriskit. Sellaiset laitteistot, joita ei
voida kierrättää tai muuten hyödyntää, tulee kuljet-

taa käsiteltäviksi tai loppusijoitettavaksi asianmukai-
selle kaatopaikalle tai ongelmajätteen käsittelylai-
tokselle.

Maanpinnalla olevat laitteet ja koneet saa kaivos-
oikeuden haltija pitää paikallaan kaksi vuotta kaivos-
oikeudesta luopumisestaan. Jos ei niitä sinä aikana
ole viety pois, ne jäävät korvauksetta maanomista-
jalle (KaivosL 51 §).

6.1.8 Pilaantuneet maa-alueet

Maaperän pilaantumista voi tapahtua itse kaivosalu-
eella sekä rikastamon lähiympäristössä. Lähiympä-
ristöön voi kulkeutua pölyämisen seurauksena tai
pinta- ja pohjavesien mukana rikasteesta, malmista,
rikastushiekasta tai sivukivistä peräisin olevia mine-
raaleja, metalliyhdisteitä ja prosessissa käytettyjen
kemikaalien jäämiä. Maaperään saattaa joutua myös
öljyjä, rasvoja ja muita kemikaaleja niiden varastoin-
nin, käsittelyn ja kuljetuksen sekä mahdollisten on-
nettomuuksien yhteydessä. Maaperän ja haitta-ai-
neen ominaisuuksista riippuen haitta-aineet voivat

Taulukko 24. Esimerkkejä kaivostoiminnan loppumisen jälkeisistä riskitekijöistä, jälkihoidon tavoitteista sekä mahdollisista jälki-
hoitotoimenpiteistä rakennusten ja muun infrastruktuurin osalta (UNEP/WHO 1998, muokattu).

Mahdollisia riskitekijöitä Jälkihoidon tavoite Toimenpide-esimerkkejä

FYSIKAALINEN STABILITEETTI

Rakennusten, muiden rakenteiden • Hyödynnettävyys, jatkuvan • Määritellään säilytettävät tiet, rakenteet ja
ja tiestön turvallisuus kunnossapidon varmistaminen, rakennukset sekä rakennusten käyttötarkoitus

vastuiden selkeys (esim. museointi) ja laaditaan ylläpitosuunnitelma,
muiden osalta välitön purku (purkusuunnitelmat),

• Turvallisuusvaatimusten alueelle pääsyn rajoittaminen
täyttyminen • Vastuiden määrittäminen

• Säännölliset tarkastukset

Vaikutukset pintavaluntaan ja • Pintavesien hallinta • Kuivatusjärjestelyt, ojien ja tierumpujen, patojen
imeytymiseen yms. jatkuva kunnossapito

KEMIALLINEN STABILITEETTI

Ympäristöhaitat pilaantuneista • Ympäristöhaittojen estäminen, • Pilaantuneisuuden selvittäminen, kemikaalien ja
rakennusmateriaaleista, turvallisuuden takaaminen pilaantuneiden materiaalien asianmukainen
maaperästä ja hävittäminen, maaperän kunnostaminen,
kemikaalivarastoista; maanalaisten säiliöiden poistaminen
Turvallisuus

MAANKÄYTTÖ

Hyötykäyttömahdollisuudet • Hyötykäyttömahdollisuus • Kartoitetaan rakennusten ja tiestön käyttötarve
(rakennukset, tiestö) ja -mahdollisuudet

Visuaaliset haitat; • Maisemointi mahdollisimman • Maanpinnan muotoilu, kasvillistaminen,
Rajoitukset maankäytölle luonnonmukaiseksi tai esim. tarpeettomien rakenteiden ja rakennusten

virkistyskäyttöön sopivaksi purkaminen
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kulkeutua myös syvemmälle maaperään tai pohjave-
teen.

Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisen
toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa
edelleen lupamääräysten edellyttämistä toimista ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta lupapää-
töksessä määrätyn ajan (YSL 90 §). Kaivoksen toi-
minnan päättyessä tulee selvittää toiminnan mahdol-
lisesti aiheuttama maaperän sekä pohja- ja pintave-
sien pilaantuminen, mikäli sitä ei ole varsinaisen toi-
minnan aikana riittävän tarkasti selvitetty (seuranta-
tutkimukset, muut tutkimukset). Jos epäilee, että pi-
laantumista on tapahtunut, on syytä ottaa yhteyttä
valvontaviranomaiseen tarvittavien toimenpiteiden
selvittämiseksi (vrt. kpl 3.2).

Toiminnan aikana kaivosalue ja kaivoksen toi-
minta on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta sellais-
ta maaperän tai pinta- tai pohjavesien laadun huo-
nontumista, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle (YSL 7 ja 8 §) (vrt. kpl
3.2). Kaivostoiminnan vaikutuksia ympäristön maa-
perään ja pohjavesiin on tarkkailtava ympäristöluvan
velvoittamalla tavalla (YSA 18 §). Toiminnan aika-
na mahdollisesti tapahtuvaan maaperän pilaantumi-
seen, esimerkiksi onnettomuuden tai muun vahinko-
tilanteen yhteydessä, on varauduttava ennalta laati-
malla siitä toimintasuunnitelma (YSA 18 §). Toimin-

nan aikana tapahtuviin ympäristöhaittojen torjuntaan
on ryhdyttävä heti, kun vahinko tai poikkeuksellinen
ympäristöpäästö on havaittu ja asiasta on ilmoitetta-
va viipymättä valvontaviranomaiselle (YSL 62 §).
Ilmoituksen sisältö on määritelty ympäristönsuojelu-
asetuksessa (YSA 24 §).

Selvitettäessä kaivosalueen ja sen lähiympäristön
maaperän pilaantumista ja kunnostustarvetta tulee
erityisesti haitallisten metallien osalta kiinnittää huo-
miota alueen luontaisiin taustapitoisuuksiin, jotka
saattavat kaivosalueella olla maaperän pilaantu-
neisuuden määrittämiseen yleisesti käytettyjä nk.
SAMASE-ohjearvoja (Puolanne ja muut 1994) kor-
keampia. Kaivosalueilla tulisikin tehdä kohdekohtai-
nen riskinarvio ja tämän perusteella arvioida kun-
nostustarvetta. Valmisteilla olevan PIMA-asetuksen
(VNA, PIMA-asetusluonnos 3.5.2005) liitteessä tul-
laan esittämään kolme erilaiseen riskitasoon perus-
tuvaa ohjearvoa noin 60:lle Suomen maaperässä
esiintyvälle haitta-aineelle tai -aineryhmälle. Asetuk-
sen liitteessä esitettävien tavoite- ja ohjearvojen
määrittelemisessä on otettu huomioon suomalaisen
ympäristön erityispiirteet, kuten maaperän taustapi-
toisuudet. Tulevassa asetuksessa maaperän pilaantu-
neisuuden ja puhdistustarpeen arviointi perustuu ris-
kinarviointiin (vrt. kpl 5.8). Käsikirjan liitteessä 11
on esitetty esimerkki pilaantuneen maa-alueen tutki-
muksen ja kunnostuksen etenemisestä.

Kuva 42. Kaivoksen sulkemisen yhteydessä maanalaisesta kaivoksesta poistetaan kaikki kaivoskoneet.
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Kun kaivosalueen ja sen lähiympäristön maape-
rän mahdollinen pilaantuneisuus on selvitetty riskin-
arviolla ja puhdistustarve on todettu, valitaan sopi-
va kunnostusmenetelmä. Kunnostuksessa on käytet-
tävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Mi-
käli käyttökelpoisin menetelmä on kaivu ja massan-
vaihto, pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitel-
man yhteydessä voidaan selvittää, voidaanko lievästi
pilaantuneita maamassoja käyttää rikastushiekka-

alueen peittomateriaalina tai voidaanko pelkästään
epäorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneita maamas-
soja loppusijoittaa esimerkiksi maanalaiseen kaivok-
seen. Pilaantuneen maaperän käsittelyyn on yleensä
oltava ympäristölupa, mutta joissakin tapauksissa
riittää ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle.
Kunnostuksesta, kunnostusmenetelmistä ja niihin
liittyvästä lupamenettelystä on enemmän kappalees-
sa 5.8.

6.2 SULKEMISEEN LIITTYVIÄ RISKINHALLINTATOIMENPITEITÄ

Seuraavissa kappaleissa esitetään esimerkkejä sulke-
miseen liittyvistä riskinhallintatoimenpiteistä vesien

hallinnan ja käsittelyn sekä peittoratkaisujen ja mai-
semoinnin osalta.

6.2.1 Vesien hallinta ja käsittely

Kaivosten sulkemisen toteuttamisessa keskeinen asia
on mahdollisten ympäristöön päästöjä aiheuttavien
ja ihmisten terveyteen vaikuttavien vesien hallinta ja
käsittely (vrt. kpl 6.1). Erityisesti metallimalmi- ja
hiilikaivoksilla muodostuu käsittelyä vaativia happa-
mia sulfaatti- ja metallipitoisia kaivosvesiä. Muilla
kaivoksilla, kuten teollisuusmineraali- ja karbonaat-
tikivikaivoksilla, happamia kaivosvesiä ei yleensä
muodostu, vaan kaivosalueen vedet, mukaan lukien
sivukivi- ja rikastushiekka-alueiden sekä louhoksen
vedet, ovat louhoksen kiviaineksesta riippuen pää-
osin joko neutraaleja tai emäksisiä. Vedet voivat kui-
tenkin joissain tapauksissa sisältää mm. räjähdysai-
nejäämiä tai sellaisia määriä kiintoainetta, joka ra-
joittaa vesien johtamista käsittelemättöminä vastaan-
ottavaan vesistöön. Seuraavissa kappaleissa kaivos-
vesistä puhuttaessa tarkoitetaan pääasiassa sulfidi-
pitoisten malmien louhinnassa muodostuvia vesiä.

Sulfidimineraalien louhinnassa syntyy yleensä
sekä sivukiviä että rikastushiekkaa, jotka varastoi-
daan useimmiten varsinaisen kaivoksen läheisyy-
teen. Ollessaan sään vaikutukselle alttiina, sivu-
kivien ja rikastushiekan pinta hapettuu kemiallisten
ja mikrobiologisten reaktioiden seurauksena. Happa-
mia kaivosvesiä muodostuu, kun mineraalien ha-
pettunut pinta joutuu veden kanssa kosketuksiin ja
malmissa olevat metallit ja sulfaatti liukenevat ra-
pautuvista mineraaleista huokosveteen, ja kulkeutu-
vat edelleen kaivoksen pinta- ja pohjavesiin. Esiin-
tymän laadusta riippuen happamia kaivosvesiä voi
syntyä myös maanalaisissa kaivoksissa ja avolou-
hoksissa.

Sulfidimalmeissa yleisesti esiintyvän rikkikiisun
(FeS

2
) hapettuminen tapahtuu hapen läsnä ollessa

seuraavien reaktioiden kautta (Kleinmann et al.
1981):

Kaivosalueilla muodostuvat vedet voivat olla hy-
vin happamia (pH alle 3). Lisäksi ne voivat sisältää
kohonneita pitoisuuksia sulfaattia (SO

4
) ja metalleja

tai puolimetalleja (Cu, Fe, Zn, Al, Pb, As, Cd jne.)
(Fortin et al. 1995). Joillakin kaivosalueilla syntyvät
vedet voivat myös olla lähes neutraaleja tai jopa lie-
västi emäksisiä. Muodostuvien vesien laatu riippuu

sulfidimineraalien määrästä ja laadusta sekä niiden
suhteesta happamuutta neutraloivien karbonaatti- tai
silikaattimineraalien, kuten kalsiitin tai serpentiinin,
määrään. Happamien kaivosvesien syntymekanismi
on nykyään hyvin tunnettu, mutta syntyvien kaivos-
vesien laatu vaihtelee eri kaivosten välillä veden vir-
tausolojen, rikastushiekan ja sivukivien mineralogi-
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sen koostumuksen, alueen sääolojen ja toteutettujen
sulkemistoimenpiteiden vaikutuksesta (Baker &
Banfield 2003).

Mikäli sivukivien tai rikastushiekan läjitysaluei-
den kunnostusmenetelmät eivät estä happamien va-
luma- tai suotovesien syntyä tai vedet poikkeavat
muuten laadultaan vastaanottavan vesistön veden
laadusta, on syntyneet vedet yleensä käsiteltävä erik-
seen. Vastaanottavan vesistön tilan kuvaus on olen-
naisen tärkeää, jotta voidaan arvioida kaivoksen
kuormituksen siihen aiheuttamaa muutosta sekä kä-
sittelyn tarvetta. Tilan kuvaus sisältää normaalien
kuormitussuureiden, kuten BOD, COD, ravinteet ja
alkuaineet, lisäksi myös fysikaalisia suureita, kuten
hapetus/pelkistys-olosuhteita, joilla on vaikutusta
mm. metallien käyttäytymiseen. Vesien käsittelyssä
on tällä hetkellä käytössä sekä aktiivisia että passii-
visia menetelmiä kuten kemiallinen käsittely (mm.
neutralointi) ja sen sovellukset (esim. kalkkikivi-
kourut), mikrobien tai mikrobiologisten prosessien
hyväksikäyttö (mm. anaerobiset kosteikot, bioreak-
torit) sekä reaktiiviset seinämät ja suotopatjat. Käy-
tettävissä olevista menetelmistä on laadittu kooste
taulukkoon 25. Taulukossa esitettyjen menetelmien
lisäksi voidaan käyttää selkeytysaltaita, erityisesti
ylimääräisen kiintoaineen vähentämiseen. Tarkempi
kuvaus eri menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta
on esitetty liitteessä 12.

Vesienkäsittelyssä käytetyt menetelmät on kehi-
tetty eri tyyppisille vesille (vrt. taulukko 25). Mene-
telmän valinta tuleekin tehdä tapauskohtaisesti kun-
kin kaivoksen kohdalla. Valinta tehdään käsiteltävi-
en vesien laadun ja virtausnopeuden sekä niiden pe-
rusteella laskettujen kuormitusten pohjalta. Käsitte-
lyä voidaan usein tehostaa kytkemällä useampia eri
menetelmiä sarjaan tai toistamalla yksittäinen käsit-
tely useampaan kertaan. Vesistä voidaan esimerkik-
si aluksi vähentää rautaa aerobisilla kosteikoilla
(Kuva 43) tms., jonka jälkeen vedet voidaan neutra-
loida tehokkaammin johtamalla ne avoimen kalkki-
kivikourun tai vastaavan rakenteen lävitse ilman, että
raudan saostuminen kalkkikiven pinnalle heikentää
neutraloinnin tehoa. Vastaavasti kosteikkojen tehoa
voidaan lisätä mm. hapetusportaiden ja selkeytysal-
taiden avulla.

Myös käsittelymenetelmien mitoitus suunnitel-
laan käsiteltävän veden määrän ja laadun perusteel-
la sekä toivotun viipymäajan pohjalta. Esimerkiksi
joissakin passiivisissa menetelmissä, kuten kostei-
koissa ja reaktiivisissa seinämissä, on viipymäajan
oltava riittävän pitkä toivottujen reaktioiden aikaan-
saamiseksi. Muita käsittelymenetelmän valinnassa
huomioitavia tekijöitä ovat mm. ylläpitokustannuk-
set ja -toimenpiteiden tarve, vuodenaikaisvaihtelujen
vaikutus virtaamiin ja pitoisuustasoihin, kohteen to-

pografia sekä maaperä- ja ilmasto-olosuhteet. Mene-
telmien suunnittelu- ja mitoitusvaiheessa on suositel-
tavaa testata menetelmien puhdistustehoa laborato-
rio- ja pilottikokeilla, ja näin selvittää kohteeseen
parhaiten soveltuvat ratkaisut. Pilottikokeiden poh-
jalta voidaan myös arvioida varsinaisen rakenteen
kustannuksia sekä välttää mitoitukseen, geokemial-
liseen lähestymistapaan tai ylläpitoon liittyviä suun-
nitteluvirheitä.

Vesien käsittelymenetelmän lisäksi on kiinnitet-
tävä huomiota kaivosalueen sisällä virtaavien vesi-
en ohjailuun, jotta muodostuvat jätevedet voidaan
johtaa hallitusti käsittelyyn tai vastaanottavaan ve-
sistöön. Yleensä on tarkoituksenmukaista vähentää
puhtaiden ja likaisten vesien sekoittumista, ja siten
myös käsiteltävien vesien määrää esim. johtamalla
puhtaat vedet kaivosalueen ohitse. Lisäksi esimer-
kiksi rikastushiekka-alueen ympärille on usein syy-
tä kaivaa kunnolliset ojat alueelta purkautuvien va-
luma- ja huokosvesien keräämiseksi (Kuva 44). Ve-
sien hallintatarvetta tulee arvioida rikastushiekka-

Kuva 43. Aerobiset kosteikot soveltuvat lähes neutraalien
(pH > 5) rauta- ja mangaanipitoisten vesien käsittelyyn. Muo-
dostuvat rauta- ja mangaanisaostumat pidättävät vedestä hiven-
metalleja. Kasvillisuus tasoittaa virtausta ja edistää saostumien
pidättymistä kosteikkoon. (Hammaslahden Cu -kaivos, Pyhäsel-
kä).



102 Kaivoksen sulkemisen käsikirja
P. Heikkinen ja P. Noras (toim.)

-
7?

7D
7=

>
"

/E
96

:CD
EC

>
7<

3?
:C>

:
1@

F7
=DE

FE
EC

)
GF

"D
 A

E@
=7

D
)

E@
?@

D A
E@

=7
D

2
::D

7
*"

D7
F7

C:
7?

 
?7

ED
B3

=@
:?

D:
"

9
ZY

OZ
W`

S\
 O

W\
SS

\ 
ZW`

"f
` `

OO
 O

WY
OO

\ 
^@

5\
 \

]b
`b

\
"

D
Sa

OZ
ZWa

 `O
]`

ab
cO

a V
f R

_]
Y`

WR
SW

\O
 XO

 Y
O_

P]
\O

Oa
aS

W\
O

"
B

OW
YY

W V
O^

^O
[

Oa
 

YO
Wc

]`
cS

RS
a

"
E

]`
aO

O 
aS

V]
YY

OO
`a

W c
SR

S\
 ^

@
5aO

"
D

Sa
OZ

ZW`
OY

O\
 ^

]W
`a

O[
W\

S\
 XO

 `W
X]

Waa
O[

W\
S\

"
B

]_
YS

Oa
 Y

S[
WY

OO
ZW(

 XO
 `S

b_
O\

aO
Yb

`a
O\

\b
Y`

Sa
CS

R W
\ 

d
GS

RS
_ `

S\
 ,

44
16

D
=E

<
 ,

44
/

&
F@

:?
 

<3
=<

<:
<:

F:
%

<@
EB

E 
#.

,(
$

"
B

OZ
YY

WY
Wc

S"
 ZW

`"
a"

"\
 Y

OW
c]

`c
SR

S\
 ^

]W
`a

]b
][

OO
\

"
K

SR
S\

 ^
@

 \
]b

`S
S 

XO
 [

Sa
OZ

ZWa
 `O

]`
ab

cO
a V

f R
_]

Y`
WR

SW
\O

 XO
 

YO
_P

]\
OO

aaS
W\

O

"
@

O^
^O

[
Oa

 
YO

Wc
]`

cS
RS

a'
X]

WR
S\

 
[

Sa
OZ

ZW^
Wa]

W`
bb

RS
a 

SW
c"

a Y
]_

YS
WaO

"
E

]`
aO

O 
aS

V]
YY

OO
`a

W c
SR

S\
 ^

@
5aO

"
M

Y`
W\

YS
_aO

W\
S\

"
I"

"\
\%

ZZW
\S

\ 
YO

ZY
YW

ZW`
"f

`
"

B
OZ

YY
WY

Wc
S\

 ^
O\

``
O_

]W
ab

[
W\

S\
"

B
OZ

YY
WY

Wc
S\

 Y
bZ

YS
ba

b[
W\

S\
 c

W__
O\

 [
bY

O\
O

NW
S[

YW
Se

WQ
g 

Sa
 

OZ
) ,

44
2 

&
?@

<C
:?

7?
 

<3
=<

<:
<:

F:
%

<@
EB

E 
#&

,(
$

"
B

OW
c]

`c
S`

W X
]V

RS
aO

O\
 Y

OZ
YY

WY
Wc

S"
 `W

`"
Za"

c"
\ 

^O
aXO

\ 
Z"

^W
"

CW
bY

S\
Sc

O 
YO

ZY
YW

YW
cW

 \
]`

aO
O 

cS
RS

\ 
^@

5aO
 XO

 ab
]a

aO
O 

^b
`Y

b_
WY

O^
O`

WaS
Sa

aWO

"
CW

Sc
"`

aW 
VO

^^
O[

Oa
 

YO
Wc

]`
cS

RS
a'

X]
WR

S\
 F

- 
7 

, 
[

U*
Z6 

>S
.&

 7
 -

[
U*

Z6 
9

Z.&
 7

 -
 [

U*
Z X

O 
IF

/-(
 7

 -
++

+ 
[

U*
Z

"
Jb

]a
aO

O 
Vf

c"
ZO

Oa
bW

`a
O 

cS
aa"

"
J]

W[
W\

aO
(O

WY
O 

^W
aY

" 
#8

 ,
+ 

cb
]a

aO
$

"
GW

S\
W a

WZO
cO

Oa
W[

b`
"

GS
_W\

aS
W`

a"
 \

Sb
a_O

Z]
W\

aWO
 S

Rb
ZZW

`S
[

^W

"
B

]b
_b

\ 
ab

YY
Sb

ab
[

W\
S\

"
JW

bY
Oa

 `f
%a

Sc
SR

S\
 ZO

Oa
bc

OO
aW[

bY
`S

a
"

K
OO

aWW
 S

_WZ
ZW`

S\
 O

\O
S_

]P
W`

S\
 aO

W O
S_

]P
W`

S\
 Y

"`
Waa

SZ
f(

fY
`W

Y%
\ 

[
Sa

OZ
ZWS

\ 
^]

W`
a]

O 
cO

_aS
\

D
=E

<
 ,

44
16

GA
H

9
D

A<
 

;
]\

`]
_aW

b[
-+

+.

0
&

/1
 

#B
76

E5
:?

8 
3?

6 
3=

<3
=:?

:DG
 

AB
@6

E5
:?

8 
CG

CD
7>

C$

"
J]

W[
W\

aO
^S

_WO
Oa

aS
SZ

aO
O\

 Y
OZ

YY
WY

Wc
WY

]b
_b

O 
cO

`a
OO

cO
 

`f
`a

SS
[

W
"

B
OZ

YY
WY

Wc
WY

S_
_]

Y`
S\

 ^
""

ZZ"
 Y

][
^]

`a
WY

S_
_]

`' 
X]

\Y
O 

YO
ba

aO
 

cS
`W

 X]
VR

Sa
OO

\
"

B
][

^]
`a

WY
S_

_]
Y`

S`
`O

 Y
OW

c]
`c

SR
S\

 V
O^

^W
(X

O 
[

Sa
OZ

ZW^
Wa]

W`
bb

RS
a O

ZS
\S

cO
a

"
CW

Sc
"`

aW 
VO

^^
O[

Oa
 

YO
Wc

]`
cS

RS
a

"
GW

S\
W a

WZO
cO

Oa
W[

b`
"

=W
 `O

]`
ab

[
WO

"
GS

_W\
aS

W`
a"

 \
Sb

a_O
Z]

W\
aWO

 S
Rb

ZZW
`S

[
^W

"
[

b]
R]

`a
b[

W`
Y]

Va
OO

 O
ZS

[
^O

\O
"

K
OO

aWW
 S

_WZ
ZW`

S\
 O

\O
S_

]P
W`

S\
 aO

W O
S_

]P
W`

S\
 Y

"`
Waa

SZ
f(

fY
`W

Y%
\ 

[
Sa

OZ
ZWS

\ 
^]

W`
a]

O 
cO

_aS
\

GA
H

9
D

A<
 

;
]\

`]
_ aW

b[
-+

+.

&
7B

@4
:?

7?
 

<@
CD

7:
<<

@%
<"

C:
DD7

=G

"
K

SR
S`

`"
 aO

^O
Va

bc
Oa

 Y
S[

WO
ZZW

`S
a X

O 
PW

]Z
]U

W`
Sa

 
VO

^S
aab

[
W`

_S
OY

aW]
a `

OO
cO

a O
WY

OO
\ 

[
Sa

OZ
ZWS

\ 
`O

]`
ab

[
W`

S\
 

Vf
R_

]Y
`W

RS
W\

O 
XO

 ]
Y`

WV
fR

_]
Y`

WR
SW

\O
"

IO
]`

ab
\S

Sa
 [

Sa
OZ

ZWa
 Y

S_
""

\a
fc

"a
 Y

]`
aS

WY
]\

 ^
]V

XO
ZZS

"
H

Ob
aO

^W
a]

W`
Sa

 XO
 

S[
"Y

`W
`S

a Y
OW

c]
`c

SR
Sa

"
G]

W`
aO

O 
aS

V]
YY

OO
`a

W [
Sa

OZ
ZS

XO
"

=R
bZ

ZW\
S\

' [
WY

"Z
W Y

]V
RS

Y]
Va

OW
\S

\ 
`b

b\
\W

aaS
Zb

 ]
\ 

]\
\W

`a
b\

ba

"
@

O^
Sa

ab
[

W`
_S

OY
aW]

a Z
W`

""
c"

a c
SR

S\
 V

O^
^O

[
bb

aaO
"

Gb
VR

W`
ab

`a
SV

]Y
Yb

b`
 _W

W^
^b

cO
W\

S\
 Z"

[
^%

aWZ
O`

aO
 XO

 
cS

RS
\ 

ZO
OR

b\
 c

OW
Va

SZ
bW

`a
O

"
=^

"a
]W

c]
aab

XS
\ 

cW
_aO

b`
YO

\O
cW

S\
 `f

\a
f

D
=E

<
 ,

44
16

?
Og

SO
 S

a O
Z) 

,4
41

6 
GA

H
9

D
A<

 
;

]\
`]

_aW
b[

-+
+.

&
?3

7B
@4

:?
7?

 
<@

CD
7:

<<
@%

<"
C:

DD7
=G

"
Ib

ZTO
Oa

W\
^S

ZY
W`

a"
X"

PO
Ya

SS
_WS

\ 
a]

W[
S`

aO
 aO

^O
Va

bc
WS

\ 
^S

ZY
W`

af
`_

SO
Ya

W]
WR

S\
 `S

b_
Ob

Y`
S\

O 
cS

RS
\ 

^@
 \

]b
`S

S 
XO

 
[

Sa
OZ

ZWa
 `O

]`
ab

cO
a `

bZ
TWR

SW
\O

"
B

]`
aS

WY
Y]

WV
W\

 ZW
`"

a"
"\

 ]
_U

OO
\W

`S
\ 

VW
WZS

\ 
Z"

VR
Sa

a"
 

PO
Ya

SS
_WS

\ 
YO

`c
bO

Zb
`a

OY
`W

"
@

O^
^O

[
Oa

 
YO

Wc
]`

cS
RS

a'
X]

WR
S\

 
IF

/-(
 8

 .
++

[
U *

Z

"
JS

V]
YO

`
"

=R
bZ

ZW\
S\

' [
WY

"Z
W Y

]V
RS

Y]
Va

OW
\S

\ 
`b

b\
\W

aaS
Zb

 ]
\ 

]\
\W

`a
b\

ba

"
K

OO
aWW

 f
ZS

S\
`"

 ZW
`"

Y"
`W

aaS
Zf

\ 
OS

_]
PW

`S
ZZO

 f
Y`

WY
%Z

Z"
"

Gb
VR

W`
ab

`a
SV

]Y
Yb

b`
 ]

\ 
_WW

^^
bc

OW
\S

\ 
Z"

[
^%

aWZ
O`

aO
 

XO
 c

SR
S\

 ZO
OR

b\
 c

OW
Va

SZ
bW

`a
O

D
=E

<
 ,

44
16

?
Og

SO
 S

a O
Z) 

,4
41

6 
GA

H
9

D
A<

 
;

]\
`]

_ aW
b[

-+
+.

':
@B

73
<D

@B
:D

"
H

SO
Ya

]_
SW

``
O 

aO
^O

Va
bc

O 
`b

ZTO
Oa

W\
^S

ZY
W`

af
` \

]`
aO

O 
cS

RS
\ 

^@
5aO

 XO
 `O

]`
aO

O 
[

Sa
OZ

ZS
XO

 `b
ZTW

RS
W\

O
"

H
SO

Ya
]_

SW
VW

\ 
ZW`

"a
""

\ 
VW

WZS
\(

 XO
 _O

cW
\a

SW
RS

\ 
Z"

Va
SW

a"
 

`b
ZTO

Oa
W\

^S
ZY

W`
a"

X"
YO

\\
O\

 Zb
][

W`
aO

 c
O_

aS
\

"
@

O^
^O

[
Oa

 
YO

Wc
]`

cS
RS

a'
X]

WR
S\

 
IF

/-(
 8

 .
++

[
U*

Z

"
GW

S\
W a

WZO
cO

Oa
W[

b`
"

@
SZ

^^
] 

Y"
f\

\W
`a

Sa
a"

cf
f`

 XO
 `"

"R
SZ

a"
cf

f`
"

B
]_

YS
Oa

 `S
b_

O\
aO

( X
O 

f Z
Z"

^W
a]

Yb
`a

O\
\b

Y`
Sa

"
I]

cS
Zab

b 
cO

W\
 `b

Va
SS

ZZW
`S

\ 
^W

S\
WZZ

S 
cS

`W
[

""
_WZ

ZS
D

=E
<

 ,
44

1

+
3:

F@
C<

E:
=E

4:
@B

73
<D

@B
:?

3
"

B
OW

c]
`Y

bW
Zb

b\
 ^

f_
Wa"

"\
 Zb

][
OO

\ 
OY

aWW
cW

\S
\ 

`b
ZTO

Oa
W\

^S
ZY

W`
a"

X"
YO

\a
O 

PO
Ya

SS
_S

XO
 XO

 V
WWZ

S\
Z"

VR
Sa

a"
 

ZW`
""

[
"Z

Z"
"

:
OY

aS
S_

Wa]
W[

W\
aO

 \
]`

aO
O 

OZ
YO

ZW\
WaS

Sa
aWO

 XO
 `O

]`
aO

O 
[

Sa
OZ

ZS
XO

 
`b

ZTW
RS

W\
O

"
@

O^
^O

[
Oa

 
YO

Wc
]`

cS
RS

a'
X]

WR
S\

 
IF

/-(
 8

 .
++

[
U*

Z

"
B

OW
c]

`c
SR

Sa
 Y

"`
WaS

ZZ"
"\

 X]
 S

\\
S\

 f
[

^"
_W`

a%
%\

 
cO

^O
ba

b[
W`

aO
"

=R
bZ

ZW\
S\

 #Z
"V

S`
 WZ

[
OW

\S
\$

"
=W

 c
OO

RW
 Xb

b_
WY

OO
\ 

`S
b_

O\
aO

O 
aO

W f
ZZ"

^W
a]

O

"
B

OW
c]

`Y
bW

Zb
\ 

]Z
aO

cO
 _W

Waa
"c

"\
 `f

c"
"

Gb
VR

W`
ab

`a
SV

]Y
Yb

b`
 _W

W^
^b

cO
W\

S\
 Z"

[
^%

aWZ
O`

aO
 XO

 
cS

RS
\ 

ZO
OR

b\
 c

OW
Va

SZ
bW

`a
O

D
b`

aWY
YO

[
"Y

W
-+

++

0
73

<D
::F

:C
7D

 
C7

:?
">

"D
 ;3

 
CE

@D
@A

3D
;3

D

"
B

OW
c]

`c
S`

W c
W_a

OO
 ^

]V
XO

( a
OW

 ^
W\

aO
cS

`W
S`

WW\
af

[
""

\ 
O`

S\
\S

ab
\ 

_S
OY

aWW
cW

`S
\ 

[
Oa

S_
WO

OZ
W\

 Y
Ob

aaO
)

"
H

SO
Ya

WWc
W`

S`
`O

 [
Oa

S_
WO

OZ
W`

`O
 aO

^O
Va

bc
O 

`b
ZTO

Oa
W\

^S
ZY

W`
af

` 
\]

`a
OO

 O
ZY

OZ
W\

WaS
Sa

aWO
 XO

 `O
]`

aO
O 

[
Sa

OZ
ZS

XO
 `b

ZTW
RS

W\
O

"
H

SO
Ya

WWc
W`

S\
 [

Oa
S_

WO
OZ

W\
 V

f R
_ O

bZ
W`

S\
 X]

Va
Oc

bb
RS

\ 
]\

 
]Z

aO
cO

 f
[

^ "
_%

Wc
""

 [
OO

(O
W\

S`
a O

 `b
b_

S[
^W

"
@

O^
^O

[
Oa

 
YO

Wc
]`

cS
RS

a'
X]

WR
S\

 
IF

/-(
 8

 .
++

[
U *

Z

"
JS

V]
YO

`
"

=R
bZ

ZW\
S\

' [
WY

"Z
W Y

]V
RS

Y]
Va

OW
\S

\ 
`b

b\
\W

aaS
Zb

 ]
\ 

]\
\W

`a
b\

ba
"

GW
aY

" 
a]

W[
W\

aO
(O

WY
O 

# 8
 ,

+ 
cb

]a
aO

$
"

=W
 c

OO
RW

 Xb
b_

WY
OO

\ 
`S

b_
O\

aO
O 

aO
W f

ZZ"
^W

a]
O

"
^"

"V
"\

"
Jb

YY
Sb

ab
[

W\
S\

"
Gb

VR
W`

ab
`a

SV
]Y

Yb
b`

 _W
W^

^b
cO

W\
S\

 Z"
[

^%
aWZ

O`
aO

 XO
 

cS
RS

\ 
ZO

OR
b\

 c
OW

Va
SZ

bW
`a

O
"

I]
cS

Zab
b 

cO
W\

 `b
Va

SS
ZZW

`S
\ 

^W
S\

WZZ
S 

cW
_aO

O[
WZZ

S

L
Of

P_
O\

a S
a O

Z) 
,4

43
D

b`
aWY

YO
[

" Y
W

-+
++

I]
^W

W [
S\

Sa
SZ

[
"Y

`W
 c

OW
YS

WR
S\

 Y
bZ

Yb
fV

aS
f Y

`W
S\

If
`a

SS
[

W\
 ]

ZaO
cO

 c
"V

W\
a"

"\
 -

'0
 [

 Y
OW

c]
`c

SR
S\

Ta
ul

uk
ko

 2
5.

E
si

m
er

kk
ej

ä
er

it
yy

pp
is

te
n

ka
iv

os
ve

si
en

kä
si

tt
el

ym
en

et
el

m
is

tä
.

;



103Kaivostoiminnan ympäristötekniikka

alueen ohella myös sivukivialueilta purkautuvien
vesien sekä kaivoskuilujen ja avolouhoksen mahdol-
listen ylivuotojen osalta. Vesien hallinta tulisi toteut-
taa kokonaisuudessaan siten, että kaivosalueelta
kohdistuisi ympäristöön mahdollisimman pieni
kuormitus.

6.2.2 Sivukivi- ja rikastushiekka-aluei-
den peittäminen

Kaivosten rikastushiekka- ja sivukivialueiden peit-
toratkaisuista ei voida antaa yleispäteviä ohjeita.
Peittämisen tavoitteet ja peittämistoimenpiteiden tar-
ve määritellään aina kohdekohtaisesti mm. peitettä-
vän materiaalin ominaisuuksien, sijoitusalueen hyd-
rogeologisten ja maaperäominaisuuksien, sijoitus-
kohteen teknisten ratkaisujen, alueen sijainnin ja tu-
levan maankäytön sekä peittämiseen soveltuvien
materiaalien saatavuuden mukaan. Peittämisen ta-
voitteita voivat kohteesta riippuen olla:

• Ehkäistä pienhiukkasten ja haitta-aineiden kulkeu-
tuminen ympäristöön pölyn mukana.

• Varmistaa alueen turvallisuus myös tulevaisuudes-
sa.

Kuva 44. Rikastushiekka-alueelta purkautuvat suotovedet kootaan ympärysojilla yhteen pisteeseen, josta ne johdetaan tarvittaessa
käsiteltäviksi (Zinkgruvan Zn-Pb -kaivos, Ruotsi).

• Ehkäistä tai minimoida mahdollinen haponmuodos-
tus estämällä hapen pääsy peitettävään materiaaliin.

• Minimoida haitallisten metallien tai muiden ympä-
ristöön haitallisesti vaikuttavien aineiden liukene-
minen ja kulkeutuminen ympäristöön ehkäisemäl-
lä sade- ja pintavesien pääsy materiaaliin.

• Mahdollistaa alueen kehittyminen ajan myötä ym-
päristöönsä sopeutuvaksi, biologisesti monimuotoi-
seksi elinympäristöksi.

Sivukiven ja rikastushiekan laatu vaihtelee huo-
mattavasti sen mukaan, onko kyseessä teollisuusmi-
neraali-, sulfidimalmi- tai muu metallikaivos. Peit-
tämistä vaativien materiaalien välillä on lisäksi huo-
mattavia eroja myös näiden ryhmien sisällä. Kaikis-
sa tapauksissa peitettävän materiaalin riittävä karak-
terisointi mahdollisten ympäristövaikutusten ja ris-
kien selvittämiseksi muodostaa hyvän lähtökohdan
peittämistoimenpiteiden suunnittelulle.

Sijoitusalueen aiheuttamien ympäristövaikutus-
ten lisäksi peittämisessä käytettävien materiaalien
otto ja kuljetus voivat aiheuttaa merkittäviä vaiku-
tuksia ympäristöön. Peittämistä suunniteltaessa on-
kin suositeltavaa tarkastella sen kokonaisvaikutuksia
ympäristöön yhtenä päätöksenteon kriteerinä. Kai-
vosalueelta saatavien materiaalien varastointi siten,
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että niitä voidaan hyödyntää peittorakenteissa mah-
dollisimman paljon, on tärkeää sekä kokonaisympä-
ristövaikutusten että kustannusten minimoimiseksi.
Peittämiseen varautumista voidaan arvioida esim.
kuvassa 45 esitetyn menettelyn perusteella.

Kohdekohtaisia tavoitteita määritettäessä on lain-
säädännön vaatimusten (vrt. luku 3.) täyttäminen
aina ensisijainen lähtökohta. Parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan soveltamisen merkitys tulee todennä-
köisesti kasvamaan. Kaivostoimintaa koskeva BAT-
vertailuasiakirja ”Kaivostoiminnan rikastushiekko-
jen ja sivukivien hallinta” (EC 2004) painottaa eri-
tyisesti kaivoksen elinkaaren hallinnan merkitystä.
BAT-vertailuasiakirjat ovat merkittävä, mutta eivät
suinkaan ainoita tietolähteitä, kun arvioidaan, ovat-
ko peittoratkaisut parasta käytettävissä olevaa tek-
niikkaa. Muita mahdollisia tietolähteitä ovat mm.
tutkimus- ja asiantuntijaraportit.

Rikastushiekka- ja sivukivien läjitysalueiden
peittoratkaisuina voidaan käyttää joko kuivia peitto-
ja tai vesipeittoja. Yhtenä vaihtoehtona tulee arvioi-
da myös peittämättä jättämistä. Seuraavassa on ly-
hyesti kuvattu eri vaihtoehtoja ja niiden sovelluksia.

Peittämättä jättäminen

Yksinkertaisin sulkemisvaihtoehto on peittämättä
jättäminen ja maisemointi. Peittämättä jättämistä
voidaan harkita, jos pystytään osoittamaan, että läji-
tysalueen rakenne on turvallinen ihmisille ja eläimil-
le eikä siitä leviä ympäristöön haitallisia aineita pö-
lyämällä tai suotovesien kautta. Eroosion hallinta
myös pitkän ajan kuluessa tulisi varmistaa kasvillis-

tamalla ja/tai vesien ohjaamisella yms. toimenpiteil-
lä.

Kuivat peitot

Kuiva peitto mm. ehkäisee pölyämistä sekä veden
pääsyä ja hapen diffuusiota peitettävään materiaaliin.
Lisäksi se parantaa yleensä kasvillistumisen edelly-
tyksiä ja edistää siten läjitysalueen maisemointia ja
eroosion hallintaa. Rikastushiekka-altaista poistetaan
ennen peittämistä selkeytysaltaiden vesi ja hiekko-
jen annetaan tiivistyä. Tänä aikana voidaan joissa-
kin tapauksissa tarvita tilapäispeittoa pölyämisen es-
tämiseksi. Sade- ja muiden pintavesien kerääntymi-
sen estämiseksi rakennetaan ohitusojia ja muotoil-
laan rikastushiekan pinta riittävän kaltevaksi (EC
2004).

Peittorakenteiden paksuus, rakennekerrokset ja
kerroksissa käytettävien materiaalien laatu valitaan
peitettävän materiaalin ja sijaintikohteen ominai-
suuksien mukaan. Myös peittomateriaalien saata-
vuus, alueen vesitaseet ja muut käytännön toteutet-
tavuuteen liittyvät seikat otetaan huomioon suunnit-
telussa. Jos peitettävä materiaali on reaktiivinen tai
happoa tuottava ja tavoitteena on, että peittorakenne
ehkäisee tehokkaasti hapen diffuusiota ja veden suo-
tautumista rakenteeseen, on syytä arvioida mm. seu-
raavien seikkojen merkitystä ja vaikutusta peittora-
kenteen toimivuuteen (Naturvårdsverket 2002):

• Ilman ja sivukivien/rikastushiekan välinen yhteys,
esimerkiksi kasvien juurten välityksellä, rakenteen
halkeamien tai muiden epäjatkuvuuskohtien kautta.

Kuva 45. Peittämiseen varautuminen.
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• Onko mahdollista, että suojarakenteen kuivuminen
tai jäätyminen/routiminen aiheuttaa halkeilua.

• Suojarakenteen eroosion mahdolliset vaikutukset ja
eroosion torjunta ottaen huomioon myös poikkeus-
tilanteiden, kuten tulvien sekä laskuojien jäätymi-
sen tai tukkeutumisen vaikutukset.

Hapon muodostukseen voidaan vaikuttaa myös
kontrolloimalla sijoitettavan materiaalin pH:ta kal-
kin, kalkkikiven, lentotuhkan yms. lisäyksen avulla.

Kevyin vaihtoehto on peittäminen tiivistämättö-
millä maa-aineksilla. Se sopii erityisesti silloin, kun
ei ole tarpeen minimoida veden pääsyä materiaaliin.
Jos peitemateriaalin vedenläpäisevyys on suhteelli-
sen pieni, voidaan veden ja hapen läpäisyä vähentää
tiivistämällä peitemateriaali kahtena tai useampana
kerroksena. Hapen diffuusiota voidaan ehkäistä ulot-
tamalla pohjaveden pinta peittokerrokseen asti. On
kuitenkin huomattava, että pohjaveden pinnan nos-
to voi lisätä päästöjä hapettuneesta materiaalista.

Edellistä tehokkaammin hapen ja veden kulkeu-
tumista estää yhdistelmärakenne, joka koostuu tiivis-
tyskerroksesta (esimerkiksi tiivistetty savi) ja pinta-
kerroksesta. Alimman kerroksen päälle sijoitettava
rakennekerros suojaa alinta kerrosta eroosion, kuivu-
misen, jäätymisen, ihmisen, eläinten, kasvien ja mik-
robien vaikutuksilta. Näiden lisäksi se toimii kapil-
laarisen vedennousun katkaisijana pidättäen samal-
la itseensä huokosveden mukana liikkuvat happamat
ja metalliset yhdisteet.

BAT-vertailuasiakirjassa (EC 2004) esitetään
myös rakennevaihtoehto, jossa tiivistyskerroksen
pinnalle rakennetaan veden pääsyä vähentävä kuiva-
tuskerros. Tässä ratkaisussa hapen kulkeutuminen
rakenteeseen voi kuitenkin lisääntyä pintakerroksen
kuivumisen ja halkeilun seurauksena. Pitkän ajan
kuluessa myös kuivatuskerroksen ja pintakerroksen
erottava geotekstiili voi rikkoutua, jolloin kerrokset
vähitellen sekoittuvat ja kuivatuskerroksen toiminta
heikkenee.

Happea kuluttavassa peiterakenteessa heikosti
vettä läpäisevä, vesipitoinen kerros toimii hapen dif-
fuusiota estävänä eristeenä. Pintakerroksen orgaani-
nen aines kuluttaa hajotessaan happea ja estää siten
hapen pääsyä materiaaliin. Riskinä on, että orgaani-
nen materiaali voi edistää biologista raudanpelkis-
tystä, joka taas liuottaa saostuneita metalleja. Toi-
saalta olosuhteet voivat olla edulliset sulfaatinpelkis-
tykselle. Kumpaakaan ilmiötä ei ole rakennettujen
kohteiden seurannassa havaittu.

Kuivia peittoja on käytetty Pohjoismaissa useis-
sa suljetuissa kohteissa, mm. Enonkosken ja Kere-
tin kaivoksilla Suomessa sekä Viscarian kaivoksella
Ruotsissa. Esimerkkejä kuivapeittojen toteuttamises-
ta on koottu liitteeseen 13.

Vesipeitot

Vesipeitot soveltuvat kohteisiin, joissa peitettävä
materiaali on happoa tuottavaa ja tavoitteena on eh-
käistä hapen pääsy materiaaliin. Hapen diffuusioker-
roin vedessä on 104 kertaa pienempi kuin ilmassa
(Robertson et al. 1997). Vesipeitto edellyttää seuraa-
vaa:

• Vettä on riittävästi takaamaan tarvittavan minimi-
vedenkorkeuden ja stabiilin vesikemian kaikkina
aikoina.

• Padot ovat pitkäaikaisstabiileja.
• Laskukanavat ovat stabiileja, ja niiden kapasiteetti

riittää myös ääritilanteissa, jollaisia ovat tavallista
suuremmat tulvat sekä jääpadot, kaatuvien puiden
aiheuttamat tukkeumat, yms.

• Altaan vedensyvyys on riittävä, jotta aallot eivät
kuluta ja lietä rikastushiekkaa.

Allas toimii tehokkaammin, jos siihen virtaa vet-
tä luonnon joesta tai purosta. Tällöin alueesta tulee
nopeammin osa luonnollista ekosysteemiä, kun ve-
den mukana altaaseen kulkeutuu orgaanista ainesta
ja vesieliöitä. Lisäksi sedimenttikerroksen muodos-
tuminen luo lisäesteen hapen diffuusiolle. Vesipeiton
suurimmat epävarmuudet liittyvät patojen pitkäai-
kaisvakauteen sekä vesipeiton ylläpitoon myös pit-
kän ajan kuluessa valvonnan päätyttyä. Liitteessä 13
on kuvattu esimerkki Ruotsissa toteutetusta rikastus-
hiekka-alueen vesipeitosta.

6.2.3 Maisemointiin soveltuva kasvilli-
suus ja sen käyttö

Kasvillistamalla voidaan vähentää mm. rikastushiek-
ka- ja sivukivialueiden ympäristöhaittoja, stabiloida
avolouhosalueen maaluiskia ja parantaa alueen mai-
semakuvaa. Kasvit vähentävät ihmisten, eläinten ja
veden pääsyä kosketuksiin haitta-ainepitoisten ma-
teriaalien kanssa. Ne ehkäisevät pölyämistä ja eroo-
siota suojaamalla ja sitomalla peitto- tai pintaeriste-
kerroksia sekä vähentämällä tuulen nopeutta alueel-
la. Kasvillistaminen auttaa luomaan alueelle toimi-
van, lisääntymiskykyisen eliöyhteisön ja parantaa
siten alueen uudelleenkäyttöarvoa, viihtyisyyttä ja
ekologista toimivuutta. Lisäksi kasvit voivat vähen-
tää haitta-aineiden biosaatavuutta tai sitoa haitta-ai-
neita juuriin tai maanpäällisiin kasvin osiin (EPA
2000).

Kasvillisuus vähentää myös happamien yhdistei-
den syntyä. Juuret kuluttavat happea ja kosteutta, jol-
loin happamia yhdisteitä tuottavien bakteerien toi-
minta heikkenee (Ledin & Pedersen 1996). Lisäksi
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muodostuvien heterotrofisten bakteerien ja sienten
populaatiot lisäävät hapen kulutusta ja maan hiilidi-
oksidipitoisuutta.

Kasvillisuutta valittaessa otetaan huomioon maa-
perä- ja ilmasto-olosuhteet sekä tuleva maankäyttö
(vrt. taulukko 26). Rikastushiekka ja sivukivi sisäl-
tävät vähän ravinteita, orgaanista ainesta ja normaa-
listi maa-aineksessa olevia mikrobeja. Ne voivat olla
happamia ja sisältää kasveille haitallisia pitoisuuk-
sia epäorgaanisia haitta-aineita. Sivukivien läjitys-
alueilla ongelmana ovat myös aineksen karkeus ja
usein jyrkät luiskat. Kasveilta vaadittavia ominai-
suuksia ovat vaatimattomuus kasvualustan suhteen,
hyvä itävyys, nopeakasvuisuus, hyvä maanpinnan
peittävyys ja sitomiskyky. Lisäksi toivottavia omi-
naisuuksia ovat paahteen, hallan ja tuulen sietokyky,
humuksen tehokas muodostaminen, typen sitominen
ja voimakas haihduttaminen.

Yksittäisen kasvilajin menestymistä tärkeämpää
on luoda kestävä, olosuhteisiin soveltuva, luonnol-
lista kehityskulkuaan etenevä kasvusto. Luontaisen
kasvillistumisen mahdollisuudet tulee aina selvittää.
Usein kasvillistamisen nopeuttaminen istutuksin on
tarpeen. Suositeltavimpia ovat paikallisiin olosuhtei-
siin soveltuvat puu- ja ruohokasvit. Eroosiota voi-
daan välttää johtamalla sadevedet hallitusti alueelta
sekä luomalla hyvät kasvuolosuhteet ensin ruoholle
ja vasta sen jälkeen pensaille ja puille. Heinä- ja ruo-
hokasvit soveltuvat maisemavaurioiden nopeaan
korjaamiseen.

Kaivosalueille soveltuvia kasveja

Happamilla alueilla viihtyvät mm. luonnonvaraises-
ti happamille alueille leviävä metsälauha sekä niit-
tysuolaheinä, mäkitervakko ja kultapiisku. Monet
havukasvit ja kotimaiset varvut suosivat normaalia
alhaisempaa pH:ta (Karjalainen 1993). Suurin osa
viherrakentamisessa käytetyistä kasveista viihtyy
kuitenkin parhaiten pH:n ollessa 5–7.

Useimmat kasvit kestävät matalahkoja haitta-ai-
nepitoisuuksia. Puut sopeutuvat 10–100 kertaa taus-
ta-arvoja korkeampiin pitoisuuksiin (Dickinson et al.
2000). Monet heinä- ja ruohokasvit ovat sopeutuneet
vähäravinteisiin, kuiviin tai happamiin kasvuolosuh-
teisiin. Haitallisia metalleja sisältävillä kasvupaikoil-
la viihtyvät mm. lampaannata, punanata, nurmirölli,
kevättaskuruoho, heinäratamo, niittysuolaheinä,
rönsyrölli, nurmilauha, simake ja arho. Pikkutervak-
ko viihtyy erityisesti kuparipitoisessa maassa. Niit-
tykasveista päivänkakkara ja siankärsämö kasvavat
monenlaisissa maaperäolosuhteissa.

Ensimmäisenä rikastushiekka- ja sivukivialueil-
le leviäviä puita ovat koivut, pajut ja haavat (Kuva

Taulukko 26. Maankäyttötavan vaikutukset kasvillisuuden valin-
taan (Karjalainen 2003).

Lopullinen maankäyttö Kasvillisuus

Metsätalouskäyttö • Suositeltava, jos alueelta toivotaan
hyvää taloudellista tuottoa

• Kasvit, joiden tuottavuus on korkea

Virkistyskäyttö • Kulutusta kestävä kasvillisuus,
urheilukenttänurmetus

• Kasvit, joiden tuottavuus on pieni

Maatalouskäyttö • Edellyttää riskinarviointia, kunnostus-
toimenpiteitä ja seurantaa

• Kasvit saattavat kerätä haitallisia määriä
metalleja

Luonnonmukainen • Nopeutetaan ja autetaan luonnollisesti
viheralue syntyvän kasvillisuuden muodostumista

Ei erityisvaatimuksia • Nopea stabiloiva kasvipeite, kaupalliset
heinäkasvit

Luonnonsuojelu • Mahdollisimman monipuolinen kasvi-
lajisto

46). Istutuksiin suositeltavinta on kotimainen seka-
puusto, kuten kuusi ja koivu sekä hajapuina pihlaja.
Kasvien juuret eivät saisi ulottua syvälle pintakerros-
ten alle, jotta ne eivät vahingoita rakennetta tai muo-
dosta hapen ja veden kulkeutumisväylää. Siksi mm.
haapaa, leppää, mäntyä ja pajua ei suositella (Natur-
vårdsverket 2002). Toisaalta ne ovat kestäviä pitkä-
juurisuutensa vuoksi. Männyn juuristo pystyy myös
sitomaan mm. lyijyä ja arseenia, ja vähentää siten
niiden biosaatavuutta ja liikkuvuutta.

Jyrkkä luiska voidaan kasvillistaa tukemalla tai
sitomalla kasvualustan pinta. Eroosion estämiseen
soveltuvat oksa- ja taimipengerrykset. Mahdollisia
kasvilajeja ovat esimerkiksi pajut, poppelit ja lepät.
Ne ovat myös voimakkaasti haihduttavia, mikä vä-
hentää suotautuvien vesien määrää ja estää vesieroo-
siota. Kenttäkerroksen haihduttajia ovat apilat, kar-
hunputki, leskenlehti ja järvikaisla.

Kasvuedellytysten optimointi

Ravinteiden puutetta voidaan korjata lisäämällä
maahan hitaasti liukenevia kemiallisia ja orgaanisia
lannoitteita. pH:ta voidaan nostaa kalkituksen avul-
la. Palkokasvien (sinimailanen, apilat, virnat ja lu-
piinit) avulla voidaan lisätä typpimäärää kestävästi.
Palkokasvit eivät yleensä menesty pH:n ollessa alle
6,0.

Joskus kasvipeite saadaan syntymään suoraan si-
vukivien tai rikastushiekkojen läjitysalueiden päälle
istuttamalla metalleille vastustuskykyisiä kasveja tai
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lisäämällä niiden päälle lietettä tai kompostia. Hei-
koissa kasvuolosuhteissa joudutaan lisäämään kas-
vukerros. Jos kasvualusta sisältää vain savea ja tur-
vetta, kasvit kuivuvat herkästi ensimmäisinä kasvu-
kausina. Kasvuun lähtöä parantamaan lisätään vettä
pidättäviä ja alustan rakennetta parantavia materiaa-
leja. Jos kasvukerroksen lisääminen on tarpeen, sen
paksuutta määritettäessä tulisi ottaa huomioon kas-
vien juurisyvyys ja eroosioriskit.

Kasvillisuuden käyttö maaperän
kunnostukseen

Kasvillisuutta voidaan käyttää myös pilaantuneen
maaperän kunnostukseen. Kasvit voivat sitoa hait-
ta-aineet maanpäällisiin tai maanalaisiin osiinsa tai
hajottaa orgaanisia haitta-aineita. Samalla kasvilli-
suus estää haitta-aineiden leviämistä. Menetelmää
tutkitaan runsaasti, mutta sen käytöstä ei vielä ole
yleisesti sovellettavissa olevia ohjeita. Vähäisten
kokemusten vuoksi pilottikokeet ovat kohteessa to-
dennäköisesti tarpeen.

Käsiteltäviksi soveltuvia haitta-aineita ovat mm.
tietyt metallit, öljytuotteet, klooratut hiilivedyt ja

Kuva 46. Rikastushiekka-alueen peittämisen jälkeen alueelle leviää koivuja, pajuja, mäntyjä sekä erilaisia ruohoja. Heikoissa kas-
vuoloissa kasvillistumista nopeuttaa kasvukerroksen lisääminen peittokerroksen päälle.

PAH-yhdisteet. Kasvillisuuden käyttöön perustuvaa
maaperän kunnostusta suunniteltaessa on otettava
huomioon seuraavat seikat:

• Kohteesta on tunnettava haitta-aineet ja niiden pi-
toisuudet, maaperän pH, ravinne- ja orgaanisen ai-
neen pitoisuudet, ympäröivät toiminnot, valaistus-,
kosteus- ja tuuliolosuhteet.

• Kasvivalinta tehdään käsiteltävän haitta-aineen ja
kohteen kasvuolosuhteiden mukaan. Käytettyjä
kasvilajeja ovat esim. paju, taskuruoho, voikukka,
marunatuoksukki, revonhäntä, poppeli, sinappi, au-
ringonkukka ja apila.

• Kasvien juuristo ei saa muodostaa haitta-aineiden
kulkeutumista edistävää verkostoa.

• Varmistetaan, että esim. pH:n muuttuminen lannoit-
teiden käytön seurauksena ei lisää haitta-aineiden
kulkeutumista.

• Haitta-aineita sitovat kasvit tai kasvinosat on pys-
tyttävä poistamaan hallitusti ja tarvittaessa toimit-
tamaan käsiteltäväksi soveltuvaan laitokseen.

Kasvillistamisen suunnittelusta ja toteutuksesta
on esitetty tarkistuslista liitteessä 17.
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6.3 TOIMINNAN JÄLKEINEN MAANKÄYTTÖ JA
OMISTUKSEN SIIRTÄMINEN

6.3.1 Toiminnan päättymisen jälkeinen
maankäyttö

Kaivosalueen maapohja jätetään usein kaivostyön-
harjoittajan omistukseen kaivostoiminnan päättymi-
sen jälkeen, jollei ole perusteltua syytä myydä maa-
aluetta tai sen osaa muuhun käyttöön. Erityisesti
avolouhosalue, sortumaherkät alueet ja rikastushiek-
ka-alueet säilytetään kaivostyönharjoittajan omistuk-
sessa ainakin niin kauan kuin alueet voidaan turval-
lisesti luovuttaa muuhun käyttöön. Vielä tämänkin
jälkeen aidattavat sortumavaaralliset alueet ja mah-
dolliset vajoama-alueet jätetään usein pysyvästi vii-
meisen toiminnanharjoittajan omistukseen. Sen si-
jaan kaivosalueella olevat peltomaat myydään yleen-
sä viljelykäyttöön mahdollisia pilaantuneita alueita
lukuun ottamatta. Teollisuusalue pyritään saamaan
tavallisesti uuteen käyttöön, ja teollisuusalueen tiet
ja muut yhteysväylät muutetaan palvelemaan alueen

tulevaa maankäyttöä. Kaivoksen sijaintipaikasta
riippuen kaivosalueita on myös mahdollista kunnos-
taa eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi Keretin kai-
voksen rikastushiekka-alueelle on rakennettu golf-
kenttä Outokummussa (Kuva 47) ja Virtasalmen kai-
voksen rikastushiekka-alueelle on tehty kilpa-ajora-
ta.

Mikäli kaivostoiminnan harjoittaja ei omista
maapohjaa, kaivosalue palautuu maanomistajalle,
kun kaivosoikeuden haltija luopuu oikeudestaan
(KaivosL 51 §). Alueiden tulevasta käytöstä ja kai-
vostoiminnan aiheuttamista käyttörajoituksista on
hyvä neuvotella maanomistajan lisäksi myös kunnan
maankäyttöä suunnittelevien viranomaisten kanssa.
Alueen käyttörajoituksista on tarpeen sopia myös sil-
loin, jos toiminnanharjoittaja myy kaivosalueen tai
sen osia muuhun käyttöön. Huomiota tulisi kiinnit-
tää erityisesti rikastushiekka- ja sivukivien läjitys-
alueisiin, sortumavaarallisiin alueisiin sekä vesien

Kuva 47. Keretin kaivoksella Outokummussa rikastushiekka-alue on kaivostoiminnan päättymisen jälkeen maisemoitu ja alueelle
on rakennettu golfkenttä.
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käsittelyyn liittyviin rakenteisiin. Alueen käytöstä on
tarvittaessa syytä sopia kirjallisesti, ja kirjata sopi-
muksiin selkeät rajaukset sopimusosapuolten turval-
lisuus- ja ympäristövastuusta. Sopimuksissa voidaan
myös edellyttää, että kaikista alueella myöhemmin
tehtävistä kaivu- tai maansiirtotöistä on neuvotelta-
va viimeisimmän kaivostyönharjoittajan kanssa.
Alueelle voidaan tarvittaessa asettaa käyttörajoituk-
sia myös kunnan rakennusjärjestykseen, esim. raken-
nuskieltoalueena (vrt. kpl 3.5).

6.3.2. Omistuksen ja vastuiden
siirtäminen

Liiketoiminnan luovutus

Kun kaivostoiminta siirretään toiselle kaivostoimin-
nan harjoittajalle, kaivosoikeuden siirrosta on tehtä-
vä merkintä alkuperäiseen kaivoskirjaan. Oikeuden
saajan tai siirtäjän on ilmoitettava siirrosta 60 päi-
vän kuluessa kauppa- ja teollisuusministeriölle kai-
vosrekisteriin merkitsemistä varten. Siirto tulee voi-
maan siitä päivästä, jolloin merkintään johtanut il-
moitus on saapunut kauppa- ja teollisuusministe-
riölle. Vilpittömässä mielessä olevaa kolmatta hen-
kilöä vastaan siirto on kuitenkin voimassa vasta sii-
tä päivästä, jolloin se on merkitty kaivosrekisteriin
(KaivosL 54 §). Uuden toiminnanharjoittajan on il-
moitettava ympäristöluvan siirrosta ympäristölupa-
viranomaiselle (YSL 81 §).

Vastuu aiheutetuista ympäristövahingosta (kui-
tenkin vasta 1.6.1995 jälkeen harjoitetun toiminnan
aiheuttamasta vahingosta) siirtyy ympäristövahinko-
lain mukaan uudelle toiminnanharjoittajalle, joka tie-
si tai jonka olisi pitänyt tietää vahingosta saatuaan
toiminnan haltuunsa (YVL 7 §).

Toiminnanluovutustilanteissa samoin kuin kiin-
teistönluovutustilanteissa on hyvä tehdä ympäristö-
vastuiden tarkastus tai selvitys (ns. environmental
due diligence). Myyjän ja ostajan välisillä sopimuk-
silla voidaan rajata sopimussuhteissa vastuuta toi-
minnasta, maa-alueista, yms. vastuista, mutta julkis-
oikeudellisesta vastuusta ei voida sopia kolmansia
osapuolia sitovalla tavalla. Sopimuksella ei yleensä
voida siirtää omia ympäristölainsäädännön mukaisia
velvollisuuksia mm. ympäristövahingon torjuntavel-
vollisuutta, pilaantuneen alueen puhdistamisvastuu-
ta tai jätehuollon järjestämistä koskevien säännösten
mukaisia lakisääteisiä velvollisuuksia siten, että so-
pimus sitoisi myös viranomaisia. Osapuolet voivat ja
heidän on hyvä sopia siitä, kumpi osapuoli vastaa
myöhemmin ilmenevistä aineen tai esineen synnyt-
tämistä maaperä- tai pohjavesihaitoista (vrt. kpl 3.2),
mutta tällainen vastuulauseke sitoo siis vain sopi-

muspuolia, eikä se estä viranomaisia määrittämästä
valitsemaansa vastuutahoa muulla tavoin. Lisäksi on
tärkeää sopia, kuinka toimitaan, jos pilaantunut maa-
alue on suurempi tai voimakkaammin pilaantunut
kuin sopimuksentekohetkellä arvioitiin, ja kuinka
ennakoidut ja ennakoimattomat kustannukset jae-
taan. Sopimuksessa on hyvä määritellä myös mm.
kustannusten yläraja, ja mitä tehdään, jos kustannuk-
set ylittyvät.

Kiinteistön luovutus

Kiinteistön luovutustilanteissa on otettava huomioon
ympäristönsuojelulain ja maakaaren säännökset.
Ympäristönsuojelulaissa säädetään myyjän selonte-
kovelvollisuudesta (YSL 104 §) sekä tietyin edelly-
tyksin myös ostajaan ulottuvasta puhdistusvelvolli-
suudesta (YSL 75 §). Maa-alueen luovuttajan tai
vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai hal-
tijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetus-
ta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saat-
tavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantu-
mista. Ostajan on puolestaan otettava selkoa luovu-
tettavasta kohteesta. Jos ostaja on tiennyt tai hänen
olisi pitänyt tietää alueen kunto sitä hankkiessaan,
voi ostaja joutua velvolliseksi puhdistamaan alueen
maaperän siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuu-
tonta (YSL 75 §).

Maakaaren (540/1995) mukaan osapuolet määrit-
televät kaupan kohteen laatutason. Mikäli kiinteistö
poikkeaa sovitusta, siinä on virhe. Virheen arvioin-
nissa otetaan huomioon, mitä voidaan katsoa sovi-
tun kauppakirjassa tai mitä voidaan muutoinkin kat-
soa sovitun. Maaperän pilaantuminen saattaa olla
maakaaressa tarkoitettu salainen virhe (laatuvirhe),
joka oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan pur-
kuun (MK 17 §). Kiinteistön laadullisten ominai-
suuksien osalta edellytetään, että myyjä antaa kiin-
teistön käyttöön ja arvoon vaikuttavista ominaisuuk-
sista tiedot, joita yleensä pidetään myydynkaltaisen
kiinteistön kaupassa tärkeinä. Myyjä ei voi vedota
tietämättömyyteensä, jos kyseessä on sellainen vika
tai puute, joka hänen olisi kiinteistön omistajana pi-
tänyt havaita. Kiinteistön virheellisyys määräytyy
sen mukaan, millainen kiinteistö on kauppaa tehtä-
essä. Myyjä vastaa kiinteistöstä tällöin olevasta vir-
heestä, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin (MK
21 §). Ostajalla on puolestaan velvollisuus tarkastaa
kiinteistö ennen kaupan tekemistä. Ostaja ei saa vir-
heenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa
tienneen kauppaa tehtäessä (MK 22 §). Piilevistä pi-
laantumisvahingoista voidaan sopia ja kiinteistön
kauppa voidaan tehdä ehdollisena eli riippuvaisena
esim. tehtävistä maaperätutkimuksista.
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Yhtiöjärjestelyt

Yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä on yleensä kysy-
mys yhtiön koko osakekannan luovutuksesta, yhti-
öiden sulautumisesta eli fuusiosta tai ”yhtiöittämi-
sestä” eli diffuusiosta. Osakekannan luovuttaminen
kokonaan tai osittain ei yleensä tuottane ongelmia
lupa-asioiden suhteen; luvanhaltija säilyy omana oi-
keushenkilönä eikä viranomaisen näkökulmasta täs-
sä suhteessa tapahdu muutoksia.

Yhtiöiden sulautuminen ei myöskään lähtökoh-
taisesti merkitse muutosta lupavastuissa. Puhtaassa
yhtiöfuusiossa syntyy kahdesta tai useammasta yh-
tiöstä uusi yhtiö, joka yleisseuraannon perusteella
tulee luvanhaltijan tilalle. Yhtiöiden sulautuminen
voidaan toteuttaa myös ristikkäisellä osakeomistuk-
sella. Järjestely ei eroa osakekannan luovutuksesta,
ja sen seurauksena myöhemmässä vaiheessa tapah-
tuu yleensä yhtiöiden sulautuminen.

Yhtiöittäminen muistuttaa liiketoiminnan luovu-
tustilannetta siinä mielessä, että järjestelyssä lupa-
vastuiden näkökulmasta tarkasteltuna on yleensä
kyse tietyn toimintakokonaisuuden järjestämisestä
omaksi yhtiöksi. Ympäristöluvan uuden haltijan on
tällöin YSL 81 §:n mukaisesti ilmoitettava vaihtumi-
sesta. Kaivosoikeuden kannalta kyse on kaivoslain
tarkoittamasta siirrosta, joka on merkittävä kaivos-
rekisteriin.

Vakavaraisuusongelmat

Toiminnanharjoittajan konkurssitilanteessa konkurs-
sipesän edustajat, toimitsijamiehet, astuvat yhtiön
toimielinten sijaan ja toimivat yhtiön puolesta. Mi-
käli konkurssipesä ei tee päätöstä tuotannollisen toi-
minnan välittömästä myynnistä tai toiminnan jatka-
misesta konkurssipesän lukuun, tulee asiassa edetä
kuten kaivostoiminnan tavanomaisessa lopettamises-
sa. Konkurssitilanteeseen liittyy kuitenkin enna-
koimattomuus, joten konkurssipesän tulisi omasta
aloitteestaan tai yhdessä eri viranomaisten kanssa
käydä läpi keskeisimmät lupa- ja valvontavastuut.
Turvallisuuden kannalta keskeisimmät toimenpiteet
liittyvät Turvatekniikan keskuksen toimivaltaan ja
toimenpiteet aikatauluineen todetaan erillisessä tur-
vatarkastuksessa. Ympäristöluvassa mainittujen vel-
voitteiden ja vastuiden toteaminen tehdään yhdessä
valvontaviranomaisen kanssa. Alueellinen ympäris-
tökeskus voi tehdä erillisen tarkastuksen, josta laa-
dittavaan pöytäkirjaan merkitään ainakin välittömiä
toimenpiteitä vaativat asiat, esimerkiksi erilaisten
tarkkailuohjelmien jatkaminen ja raportointi.

Konkurssipesän jatkaessa liiketoimintaa tulee sen
täyttää ympäristöluvassa toiminnalle asetetut vel-

voitteet. Konkurssipesä on vastuussa oman toimin-
tansa aiheuttamasta maaperän pilaantumisesta ja jä-
tehuollon järjestämisestä.

Konkurssimenettelyssä todetaan konkurssivelal-
lisen varat ja velat sekä vastuiden varalle otetut va-
kuutukset tai annetut vakuudet. Konkurssituomiosta
ja sen jälkeisestä täytäntöönpanomenettelystä käyvät
ilmi pesän varallisuus ja jako-osuudet, jolloin voi-
daan todeta mm. mahdolliseen sulkemis-, aitaamis-
ja maansiirtotoimenpiteisiin sekä jälkivalvontaan
käytettävissä olevat varat. Erillisistä etuoikeutta pi-
laantuneen maaperän tai pohjaveden kunnostami-
seen ei pesän varallisuudesta voida myöntää siinä ti-
lanteessa, että erillisiä vakuuksia ei ole tai ne osoit-
tautuvat riittämättömiksi. Valtion etua valvovan vi-
ranomaisen tulee valvoa jälkihoitovelvoitteita koske-
via saatavia konkurssimenettelyssä.

Toiminnanharjoittaja luvanhaltijana (laissa mää-
ritelty minkätasoisen luvan) joutuu maksamaan tie-
tyn osuuden liikevaihdostaan ympäristövahinkova-
kuutuksena (Laki ympäristövahinkovakuutuksesta
81/1998). Näin kerääntyneet varat on tarkoitus käyt-
tää ympäristövahinkojen korvaamiseen, joiden ai-
heuttajat ovat tuntemattomia tai maksukyvyttömiä.

Toiminnan lopettamisen jälkeen

Mikäli kaivosalue toiminnan lopettamisen jälkeen
siirtyy maa-alueen omistajalle, siirtyvät tälle myös
alueella olevat sivutuotteet, mikäli toiminnanharjoit-
taja ei vie niitä pois kahden vuoden kuluessa toimin-
nan lopettamisesta (KaivosL 51 §). Kaivostoimin-
nasta aiheutuvista vahingoista vastaa kaivostoimin-
nan harjoittaja kaivos- ja vahingonkorvauslainsää-
dännön mukaisesti. Mikäli vanha kaivosalue aiheut-
taa pilaantumista eikä toiminnanharjoittajaa enää
ole, voi maanomistaja mahdollisesti joutua vastuu-
seen maaperän puhdistamisesta pelkästään alueen
omistuksen perusteella. Yksityisen maanomistajan
korvausvastuu näyttää kuitenkin oikeuskäytännön ja
-kirjallisuuden valossa olevan lähinnä teoreettinen.

Pilaantuneen maa-alueen sääntelyä on kuvattu
tarkemmin kohdassa 3.2.

Vakuutus vahinkojen varalle

Ympäristövahinkojen varalta on mahdollista ottaa
vakuutus, mutta tällainen menettely muodostuu käy-
tännössä kalliiksi. Vakuutuksen tarkoituksena on
korvata äkillisestä tapahtumasta johtuvat vahingot.
Ympäristövahingot ovat usein seurausta pitkään jat-
kuneesta toiminnasta.
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6.4. SULKEMISESTA TIEDOTTAMINEN JA TIEDOKSIANTO

Toiminnanharjoittajat noudattavat valitsemaansa tie-
dotuslinjaa kertoessaan toimintaansa liittyvistä muu-
toksista. Kaivostoiminnan lopettaminen ei muodos-
ta tässä suhteessa poikkeusta. Lainsäädännössä ei
säädellä tiedottamisesta yleisellä tasolla, vaan kyse
on toiminnanharjoittajan omasta linjauksesta, johon
vaikuttavat mm. hyvä käytäntö ja yrityksen ympä-
ristönhallintajärjestelmät. Yleisestä tiedottamisesta
tulee pitää erillään säännelty tiedottamisvelvollisuus,
joka saattaa perustua arvopaperimarkkinasäätelyyn,
osakeyhtiö- ja kirjanpitolainsäädännön velvoitteisiin
tai työnantaja-asemasta johtuviin tiedottamisvelvoit-
teisiin.

Tiedoksianto ei ole tässä mielessä tiedottamista.
Tiedoksianto tarkoittaa johonkin lainsäädännön
määräämään käsittelyyn liittyvää menettelyä, jolla
hakemus, ohjelma, päätös tms. annetaan virallisesti
tiedoksi kolmannelle osapuolelle. Tiedoksiannon

kohteena voivat olla hankkeen asianosaiset (”…joi-
den etuun tai oikeuteen asialla saattaa olla vaikutus-
ta…”), hankkeen vaikutuspiirissä olevat (”…mah-
dollisuus lausua mielipiteensä…”) tai sellaiset viran-
omaiset, joita tulee menettelyn aikana kuulla hank-
keesta. Viranomaismenettelyä on kuvattu tarkemmin
kappaleessa 3.6.

Tiedoksianto on menettelynä määrämuotoista ja
usein viranomaisen tai tuomioistuimen johdolla to-
teutettavaa. Puutteellinen tai virheellinen menettely
saattaa johtaa luvan tai päätöksen epäämiseen, asian
uusintakäsittelyyn tai muuhun seuraamukseen.

Virallisen tiedoksiantamisen lisäksi ja ohella toi-
minnanharjoittaja voi harjoittaa aktiivista ja omaeh-
toista tiedottamista. Tällöin on kuitenkin syytä olla
huolellinen, ettei lainmukaista virallismenettelyä se-
koiteta omaehtoiseen tiedottamiseen.
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7. SULKEMISTOIMENPITEIDEN
TOTEUTTAMISEN JÄLKEINEN SEURANTA

Kaivosalueen sulkemistoimenpiteiden jälkeisen seu-
rannan tavoitteena on ensisijaisesti varmistaa, että
tehdyt toimenpiteet, rakenteet ja esimerkiksi vesien-
käsittely- ja ojitusjärjestelmät toimivat suunnitellul-
la tavalla, ja sulkemisen suunnittelun yhteydessä
asetetut sulkemiskriteerit täyttyvät. Lisäksi sen ta-
voitteena on myös varmistaa, että kaivosalue on tur-
vallinen, ja ettei siitä ole sulkemisen jälkeen haittaa
tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Seuranta
mahdollistaa myös ennakoivan toiminnan tilanteis-
sa, joissa sulkemistoimenpiteet eivät olekaan olleet
riittäviä tai ne sattuisivat pettämään. Luvanvaraisen
toiminnan aikaisten ja sen lopettamisen jälkeisten
vaikutusten tarkkailun velvoitteesta on säädetty ym-
päristönsuojelulaissa (vrt. kpl 3.1.3).

Tarvittava seuranta suunnitellaan tapauskohtai-
sesti jokaiselle kaivosalueelle, ja se kohdennetaan
niihin tekijöihin, jotka jäännösriskien tarkastelun
pohjalta voivat aiheuttaa mahdollisia haittoja tai vaa-
roja. Esimerkiksi sellaisilla kaivoksilla, joissa sivu-
kivistä tai rikastushiekoista ei ole todettu aiheutuvan
haitallisia päästöjä, ei yleensä ole tarvetta seurata lä-
jitysalueita ympäröivien vesien laatua. Tällöin seu-
rannanpääpaino on läjitysalueiden geoteknisten omi-
naisuuksien havainnoinnissa.

Sulkemistoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen
kaivosalueilla seurattavia asioita voivat olla esim.

• aitojen ja kieltokylttien kunto,
• kaivospatojen ja läjitysalueiden sekä sortumavaa-

rallisten alueiden fysikaalinen stabiliteetti,
• louhosalueiden täyttyminen ja muodostuvan veden

laatu,
• läjitysalueiden kemiallinen stabiliteetti, niiden pit-

käaikaiskäyttäytymisen arvioinnin onnistuminen,
mahdollisten peittoratkaisujen toimivuus,

• vesien käsittely- tai ojitusjärjestelmien toimivuus,
sekä

• kasvillistumisen toteutuminen.

Niitä voidaan seurata esimerkiksi seuraavien
ominaisuuksien perusteella:

• kaivospatojen ja läjitysalueiden visuaalinen laatu
(mm. erodoituminen, muodonmuutokset) ja veden
pinnan taso,

• läjitysalueilta purkautuvien vesien määrä ja laatu,
• alueelle tulevien ja sieltä poistuvien pintavesien

fysikaalinen ja kemiallinen laatu,
• vastaanottavan vesistön ekologinen tila ja fysikaa-

linen ja kemiallinen laatu,
• vaikutusalueen pohjavesien fysikaalinen ja kemial-

linen laatu, ja
• kasvillisuuden kasvu, monimuotoisuus ja katta-

vuus.

Seurannasta laaditaan viimeistään lopullisen sul-
kemissuunnitelman liitteeksi seurantaohjelma, joka
esitetään lupaviranomaisille. Seurantaohjelman si-
sältö muotoutuu osin jo ympäristöluvassa annettujen
määräysten pohjalta, mutta lopullisesti se tarkentuu
vasta havaittujen ympäristövaikutusten ja niiden es-
tämiseksi laadittujen toimenpidesuunnitelmien pe-
rusteella. Tarvittavista seurantatoimista ja -ohjelman
pääkohdista on hyvä ennen sulkemissuunnitelman
esittämistä neuvotella paikallisten ympäristö- tai lu-
paviranomaisten kanssa.

Sulkemissuunnitelmaan sisällytettävässä seuran-
taohjelmassa esitetään esim.:

• mitä tarkkaillaan (vaikutukset, joita tarkkaillaan;
muuttujat, joita seurataan),

• miten tarkkaillaan (näytteenotto- ja tutkimusmene-
telmät, joita seurannassa käytetään),

• mahdollisen seurantajärjestelmän tai havaintover-
kon pystyttäminen ja ylläpito,

• milloin tarkkaillaan (seurannan aikataulu, näytteen-
oton tiheys),

• kuinka kauan tarkkaillaan (seurannan kokonaiskes-
to), ja

• kuka tarkkailun suorittaa ja kuka siitä vastaa.

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu yksityiskoh-
taisesti pinta- ja pohjavesien laadun sekä kaivospa-
tojen ja rikastushiekan sekä sivukivien läjitysaluei-
den geoteknistä seurannan suunnittelua ja toteutus-
ta.
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7.1 PINTA- JA POHJAVESISEURANTA

Pinta- ja pohjavesien jälkiseurannan suunnittelun
lähtökohtana on, ettei kaivosalueelta saisi päästä ym-
päristön vesiin haitallisia aineita, ja että mahdolliset
päästöt pystyttäisiin havaitsemaan mahdollisimman
pian ja tapahtuneeseen kyettäisiin reagoimaan nope-
asti. Näin mahdolliset vahingot voidaan rajata mini-
miin. Seurannassa tuotetaan tietoa myös päätöksen-
teon pohjaksi esim. uusia ympäristölupia varten tai
ympäristön maankäytön suunnitteluun. Vesiseuran-
nan tarvetta voidaan harkita tapauskohtaisesti, jos
kaivostoiminnalla ei esimerkiksi ole todettu olevan
haitallista vaikutusta ympäristön vesien laatuun.

Seurannan suunnittelussa suljettavalta tai sulje-
tulta alueelta tulisi olla riittävästi pohja- ja taustatie-
toja. Pinta- ja pohjavesien osalta mm. seuraavat tie-
dot ovat yleensä tarpeellisia:

• valuma-alueiden laajuudet ja tarkat rajaukset;
• kallioperätiedot: alueen kivilajit, ruhjevyöhykkei-

den ja ruhjeiden sijainnit, suunnat ja ulottuvuus;
• maaperätiedot: maalajit, maapeitteen paksuudet,

muodostumat, tulokset alueella tehdyistä maaperä-
tutkimuksista mm. kairauksista ja luotauksista;

• tiedot alueen sadannasta;
• pintavesien, mm. järvien, lammikoiden, jokien ja

purojen sijainnit;
• onko alue tai osia siitä luokiteltu tärkeäksi pohja-

vesialueeksi tai niiden suojavyöhykkeeksi (Brit-
schgi & Gustafsson 1996);

• pintavesien hydrologia ja kulkureitit, kohteesta vir-
taavan veden potentiaalinen vaikutusalue, vesimää-
rät ja niiden potentiaaliset muutokset (vrt. kpl
4.1.1);

• pohjaveden pinnan asema eri vuodenaikoina, sen
potentiaalinen vaihtelu ja pohjaveden virtaussuun-
nat;

• pohjaveden purkautumispaikat ja niiden antoisuu-
det, alueella olevat pohjaveden havaintoputket ja
kaivot;

• alueella tehtyjen pohjavesitutkimusten tulokset
esim. pohjavesiputkien asennusraportit ja tiedot
koe- ja antoisuuspumppauksista;

• alueen vesien kemiallinen laatu: vesianalyysitieto-
ja eri vuodenaikoina ja erilaisten sääolosuhteiden
vallitessa otetuista näytteistä sekä erilaisista pinta-
vesi- ja pohjavesikohteista otetuista näytteistä;

• alueen vesien tila ennen kaivostoiminnan alkua ja
mahdolliset muutokset ympäristön vesiolosuhteis-
sa kaivostoiminnan aikana; sekä

• pinta- ja pohjavesien käyttö kaivoksen vaikutusalu-
eella, onko alueella vedenottamoita tai onko alueel-
la yksityiskaivoja talouskäytössä.

Kaivosalueen, rikastushiekka- ja sivukivialueiden
sulkemisen jälkeiset vesijärjestelyt sekä vesien koos-

tumus ja niissä tapahtuvat prosessit tulisi olla tiedos-
sa jo aloitettaessa vesitarkkailun suunnittelua. Poh-
javeden tarkkailupisteiden sijaintiin ja määrään vai-
kuttaa pohjavesiolosuhteiden lisäksi se, kuinka tär-
keä alue on pohjaveden muodostumisen ja varastoin-
tikyvyn kannalta ja käytetäänkö alueen pohjavesiva-
rastoja talousvesi- tai muussa käytössä. Pintavesien
seurantaa tulee suorittaa vesien tulopisteistä (alueen
tausta) sekä alueelta poistuvien vesien lähtöpisteis-
tä. Yleensä tämä tarkoittaa alueen läpi virtaavien ve-
siuomien tulopisteitä sekä ympärysojia tai ojia, joi-
hin kaikki alueen vedet kerätään (Hatakka & Heik-
kinen 2005).

Pohjaveden tutkimusmenetelmiä on kuvattu kat-
tavasti julkaisussa Pohjavesitutkimusopas - Käytän-
nön ohjeita (Suomen Vesiyhdistys 2005). Pohjave-
den määrää seurataan purkautumispaikoissa tehtävil-
lä antoisuus- ja virtaamamittauksilla sekä pohjave-
denpinnan aseman mittauksilla havaintoputkista ja
kaivoista. Pohjaveden laatua voidaan seurata lähteis-
tä, kaivoista tai havaintoputkista otettavilla vesinäyt-
teillä (Kuva 48). Näytteenottopisteiden tulee olla
kunnoltaan ja materiaaleiltaan tarkoitukseen sopivia.
Jos alueella ei ole tarkoitukseen soveltuvia havain-
toputkia, on alueelle asennettava riittävän kattava
havaintoputkiverkosto. Havaintoputkien täytyy olla
asennettu asianmukaisesti ja asennustiedot on doku-
mentoitava. Havaintoputkien syvyydet määritetään
yleensä tapauskohtaisesti, mutta maaputket kairataan
yleensä kallioon asti ja siivilät sijoitetaan koko mat-
kalle vettäjohtavaan kerrokseen huomioiden myös
pohjavedenpinnan luontaiset vaihtelut. Huomiota tu-
lee kiinnittää erityisesti havaintoputkien putkimate-
riaaliin ja putken läpimittaan. Putkikoon tulee olla
riittävän suuri, jotta näytteenotossa voidaan käyttää
asianmukaisia kenttämittausvälineitä ja näytteenot-
timia, esim. riittävän tehokkaita pumppuja. Putken
materiaalin tulee olla sellaista, ettei se aiheuta kon-
taminaatiovaaraa. Seurantaohjelmaan saatetaan ottaa
mukaan myös kallioporakaivoja, jos niitä on alueel-
la esim. talousvesikäytössä, tai jos alueella on mer-
kittäviä ruhjeita, joita myöten mahdolliset haitta-ai-
neet voivat kulkeutua ympäristöön.

Seurattavat muuttujat määritellään alueen vesis-
tä aiemmin tehtyjen määritysten perusteella sekä alu-
eella mahdollisesti ilmenneiden ympäristövaikutus-
ten perusteella. Tutkimusohjelmaan sisällytetään
varsinaisten haitta-aineiden tarkkailun lisäksi esim.
aineiden liukoisuuteen vaikuttavia tekijöitä kuten
pH, happi, kloridi, sulfaatti ja nitraatti. Seurattavat
muuttujat valitaan aina tapauskohtaisesti. Vesistä on
suositeltavaa määrittää ainakin kerran vuodessa ko-
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konaiskoostumus, vaikka vain esim. jonkin tietyn
metallin pitoisuudet ovat alueen vesissä korkeita.
Pintavesien tarkkailuun voidaan liittää kemiallisten
muuttujien lisäksi myös biologisten indikaattorien
seurantaa.

Seurantanäytteet on suositeltavaa ottaa asianmu-
kaisilla menetelmillä käyttäen päteviä, sertifioituja
ympäristönäytteenottajia (Valtion ympäristöhallinto
2004 ja SFS-EN ISO/IEC 17024). Näytteenotto on
dokumentoitava huolellisesti, jotta sen toistettavuus
säilyy. Näytteet analysoidaan puolueettomassa labo-
ratoriossa akkreditoituja ja yleisesti hyväksyttyjä
menetelmiä käyttäen. Joidenkin parametrien, mm.
pH:n ja sähkönjohtavuuden, luotettavin mittaustulos
saadaan tekemällä mittaukset näytteenoton yhtey-
dessä suoraan havaintopisteessä (Kuva 49, ks. lisäk-
si Paukola et al. 1999 ja Suomen Vesiyhdistys 2005).
Myös pohjaveden pinnan asema samoin kuin virtaa-
mat purkautumispaikoista mitataan näytteenoton yh-
teydessä. Pintavesinäytteet voidaan ottaa täyttämäl-
lä näytepullot suoraan vesipatjan ylimmästä kerrok-
sesta tai noudinta käyttäen esim. vesipatjan eri sy-
vyyksiltä (ks. lisäksi Mäkelä et al. 1992). Pohjave-
sinäytteenotossa käytetään riittävän tehokkaita
pumppuja ja näytteet otetaan juoksevasta vedestä.
Jos pohjaveden seurantapisteet ovat vettä huonosti

johtavassa muodostumassa, havaintoputket pumpa-
taan tyhjiksi mahdollisesti jo edellisenä päivänä en-
nen näytteenottoa, ja varsinainen näyte otetaan nou-
dinta käyttäen pohjaveden pinnan palauduttua esim.
seuraavana päivänä. Näytteenoton yhteydessä on
hyvä yleensä ottaa myös laadunvarmistusnäytteitä
esim. nolla- eli sokeanäytteitä ja rinnakkaisnäyttei-
tä. Seurantanäytteiden tulosten raportoinnista esite-
tään suunnitelma viranomaisille.

Seurannan tiheys riippuu seuranta-alueen ominai-
suuksista, ja siitä päätetään aina tapauskohtaisesti.
Jos seurattava alue on pohjavesien osalta luokiteltu
yhdyskuntien vedenhankinnalle tärkeäksi alueeksi,
tai jos seuranta-alueella on asutusta ja tila- tai talo-
kohtaisia talousvesikäytössä olevia kaivoja tai läh-
teitä, seurantanäytteitä tulee ottaa vähintään neljä
kertaa vuodessa. Pohjavesinäytteet otetaan vuoden-
aikaisvaihtelun mukaisesti talviminimin, kevätmak-
simin, kesäminimin ja syysmaksimin aikoihin. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa Suomen oloissa näytteenot-
toja helmi-maaliskuussa, touko-kesäkuussa, elo-
syyskuussa ja marras-joulukuussa. Jos kaivovesien
laatuun ja määrään on aiemmin liittynyt ongelmia,
seurantanäytteitä voidaan ottaa useamminkin ja tark-
kailun piiriin sisällyttää kaikki talousvesikäytössä
olevat kaivot. Jos alue on asumatonta eikä alueella

Kuva 48. Pohjaveden laadun seurantapisteinä voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia a) talousvesikaivoja tai b) havaintoputkia.

a) b)
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ole merkittävästi ihmistoimintaa, seurantanäytteitä
otetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tällöin
näytteet otetaan yleensä kevätmaksimin, so. touko-

kesäkuun, ja kesäminimin, so. elo–syyskuun, aika-
na. Jos alueella ei ole ihmistoimintaa, näytteenotto
kerran vuodessa on yleensä riittävää. Kaivoksen vai-
kutusalueella olevien suojeltujen vesistökohteiden,
kuten Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvien suoaluei-
den lähteiden, seurantatiheys määritellään tapaus-
kohtaisesti. Pintavesien seurantatiheys riippuu seu-
rattavista muuttujista. Vesipuitedirektiivin mukaan
biologisten parametrien seurantatiheys on 0,5–3 v ja
fysikaalis-kemiallisten parametrien 1–3 kk (Euroo-
pan parlamentti ja neuvosto 2000, Liite V, kohta
1.3.4). Direktiivin esittämästä seurantatiheydestä
voidaan poiketa, jos voidaan osoittaa, ettei luokitte-
lumittarin luotettavuus ja tarkkuus kärsi.

Seurannan kestolle ei voida asettaa takarajaa.
Seurantavelvoite voidaan määrätä kestoltaan tietyn
pituiseksi ajaksi, mutta tämän jälkeen tilanne tarkis-
tetaan. Jos pitkäkestoinen (vähintään 3–5 vuotta)
seuranta osoittaa, ettei ympäristön vesissä ole tapah-
tunut muutoksia, seurantatiheyttä voidaan harventaa.
Jos seurantajakson aikana vesien tilassa tapahtuu
merkittäviä muutoksia, alueen vesiseurannan vaati-
mukset arvioidaan uudelleen.

Pinta- ja pohjavesiseurannan järjestämisestä on
esitetty tarkistuslista liitteessä 17.

Kuva 49. Toiminnan päättymisen jälkeisessä pinta- ja pohjave-
sien laadun seurannassa mm. pH:n, sähkönjohtavuuden ja ha-
pen määrää tarkkaillaan yleensä kenttämittauksilla.

7.2 KAIVOSPATOJEN JA KAIVOSALUEELLA OLEVIEN 
LÄJITYSALUEIDEN GEOTEKNINEN SEURANTA

Kaivosalueen jälkihoidon jälkeen suoritettavien
geoteknisten tarkkailumittausten tavoitteena on var-
mistaa, että rakenteet pysyvät stabiileina, toimivat
suunnitellun mukaisesti ja että mahdolliset vaurio-
riskit havaitaan riittävän ajoissa. Patojen ja läjitys-
alueiden tarkkailuun tarkoitetun tarkkailuohjelman
suunnittelee kaivospatojen asiantuntija.

Kaivoksen toiminnan päättymisen ja jälkihoidon
toteuttamisen jälkeinen seuranta niveltyy suurelta
osin jo käytönaikaiseen rakenteiden seurantaan. Ole-
massa olevaa tarkkailuohjelmaa voidaan yleensä
käyttää myös jälkihoidon jälkeisessä tarkkailussa.

Kaivoksen toiminnan päättymisen ja jälkihoidon
jälkeiseen tarkkailuohjelmaan sisällytetään säännöl-
lisesti suoritettavana tarkkailuna:

• alueiden ja rakenteiden silmämääräinen tarkkailu,
• suoto- ja vesipintojen tasojen tarkkailu,
• patorakenteiden osalta mahdollinen suotovesimää-

rien tarkkailu, sekä
• mahdollisten siirtymämittausten suorittaminen.

Tarkkailuohjelma laaditaan tapauskohtaisesti
mm. kohteen sisältämistä rakenteista ja niiden vaa-
tivuudesta riippuen. Silmämääräinen tarkkailu sisäl-
tää:

1) Yleistarkastukset
• alueiden suoja-aitojen kunto, ja
• tarkkailulaitteiden ja -välineiden kunto.

2) Avolouhos ja sivukivien läjitysalueet
• luiskien mahdolliset muodonmuutokset ja kulu-

minen, ja
• pintakuivatuksen toimivuus.

3) Patojen ja altaiden rakenteet
• patoluiskien ja luiskan alapuolisen maanpinnan

mahdolliset muodonmuutokset,
• patoluiskien mahdollinen kuluminen pinta- tai

suotoveden vaikutuksesta,
• patoluiskien ja välitasanteiden mahdolliset veto-

halkeamat,
• patojen kuivatusjärjestelmien toimivuus, ojien

kunto,
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• patojen kasvillisuus (kasvun alkuun lähtö, kat-
tavuus, ylisuuret puut),

• peittorakenteen muodonmuutokset, halkeamat
ja painumat,

• peittorakenteen pintakuivatuksen toimivuus,
sekä

• peittorakenteen kasvillisuus.

Tarkkailuohjelman mukaista silmämääräistä tark-
kailua voidaan helpottaa videoimalla tai valokuvaa-
malla kohteita.

Toiminnan päättymisen jälkeen olemassa olevien
tai tarkkailuohjelmassa määritettävien patopoikki-
leikkausten suotopintojen tasojen ja patorakenteiden
mahdollisten suotovesien määrän mittausta jatketaan
tarkkailumittauksina (Kuva 50). Sulkemisessa suo-
ritettavista toimenpiteistä riippuen mittauspisteitä
saattaa olla tarpeen lisätä entisestään. Esimerkiksi
rikastushiekka-alueen osittainen peittäminen (kasan
keskialue jätetään peittämättä) todennäköisesti alen-
taa vedenpinnan tasoa luiskan läheisyydessä. Suoto-
pinnan käyttäytymisen selvittämiseksi on suositelta-
vaa instrumentoida yksi tai kaksi patopoikkileikka-
usta siten, että mittauspisteitä on luiskan lisäksi
myös peitetyllä alueella. Mahdollisten sivusiirtymi-
en havainnoimiseksi on suositeltavaa asentaa
inklinometriputkia yhteen tai kahteen patopoikki-
leikkaukseen, joiden varmuuskertoimet ovat pienim-
piä. Inklinometrimittausta on käsitelty esim. Tiehal-
linnon laatimassa raportissa (Tiehallinto 2000).

Silmämääräisen tarkkailun suorittaminen on suo-
siteltavaa ajoittaa samaan ajankohtaan muiden tark-
kailutoimenpiteiden, esim. patojen huokospainemit-
tausten kanssa. Viime vuosina esimerkiksi Hituran
nikkelikaivoksella on patojen huokospainemittauk-
sia suoritettu kymmenisen kertaa vuodessa. Alueen
jälkihoidon jälkeen silmämääräisen tarkkailun suo-
siteltava normaalitiheys saattaisi alkuvaiheessa olla
kerran kuukaudessa. Patorakennelmat tulee tarkastaa
myös välittömästi poikkeuksellisen voimakkaiden
sateiden jälkeen. Tarkastustiheyden tulee olla jälki-
hoitorakenteiden rakentamisen, esimerkiksi rikastus-
hiekka-alueen peittämisen, aikana ja välittömästi sen
jälkeen normaalia tiheämpi. Myös avolouhoksen ve-
dellä täyttymisen yhteydessä tarkkailua tulee alku-
vaiheessa tehdä hyvinkin tiheästi riippuen mm. ve-
denpinnan nousun nopeudesta. Rakentamisen vaiku-
tusten tasaannuttua tarkkailuväliä voidaan pidentää.

Pitkään stabiileina olleilla kivikasoilla riittänee
säännöllinen silmämääräinen tarkkailu, mikäli niihin
ei sulkemisen yhteydessä kohdistu merkittäviä kuor-
mien lisäyksiä. Suosituksia toiminnan päättymisen
jälkeisestä tarkkailusta ja tarkastusten aikaväleistä
on annettu BAT-vertailuasiakirjassa (EC 2004).

Kaikki tarkkailumittauksiin käytettävät laitteet
tulee merkitä maastoon selvästi ja suojata vahingoit-
tumiselta. Siirtymämittauspisteiden suunnittelussa
on huomioitava, että ne kiintopisteet, joihin mittauk-
set sidotaan, säilyvät sulkemistoimenpiteiden toteut-
tamisen jälkeenkin.

Tarkkailumittausjärjestelmien sijainti dokumen-
toidaan hyvin, samoin kuin mittauksista saadut tu-
lokset. Mittaus- ja tarkkailutulokset kirjataan havain-
topäiväkirjaan. Mittaustuloksista on suositeltavaa
laatia mittausten jälkeen graafiset esitykset, joihin
sisällytetään poikkileikkauksittain havainnot raken-
teen aikaisemmasta käyttäytymisestä ja mahdolli-
suuksien mukaan arviot rakenteen ennustetusta käyt-
täytymisestä tai mahdollisista ilmoitus-, hälytys- ja
toimenpiteeseen ryhtymisen rajoista. Mittaustulosten
seurantaan nimetään vastuuhenkilö, joka tarkastaa
mittaustulokset säännöllisin väliajoin.

Kaivospatojen ja jälkihoitotoimenpiteiden stabi-
liteettitarkasteluista ja rakenteiden tarkkailusta on
esitetty tarkistuslista liitteessä 17.

Kuva 50. Rikastushiekan ja sivukivien läjitysalueilta suotautu-
vien vesien määrän tarkkailussa käytetään usein kiinteästi läji-
tysalueen padon ulkopuolelle asennettuja v-aukkopatoja.
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8. VARAUSKÄYTÄNTÖ, VAKUUDEN
ASETTAMINEN JA KUSTANNUSARVIOINTI
KAIVOSTEN SULKEMISESSA

Kaivoksen sulkemisen kustannusarviossa esitetään
sulkemissuunnitelmaan sisällytettyjen osatoimien
kustannukset ja koko suunnitelman toteuttamisen
kustannusvaikutukset. Sulkemisesta aiheutuvat kus-
tannukset muodostavat merkittävän erän kaivosyri-
tyksen koko elinkaaren liiketaloudessa.

Sulkemisen rahastointi vuosittaisina varauksina
yrityksen taseeseen on hyvän raportointi- ja sulke-
miskäytännön mukaista. Varausten tarkoituksena on
varmistaa, että sulkemisen kustannukset on otettu
mahdollisimman todenmukaisesti huomioon yrityk-
sen kirjanpidossa, ja etteivät kustannukset rasittaisi
yritystaloutta liikaa kaivoksen elinkaaren loppupääs-
sä, jolloin kannattavuus on muutoinkin yleensä hei-
kentynyt. Varauksina käytetään sekä tilinpäätökseen
kirjattavia vapaaehtoisia että pakollisia varauksia.

Ympäristölupamenettelyssä (YSL 42 §, 1999/31/
EY) edellytetään vakuuden asettamista jätehuollon
järjestämiseksi. Kaivannaisteollisuudessa velvoite
koskee yleensä jätteiksi luokiteltujen rikastushiekko-
jen ja sivukivien läjitysalueiden sulkemiseen liitty-
viä toimia. Vakuuden tarkoituksena on lähinnä toi-
minnanharjoittajan maksukyvyttömyystilanteessa
varmistaa yhteiskunnan mahdollisuus kattaa ympä-
ristöluvan myöntämishetkellä ennakoitavissa olevat
toiminnan lopettamisesta aiheutuvat tavanomaiset
jätehuoltotoimet. Vakuus annetaan ympäristölupa-
tai valvontaviranomaiselle. Vaadittujen vakuuksien
määrät ovat käytännössä vaihdelleet alle eurosta
kymmeniin euroihin rikastushiekka-alueen neliömet-
riä kohden. Vakuuden suuruus, kertyminen, katsel-
musten tiheys ja vakuuden purkautuminen sekä va-
kuuden järjestely vaihtelevat kohteittain, alueittain ja
toiminnanharjoittajan vakavaraisuudesta riippuen.
Vakuusjärjestelynä ei hyväksytä tässä yhteydessä ns.
pakollista(kaan) kirjanpidollista varausta (Kirjanpi-
tolaki 1336/1997, 5:14 §), vaan sen on oltava pank-
kitalletus, omavelkainen takaus, takausvakuutus tms.
järjestely. Vakuus puretaan, kun jälkihoitotyöt on
tehty hyväksytysti. Vakuudesta saatetaan pidättää
osa mahdollisten ennalta arvaamattomien lisätöiden

varalta (ks. YM:n ohje Dnro YM2/401/2003, Kaup-
pila & Kosola 2005 ja kpl 3.1.1). Vakuuskäytäntö
aiheuttaa yritykselle epäsuoria lisäkustannuksia lai-
nanottokyvyn alentumisen ja mahdollisten lainan-
hoitokustannusten kasvun kautta. Vakuuden asetta-
miskäytäntö on Suomessa ollut voimassa vasta muu-
taman vuoden eikä kaikista siihen liittyvistä yksityis-
kohdista, yrityksille aiheutuvista sivukustannuksista
ja suositeltavista kirjanpitokäytännöistä voida vielä
antaa tarkkaa kuvaa (ks. Liite 5).

Kaivoksen elinkaaren alussa tehtävä sulkemis-
suunnitelma on luonnollisesti varsin epätarkka, joten
vastaavasti myös siitä johdettu kustannusarvio on
karkea. Kustannuksia onkin arvioitava uudelleen
säännöllisin väliajoin tuotannon edetessä, prosessi-
en kehittyessä, lainsäädännöstä johtuvien tavoittei-
den muuttuessa, sulkemisen kustannuksiin vaikutta-
via ympäristöinvestointeja tehtäessä ja kustannusta-
son ehkä muuttuessa. Kustannukset riippuvat monel-
la tavoin tuotannon sijaintipaikasta ja tuotantopro-
sessista: sulkemisen tavoitetilasta, maankäytöstä, si-
vukivien ja rikastushiekan fysikaalisista ja kemialli-
sista ominaisuuksista sekä määristä, materiaalien
käsittelyn ongelmista, jne. Kustannusten vaihteluväli
riippuu ratkaisuilla tavoiteltavista varmuus-/luotetta-
vuustasoista; arvion vaihteluväliä voidaan merkittä-
västi pienentää käyttämällä riskinhallinnan menetel-
miä, joilla epävarmuusalueet voidaan identifioida ja
priorisoida. Matalan riskin hallintakulut ovat yleen-
sä kohtuullisia ja kuluarvion vaihteluväli saattaa olla
esim. +/–25–30 %. Suurimpien riskien hallintakulut
ovat yleensä myös korkeita ja samalla vaikeasti ar-
vioitavia, jolloin kustannusten vaihteluväliksi saat-
taa muodostua +/– 100 % tai enemmän.

Seuraavassa on esitetty esimerkkejä sulkemisen
kustannuksista ja niiden ajoittumisesta. Esimerkit
ovat ohjeellisia ja ainoastaan suuntaa-antavia, ja ne
saattavat poiketa tapauskohtaisesti huomattavasti.
Arvioiden perustana on pidetty suomalaisen keski-
suuren sulfidimalmikaivoksen sulkemista.
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Vastuut

Kaivoksen sulkemiseen liittyvistä kustannuksista
vastaa viimeisin kaivostyönharjoittaja tai alueen
omistaja, jolle omistus on siirretty kaivoksen toimin-
nan päätyttyä. Kaivostyönharjoittaja voi joutua vas-
taamaan jälkihoitotyön kustannuksista siinäkin ta-
pauksessa, että uusi omistaja on kyvytön täyttämään
jälkihoitovelvoitteita. On huomattava, että vakuus-
käytäntö koskee ainoastaan jätteeksi luokiteltavien
rikastushiekka- ja sivukivialueiden kunnostamista.

Kustannusten ajoittuminen

Suurimmat sulkemistöiden kustannukset syntyvät
yleensä toimista, joita ei voida aloittaa ennen toimin-
nan päättymistä. Karkeasti voidaan arvioida, että
vain noin 10 % kustannuksista ajoittuu tuotannon
ajalle. Toiminnan päätyttyä seuraavien kahden tai
kolmen vuoden aikana tehtävien töiden kustannuk-
set ovat 50–60 % kaikista sulkemistöiden kustan-
nuksista ja loput 30–40 % jakaantuvat tämän jälkeen
kohteesta riippuen useammalle vuodelle.

Kustannukset toimenpiteittäin

Suurimmat kustannukset aiheutuvat yleensä rikas-
tushiekka-alueen peittämisestä. Peittokerroksen ra-
kenteesta, materiaalien saatavuudesta ja työkohteesta
riippuen kustannukset ovat olleet 5 000–25 000 eu-
roa/ha ja muodostaneet 50–75 % kaikista sulkemis-
töiden kustannuksista. Rakentamisen yleisistä suh-
danteista ja kaivoksen sijaintipaikkakunnasta riippu-
vat maansiirtourakoinnin hintavaihtelut aiheuttavat
merkittäviä kustannuseroja.

Rikastamon purkukustannukset ovat 100 000–
300 000 euroa rikastamon koosta sekä hyödynnettä-
västä romun hinnasta ja määrästä riippuen. Joissain
tapauksissa teräsromun arvo voi kattaa rikastamon
purkutyöt. Muiden rakenteiden purku- ja siirtokus-
tannukset saattavat olla esim. 50 000–200 000 euroa.
Alueiden siistimisen ja purkumateriaalien hävittämi-
sen kustannukset ovat 100 000–200 000 euroa. Ve-
sien käsittelyn vaatimat järjestelyt aiheuttavat
50 000–200 000 euron kustannukset vesimääristä ja
vesien laadusta sekä paikallisista olosuhteista riippu-
en. Lisäksi kustannuksia voi aiheutua rikastamo- ja
teollisuusalueen maaperän kunnostamisesta.

Kaivoksen purkutöiden kustannukset ovat noin
100 000–400 000 euroa poistettavista laitteista, kai-

vostilojen lisätäytöistä ja suljettavista aukoista riip-
puen. Avolouhoksen lopetustöihin sisältyy maaluis-
kien loiventamista, laitteiden ja rakennelmien purka-
minen sekä louhoksen aitaaminen. Sivukivikasojen
muotoilusta ja mahdollisesta peittämisestä aiheutuu
merkittävä, suuruudeltaan noin 1 000–20 000 euroa
/ha oleva kulu.

Kaivoksen sulkeminen voi edellyttää myös uusia
viranomaislupia, joiden hakeminen voi aiheuttaa
kohteesta riippuen 10 000–30 000 euron kustannuk-
set. Lupamääräysten täyttäminen voi myös toisinaan
vaatia lisätutkimuksia, joista voi aiheutua tutkimus-
ten laajuudesta riippuen 50 000–100 000 euron kus-
tannukset.

Henkilöstöön liittyvät kustannukset riippuvat ir-
tisanottavien määrästä, irtisanomisajasta, henkilös-
tön palvelusvuosista, ikärakenteesta, yhtiön koosta
(eläkekustannus), koulutustarpeesta ja uudelleen si-
joittamiskuluista. Osa henkilöstöstä voidaan työllis-
tää jälkihoitotöissä.

Jälkihoidon ja tarkkailun kustannukset

Jälkihoidon ja tarkkailun kustannukset riippuvat lä-
hinnä alueelta tulevien vesien tarkkailun tarpeesta,
alueen turvallisuusvalvonnasta ja patojen tarkkailus-
ta. Lopetustöihin liittyvät lupamääräykset edellyttä-
vät usein näytteenottoa, laboratoriotöitä, tulosten
analysointia ja raportointia. Niiden vuosikustannuk-
set vaihtelevat 5 000–20 000 euroon alueen laajuu-
desta ja lupamääräyksistä riippuen.

Kustannusarvioiden käyttö vaihtoehtojen
priorisoinnissa

Kaivostoiminnan jälkihoitotöiden lähtökohtana on
alueiden saattaminen lakien ja asetusten edellyttä-
mään kuntoon. Tärkeää on myös töiden tekeminen
kerralla valmiiksi siten, ettei myöhemmin tarvita
merkittäviä jälkikunnostustoimenpiteitä. Eri vaihto-
ehtojen kustannuksia verrataan saavutettuun hyö-
tyyn, ja riskiarvioinnissa arvioidaan kunkin ympä-
ristöriskin aiheuttamat seurannaisvaikutukset ja ris-
kin alentamisesta aiheutuvat kustannukset. Riskiar-
vioinnissa analysoidaan myös suunniteltujen toimen-
piteiden ristikkäisvaikutukset.

Kustannusarviosta ja toteutuneista kuluista tie-
dottamisella on suuri merkitys yhteiskuntasuhteen
ylläpitämisessä.
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9. MÄÄRITELMÄT

Asianosainen – Stakeholder
Henkilöt ja tahot, joiden oikeutta tai etua asia saat-
taa koskea.

BAT – Best available techniques
Paras käyttökelpoinen tekniikka; Mahdollisimman
tehokkaat ja kehittyneet, teknisesti ja taloudellises-
ti toteuttamiskelpoiset tuotanto- ja puhdistamisme-
netelmät ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, yl-
läpito- sekä käyttötavat, joilla voidaan ehkäistä toi-
minnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai
tehokkaimmin vähentää sitä (YSL 3 §).

BAT-vertailuasiakirja (=BREF-asiakirja)
– BAT Reference Document

EU:n jäsenmaiden viranomaisten ja teollisuuden
yhteistyönä laadittu parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan asiakirja.

Hapan kaivosvesi, hapan kaivosvaluma – Acid Mine
Drainage (AMD), Acid Rock Drainage (ARD)

Hapan, vapaata rikkihappoa ja liuenneita metalli-
sulfaattisuoloja sisältävä avolouhoksista, maanalai-
sista kaivoksista ja sivukivi- ja rikastushiekka-alu-
eilta peräisin oleva valumavesi, joka on muodostu-
nut sulfidimineraalien tai prosessin lisäaineiden ha-
pettuessa. Rikkihappo liuottaa kiven mineraaleja
muuttaen valumaveden laatua entisestään.

Haponmuodostuspotentiaali – Acid Potential (AP)
Materiaalin kyky muodostaa happoa.

Harmemineraalit, harme – Gangue
Malmin sisältämät arvottomat kivi- ja mineraalira-
keet, joita ei voida erottaa louhinnassa.

Irtomaa – Overburden
Malmiesiintymän päältä avolouhinnan yhteydessä
poistettava maa-aines.

Jälkihoito, kunnostaminen – Rehabilitation,
reclamation, remediation

Toimenpiteet, joilla kaivosalue palautetaan toimin-
nan päättymisen jälkeen ihmisille ja ympäristölle
haitattomaan muotoon.

Kaatopaikka – Landfill
Jätteiden käsittelypaikka, jossa jätettä sijoitetaan
maan päälle tai maahan, mukaan lukien
– tuotantopaikan yhteydessä oleva paikka, jonne

jätteen tuottaja sijoittaa omaa jätettään ja
– yli vuoden käytössä oleva paikka, jossa jätettä

varastoidaan väliaikaisesti;
kaatopaikkana ei kuitenkaan pidetä
– paikkaa, jossa jätettä puretaan sekä lajitellaan,

yhdistetään tai valmistellaan muulla tavoin siir-

rettäväksi muualle esikäsiteltäväksi, käsiteltä-
väksi tai hyödynnettäväksi,

– alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia
ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä

– alle yhden vuoden pituista jätteen varastointia
ennen sen käsittelyä (VNp 861/1997, muutt.
1049/1999)

Kaatopaikka luokitellaan ongelmajätteen, tavan-
omaisen jätteen tai pysyvän jätteen kaatopaikaksi
(VNp 861/1997).

Kaivoksen sulkeminen – Mine closure
Kaivoksen pysyvään tuotannon ja toiminnan lopet-
tamiseen sekä jälkihoitoon ja sen seurantaan liitty-
vät toimenpiteet.

Kaivos – Mine
Tuotantolaitos, joka tuottaa hyödyntämiskelpoisia
mineraaleja louhimalla niitä maankuoresta ja erot-
tamalla ne hyödyntämiskelvottomasta kivestä.

Kunnostaminen – ks. Jälkihoito

Käyttösuunnitelma – A plan for the exploitation of the
concession and auxiliary area

Kaivoslain (503/1965) mukainen kaivospiirihake-
mukseen liitettävä suunnitelma kaivospiirin ja sen
apualueen käytöstä. Suunnitelman tulee sisältää sel-
vitys kaivospiirin kokoon ja muotoon vaikuttavista
seikoista mm. maanpoistomassojen, sivukiven ja
rikastushiekan sekä jätteiden sijoittamisesta kaivos-
piirin alueelle tai sen apualueelle. (ks. KaivosL
23 §).

Luonnonkivet – Natural stones
Geologisissa prosesseissa muodostuneet kivet, joil-
la on kaupallista merkitystä. Luonnonkivet jaetaan
luonnonkivikäsikirjan (Kiviteollisuusliitto ry 1994)
mukaan neljään pääryhmään: syväkivet, liuskeet ja
kvartsiitit, marmorit sekä vuolukivet ja serpentinii-
tit. Luonnonkivistä jalostettuja tuoteryhmiä ovat
mm. rakennus- ja hautakivet, tulisijat, lohkotut ki-
vituotteet ja erikoistyöt (Aatos (toim.) 2003).

Maanpoistomassat, irtomaat – overburden
Avolouhoksen avaamisen yhteydessä malmin pääl-
tä poistetut irtomaat, jotka on läjitetty kaivospiirin
alueelle.

Malmi – Ore
Luonnollisesti kallio- tai maaperässä esiintyvä mi-
neraalikonsentraatio, josta voidaan taloudellisesti
erottaa arvoaineet.

Malmiesiintymä – Ore deposit
Se osa maankuoressa, joka sisältää malmin. Mal-
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miesiintymä saattaa olla yhtenäinen tai se voi koos-
tua useammista pienistä kappaleista eli malmiois-
ta.

Metallimalmit, metalliset malmit – Metal ores
Malmi, joka sisältää arvometallien muodostamia
mineraaleja, joista metallit erotetaan rikastustekni-
sin tai metallurgisin keinoin.

Neutraloimispotentiaali – Neutralisation potential
(NP)

Materiaalin kyky neutraloida happoa.

Ongelmajäte – Hazardous waste
Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 (YM
asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden lu-
ettelosta) liitteen mukaiset jätteet.

Pysyvä jäte – Inert waste
Jäte, joka ei liukene, pala tai reagoi muutoin fysi-
kaalisesti tai kemiallisesti eikä hajoa biologisesti tai
reagoi muiden aineiden kanssa aiheuttaen vaaraa
terveydelle tai ympäristölle, ja jossa ei pitkänkään
ajan kuluessa tapahdu olennaisia muita fysikaalisia,
kemiallisia tai biologisia muutoksia, sekä jonka si-
sältämien haitallisten aineiden kokonaishuuhtoutu-
minen ja -pitoisuus samoin kuin jätteestä muodos-
tuvan kaatopaikkaveden myrkyllisyys ympäristöl-
le on merkityksetön eikä siitä ennen kaikkea aiheu-
du vaaraa pinta- tai pohjaveden laadulle (VNp 861/
1997, muutt. 1049/1999).

Raakkukivi – Waste rock
Kaivostoiminnassa sivukivestä yleisesti käytetty
termi. Ks. sivukivi.

Rikaste – Concentrate
Rikastusprosessissa malmista erotettavat arvomine-
raalit.

Rikastaminen – Mineral processing
Mekaaninen, fysikaalinen ja/tai kemiallinen proses-
si, jolla malmista erotetaan arvomineraalit arvotto-
masta kiviaineksesta eli harmeesta tai harmemine-
raaleista.

Rikastushiekka – Tailings
Rikastusprosessissa muodostuva pääosin harmemi-
neraaleista koostuva kiinteä jäte.

Rikastushiekka-alue – Tailings area, tailings pond,
tailings impoundment

Padottu tai allasmainen alue, johon rikastushiekka
varastoidaan ja jossa rikastushiekasta erotetaan pro-
sessivesi kierrätettäväksi takaisin rikastamolle.

Ripekivi – Rock material of secondary quality
Vuolukivien jalostuksessa muodostuva vuolukives-
tä koostuva ylijäämäkivi, joka ei ole laadultaan riit-
tävä tuotteeksi.

SAMASE-(tavoite)arvot – SAMASE-(target)values
Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus-
projekti (Puolanne et al. 1994), jossa ympäristömi-
nisteriön asettama työryhmä laati vuonna 1994 eh-
dotuksen maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa
käytettävistä ohje- ja raja-arvoista lähes 200 epäor-
gaaniselle ja orgaaniselle aineelle.

Sivukivi – Waste rock, barren rock, surplus stone
Se osa malmiesiintymää, jonka arvomineraalipitoi-
suus on niin alhainen, ettei sitä voida hyödyntää ta-
loudellisesti, mutta joka on louhittava pois malmin
saavuttamiseksi ja hyödyntämiseksi. Sivukivi joko
yleensä läjitetään kaivosalueelle kasoihin tai hyö-
dynnetään esim. louhinnassa tai maarakentamises-
sa kaivosalueella tai sen ulkopuolella.

Tavanomainen jäte – Non-hazardous waste
Jäte, joka ei ole ongelmajätettä (VNp 861/1997).

Teollisuusmineraalit – Industrial minerals
Mineraalit tai kivilajit, joita hyödynnetään taloudel-
lisesti muiden fysikaalisten tai kemiallisten ominai-
suuksien kuin metallien, polttoaineen tai jalokivi-
en vuoksi, ja joita voidaan hyödyntää ilman metal-
lurgisia menetelmiä.

Yleissuunnitelma – General plan
KTM:n päätöksen (921/1975) mukainen Turvatek-
niikan keskukselle ennen kaivostyöhön ryhtymistä
toimitettava suunnitelma louhinnan vaatimista jär-
jestelyistä, louhinnan suorittamisesta, toimintojen
sijainneista ja kaivoksen rakentamisaikataulusta.
(Ks. KTMp 921/1975 2 ja 4 §).

YVA-menettely – EIA-procedure
Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain
(468/1994) mukainen menettely ympäristöön koh-
distuvien vaikutusten arvioinnista.
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LIITE 10. HYDROLOGINEN JA GEOKEMIALLINEN MALLINNUS

Seuraavissa kappaleissa kuvataan hydrologisia ja geoke-
miallisia mallinnusmenetelmiä, niihin soveltuvia ohjel-
mistoja sekä mallinnuksessa tarvittavia lähtötietoja erityi-
sesti kaivosten sulkemisen osalta.

Hydrologinen mallinnus

Hydrologisessa mallinnuksessa käytettävät virtaus- ja kul-
keutumismallit ovat matemaattisilta lähtökohdiltaan joko
analyyttisiä, numeerisia tai niiden yhdistelmiä. Kaikki vir-
taus- ja kulkeutumismallien laskelmat perustuvat kuiten-
kin vajovedessä ja/tai pohjavedessä vallitsevaan massa-
tasapainon periaatteeseen. Massatasapainoon vaikuttavat
pohjaveden (ja vajoveden) virtaus, pohjaveden muodos-
tuminen ja purkautuminen pintavesiin. Vesitaseisiin vai-
kuttavat myös ihmistoimet kuten vedenotto ja imeyttämi-
nen. Pohjavesivirtausta ja aineen kulkeutumista ohjaavat
pohjavesimuodostuman hydrauliset ominaisuudet, joiden
lisäksi on myös määritettävä mallin reunaehdot, ts. yhtä-
löt, jotka kuvaavat mallinnusalueen reunoilla vallitsevia
olosuhteita. Massatasapaino kuvataan mallinnettavan alu-
een sisällä Darcyn lakina tunnetun yhtälön avulla. Mas-
satasapainoyhtälöiden matemaattista johtamista ja sen
taustalla olevaa teoriaa on kuvattu mm. useissa oppikir-
joissa (mm. Bear 1979, Bear and Verruijt 1994, de Marsi-
ly 1986).

Useimmissa malleissa massatasapainoa kuvaavat yh-
tälöt ratkaistaan differentiaalilaskennan menetelmin. Kar-
keasti esitettynä analyyttisissä malleissa virtaus tai kul-
keutuminen lasketaan matemaattisen tarkasti rakenteiltaan
ja ominaisuuksiltaan tunnetuissa, mutta äärimmäisen yk-
sinkertaisissa systeemeissä. Sen sijaan numeerisissa mal-
leissa rakenne voi olla monimutkainen ja ominaisuudet
vaihtelevia, mutta virtauksen ja kulkeutumisen suunta ja
nopeus arvioidaan suhteellisen yksinkertaisten massatasa-
painoa kuvaavien yhtälöiden avulla. Riippuen väliaineen
ominaisuuksista matemaattiset mallit voidaan jakaa edel-
leen huokoisen väliaineen malleihin, kaksoishuokoisuu-
den malleihin ja diskreetteihin rakomalleihin. Eri mallien
ominaisuuksia on kuvattu tarkemmin hydrogeologisissa
oppikirjoissa ja muissa julkaisuissa (mm. Bear & Verruijt
1994, de Marsily 1986).

Analyyttisiä malleja sovelletaan erityisesti geologisten
muodostumien hydraulisten ominaisuuksien arvioimises-
sa. Niiden avulla voidaan arvioida vedenjohtavuuksia,
purkautuvien ja muodostuvien pohjavesien määriä sekä
pumppauksen vaikutusalueita yms. tietoa, jota voidaan
käyttää monimutkaisempien numeeristen mallien tausta-
tietoina ja lähtöarvoina. Kaivosten sulkemiseen liittyvis-
sä tutkimuksissa analyyttisiä malleja on sovellettu arvioi-
taessa avolouhoksiin ja kaivoksiin purkautuvien pohjave-
sien määriä (Hanna et al. 1994, Marinelli & Niccoli 2000)
sekä louhoksen täyttymiseen kuluvan ajan arvioimisessa
(Fontaine et al. 2003). Niiden lisäksi analyyttisillä mal-
leilla voidaan myös arvioida aineen kulkeutumista ja pi-

toisuuksien muutoksia virtaavassa pohjavedessä (mm.
Ogata 1970). Analyyttisten mallien vahvuutena on niissä
pohjana olevien kaavojen antamien tulosten (esim. alene-
ma, pitoisuus) tarkkuus. Yhteenvetoja analyyttisistä mal-
leista ja niiden käytöstä hydraulisten ominaisuuksien ar-
viointiin ovat koonneet mm. Lohman (1972) sekä Kruse-
man & DeRidder (1991). Analyyttisillä menetelmillä tuo-
tettuja kaavoja käytetään myös ns. puolianalyyttisissä
malleissa korvaamassa numeerisin menetelmin hankalam-
min ratkaistavia osaprosesseja. Puolianalyyttisiä malleja
on kehitetty mm. pohjaveden pilaantumisriskin arvioimi-
seen ja metallien kulkeutumiseen pohjavedessä. Esimerk-
kejä puolianalyyttisista malleista ovat ns. analyyttisiin ele-
mentteihin (Strack 1989, Haitjema 1995) perustuvat mal-
linnusohjelmat TWODAN ja MODAEM sekä rakoilleen
kallion mallinnusohjelmiin kehitetty FRACTRANS (Su-
dicky & McLaren 1992).

Numeerisissa virtaus- ja kulkeutumismalleissa lasken-
ta perustuu differenssi-, elementti- tai volyymimenetel-
mään, ja tutkimusongelmat ratkaistaan matriisilaskentaa
varten kehitetyillä matemaattisia laskentamenetelmiä hyö-
dyntävillä tietokoneohjelmilla. Esimerkkejä markkinoilla
olevista differenssimenetelmään perustuvista mallinnus-
ohjelmista ovat mm. MODFLOW-koodiin (McDonald ja
Harbaugh 1988) pohjautuvat graafiset käyttöliittymät
(mm. PMWIN, GMS, Visual Modflow) ja sen rinnalle ke-
hitetyt kulkeutumismallinnusohjelmat (mm. MT3D,
MODPATH; RT3D), pohjaveden virtauksen mallintami-
sen lisäksi lämmön, suolaisen veden ja radionuklidien
kulkeutumiseen soveltuva SWIFT sekä erityisesti vaati-
viin laskennallisiin prosesseihin pystyvä TOUGH-ohjel-
ma (Pruess 1991) ja siitä kaivosympäristöihin kehitetyt
sovellutukset (TOUGHAMD ja TOUGHREACT). Esi-
merkkejä elementtimenetelmään perustuvista mallinnus-
ohjelmista on mm. FEMWATER, FEFLOW, FLONET ja
FRAC3DVS (Lin et al. 2002, Therrien et al. 1999). Tila-
vuusmenetelmä on suhteellisen harvinainen, mutta sitä on
hyödynnetty mm. PCGEOFIM-ohjelmassa (Müller et al.
2003). Kyseisestä ohjelmasta on muodostunut Saksassa
lähes standardityökalu kalliorakentamisen sekä kaivoksen
sulkemisen ja louhosten täyttymisen aikaisten pohjavesi-
vaikutusten arvioimiseen. Kaikkiin näihin ohjelmiin liit-
tyy asetusmahdollisuuksia tai lisämoduuleja, jotka mah-
dollistavat myös kaksoishuokoisuusmallinnuksen. Lisäk-
si FRAC3DVS ja SWIFT soveltuvat diskreettiin rakomal-
linnukseen. Numeerisia mallinnusmenetelmiä on kehitet-
ty pohjaveden, lämmön ja radionuklidien virtauksen ja
kulkeutumisen mallintamisen ohella myös kaasujen kul-
keutumisen mallinnukseen. Kaivosten sulkemiseen liit-
tyen numeerisia malleja on hyödynnetty mm. avolouhok-
sen täyttymisnopeuden (Toran & Bradbury 1988) sekä ri-
kastushiekka-alueella tapahtuvien virtausten (Johnson
1993) mallintamisessa.

Mallinnuksessa käytetään erilaisia hydraulisia muut-
tujia riippuen siitä, onko kyseessä pohja- vai vajoveden
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virtausmallinnus, tai veden mukana kulkeutuvan pysyvän
tai reagoimattoman aineen kulkeutuminen. Yleisesti mal-
linnuksessa tarvitaan hydraulisiin muuttujiin liittyvää tie-
toa mm. tutkittavan pohjavesimuodostuman johtavuus- ja
varasto-ominaisuuksista (mm. vedenjohtavuuskerroin,
muodostuman läpäisevyys, varastokerroin, ominaisantoi-
suus) sekä pohjaveden pinnan tasoista (hydraulinen nou-
sukorkeus ja potentiaali). Hydrauliset ominaisuudet riip-
puvat väliaineesta, jolloin on tunnettava myös riittävällä
tarkkuudella muodostuman geologisia ominaisuuksia
(mm. maalaji ja raekokojakauma, kerrospaksuudet, kal-
lionpinnan taso, kallion rakoilu). Kulkeutumisen mallin-
nuksessa tulee pohjavesimuodostuman ominaisuuksien li-
säksi olla tietoa myös tutkittavan haitta-aineen pitoisuuk-
sista pohjavedessä sekä sen kulkeutumiseen vaikuttavista
tekijöistä (esim. dispersio ja pidättyminen). Mallinnukses-
sa tarvittavien muuttujien määrittämiseksi tarvitaan tutki-
musongelmasta riippuen yleensä erilaisia maasto- ja labo-
ratoriotutkimuksia, esim. maaperätutkimuksia, havainto-
ja pohjaveden pinnan tasosta ja lähteiden virtaamista, geo-
fysikaalisia mittauksia, koepumppauksia ja muita hydrau-
lisia testejä, vesianalyysejä ja merkkiainekokeita. Maas-
tossa ja laboratoriossa mitattujen tulosten pohjalta hydrau-
listen ominaisuuksien yleistämiseen tutkimusalueella käy-
tetään usein vielä geostatistisia analyysi- ja interpolointi-
menetelmiä.

Virtausmallinnus edellyttää hydraulisten parametrien
ohella reunaehtojen määrittämistä. Reunaehdoilla kuva-
taan matemaattisesti mallinnusalueen hydrauliset vuoro-
vaikutukset ympäristön kanssa. Esimerkiksi virtausmal-
linnuksessa reunaehdot määritetään useimmiten joko hyd-
rauliselle nousukorkeudelle tai pohjaveden virtaamalle.
Lisäksi reunaehtoja voidaan asettaa myös mm. pohjave-
den tihkupinnoille tai vapaalle pohjaveden pinnalle tai
reunaehdoilla voidaan kuvata järviä, kaivoja, ojia, puroja
tai muita pohjaveden määrään vaikuttavia lähteitä tai nie-
luja.

Mallin kalibroinnilla varmistetaan mallin toimivuus ja
se, että mallinnus tehdään tulosten tarkkuuteen nähden
riittävällä tasolla. Kalibroinnissa mallin laskennalliset tu-
lokset (esim. pohjaveden pinnan taso) asetetaan vastaa-
maan tehtyjä havaintoja (esim. havaintoputkista mitattuja
pohjaveden korkeuksia) muuttamalla epävarmoiksi tiedet-
tyjen muuttujien arvoja (esim. vedenjohtavuus). Kalib-
rointi tehdään nykyisin yleensä automaattisilla, matemaat-
tisiin optimointimenetelmiin perustuvilla ohjelmilla
(esim. MODFLOW 2000, PEST, UCODE). Optimointi-
menetelmiä voidaan hyödyntää myös ns. käänteisessä
mallinnuksessa puutteellisesti tunnettujen hydraulisten
ominaisuuksien arvioimisessa. Automaattiset kalibrointi-
ja optimointiohjelmat antavat myös tilastotietoja lähtötie-
tojen ja muuttujien vaikutuksista lopullisiin tuloksiin. Tu-
loksia voidaan käyttää arvioitaessa malliin kytkeytyviä
epävarmuustekijöitä.

Geokemiallinen mallinnus

Geokemiallinen malli on geologiseen systeemiin kehitet-
ty kemiallinen malli, jolla pyritään simuloimaan luonnos-
sa tapahtuvia kemiallisia prosesseja. Hydrologisia malle-

ja vastaavasti geokemiallisissa malleissa pyritään säilyt-
tämään systeemin massa- ja energiatasapaino. Geokemi-
alliset mallit pohjautuvat suurimmaksi osin termodyna-
miikan ja kinetiikan lainalaisuuksiin, ja ne voivat olla joko
suoria tai käänteisiä. Suorilla malleilla pyritään ennusta-
maan tutkittavan systeemin käyttäytymistä ja siitä aiheu-
tuvaa lopputulosta tekemällä lähtötilanteesta alkaen ole-
tuksia systeemissä vallitsevista prosesseista. Tällaisilla
malleilla voidaan esimerkiksi selvittää mineraalien liuke-
nemisen vaikutusta tietyn veden laatuun. Käänteisillä
malleilla pyritään puolestaan arvioimaan systeemissä val-
linneita prosesseja tutkimalla systeemin alku- ja loppupis-
teen ominaisuuksia. Tyypillinen esimerkki käänteisestä
mallinnuksesta on mineraalien rapautumisen tai saostumi-
sen tutkiminen kahden samalla virtausreitillä olevan tut-
kimuspisteen vesianalyysien perusteella.

Geokemialliset mallit voidaan edelleen karkeasti jakaa
niiden ominaisuuksien/lähtökohtien perusteella spesiaa-
tio-liukoisuusmalleihin, reaktiomekanismimalleihin, mas-
satasapainomalleihin tai virtausmalleihin kytkettyihin kul-
keutumismalleihin. Termodynaamisilla spesiaatio-liukoi-
suusmalleilla voidaan selvittää ionien ja molekyylien pi-
toisuuksia ja aktiivisuuksia liuoksissa sekä systeemin mi-
neraalien kylläisyysastetta ja tasapainoreaktioiden suun-
tia. Lisäksi niillä voidaan tutkia pysyvien spesieksien tai
komponenttien jakaumaa liuoksen kanssa tasapainossa
olevien pintojen (=kemiallisesti sitoutuneet ionit ja komp-
leksit) tai ioninvaihtajien (=fysikaalisesti sitoutuneet io-
nit ja kompleksit) kanssa. Spesiaatio-liukoisuusmallit
osoittavat, mitkä reaktiot ovat termodynaamisesti mahdol-
lisia, mutta eivät ota huomioon reaktionopeuden vaikutus-
ta, jolloin ne määrittävät systeemille laskennallisen tasa-
painon, vaikka se olisi kineettisesti mahdotonta saavuttaa.
Termodynamiikkaan nojautuva geokemiallinen mallinnus
vaatii siis aina systeemin todelliset prosessit tuntevan tul-
kitsijan. Kyseiset mallit luovat kuitenkin yleensä pohjan
monimutkaisemmille geokemiallisille malleille, joissa
esim. niillä tuotettuja molaalisuusarvoja voidaan käyttää
lähtöaineistoina (Zhu & Anderson 2002). Kaivosten sul-
kemiseen liittyvien tutkimusten yhteydessä spesiaatio-liu-
koisuusmalleilla voidaan esimerkiksi määrittää massata-
sapainomallien pohjaksi, mitkä mineraalit voivat liueta tai
saostua systeemissä, tai selvittää, ovatko pohja- tai pinta-
vesissä todetut haitta-aineet biosaatavassa tai toksisessa
muodossa.

Reaktiomekanismimalleilla voidaan puolestaan mää-
rittää geokemiallisessa systeemissä toisiaan seuraavia ta-
sapainotiloja, jotka sisältävät joko jatkuvan tai jaksottai-
sen eri faasien välisen massan muutoksen tai reagoivan
aineen jatkuvan lisäyksen tai poiston systeemistä. Mallit
soveltuvat näin ollen mm. mineraalien liukenemisen ja
saostumisen vaikutusten tutkimiseen, eri lähteistä peräi-
sin olevien vesien sekoittumisen määrittämiseen tai ainei-
den pidättymisen ja ioninvaihtoreaktioiden vaikutusten
selvittämiseen. Niissä geokemiallista systeemiä voidaan
käsitellä joko suljettuna tai avoimena kokonaisuutena.
Ensimmäisissä lähtökohtana on, että reaktioissa muodos-
tuvat reaktiotuotteet osallistuvat myöhemmissä vaiheissa
uudelleen prosessiin, mutta jälkimmäisissä ne poistuvat
systeemistä eivätkä enää reagoi uudestaan. Reaktiomeka-
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nismimalleja voidaan hyödyntää kaivosympäristötutki-
muksissa mm. jälkihoitovaihtoehtojen suunnittelussa ja
valinnassa. Niillä voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka
systeemissä saatavilla olevan hapen määrä vaikuttaa sul-
fidimineraalien hapettumiseen ja simuloida näin happi-
määrän muutosten myötä esim. peiton vaikutusta sulfidi-
pitoisen rikastushiekan hapettumiseen, tai arvioida happa-
mien valumavesien tai avolouhosvesien neutralointiin tar-
vittavia toimenpiteitä (mm. Zhu & Anderson 2002).

Käänteisillä massatasapainomalleilla tutkitaan pää-
sääntöisesti, mitkä geokemialliset reaktiot vaikuttavat ha-
vaittuihin muutoksiin mm. pinta- tai pohjavesien koostu-
muksessa. Massatasapainomallit eivät sellaisenaan poh-
jaudu termodynamiikkaan tai kinetiikkaan, mutta niiden
laatimisessa tulee kuitenkin varmistua esim. spesiaatio-
mallien avulla, että mallinnetut reaktiot ovat termodynaa-
misesti tai kineettisesti mahdollisia (ks. edellä). Kääntei-
siä massatasapainomalleja voidaan kaivosympäristötutki-
muksissa hyödyntää mm. mineraalien liukoisuusnopeuk-
sien määrittämisessä ja pohja- tai pintavesien likaantumi-
seen liittyvien prosessien tutkimisessa.

Virtausmalleihin kytketyillä kulkeutumismalleilla voi-
daan selvittää esim. haitta-aineiden leviämistä ympäris-
töön (ts. pitoisuuksien muutoksia) tai kaasujen kulkeutu-
mista systeemissä ja niiden vaikutusta esim. mineraalien
rapautumiseen. Niillä voidaan simuloida fysikaalisten il-
miöiden (mm. advektio, diffuusio, dispersio) lisäksi geo-
kemiallisista prosesseista mm. aineiden hajoamista, ionin-
vaihtoa, adsortiota, hapetus-pelkistysreaktioita sekä mine-
raalien liukenemista ja saostumista. Kaivosympäristöissä
keskeinen ympäristövaikutus (lähinnä sulfidimalmikai-
voksilla) liittyy rikastushiekka- ja sivukivien läjitysalueil-
la tapahtuvaan sulfidien hapettumiseen, ja siitä aiheutu-
vien happamien, metallipitoisten valumavesien purkautu-
miseen. Kytketyillä kulkeutumismalleilla voidaan mm.
ennustaa läjitysalueilta purkautuvien vesien laatua simu-
loimalla hapen diffuusiota läjitysalueille, ja diffuusion
vaikutusta sulfidien rapautumiseen (mm. Wunderly et al.
1996, Lin & Qvarfort 1996). Kulkeutumismalleja on kä-
sitelty yksityiskohtaisemmin virtausmallien yhteydessä
(ks. edellinen kappale).

Mallinnustyössä käytettävän mallin valinta riippuu
aina mallinnuksen ongelman asettelusta ja tavoitteesta.
Usein työssä käytetäänkin käytännössä eri mallinnusläh-
tökohtien yhdistelmiä. Kaivosten sulkemisen yhteydessä
tehtävissä ympäristövaikutusten selvityksissä ja jälkihoi-
tovaihtoehtojen simuloinnissa käytetään, erityisesti rikas-
tushiekka- ja sivukivien läjitysalueisiin liittyvissä tarkas-
teluissa, useimmiten kytkettyjä kulkeutumismalleja, joi-
den pohjaksi tuotetaan lähtöaineistoa muilla geokemialli-
silla malleilla. Kaivostoiminnan ympäristötekniikka -pro-
jektissa geokemiallisilla malleilla pyrittiin arvioimaan
mm. avolouhoksen täyttymisen jälkeistä veden laatua
(Kumpulainen 2005a ja 2005b) sekä sivukivien läjitysalu-
een pitkäaikaiskäyttäytymistä (Kumpulainen 2004,
2005c). Mallinnustöissä hyödynnettiin mm. spesiaatio-
sekä reaktiomekanismimalleja. Töiden tulokset on esitet-
ty erillisissä projektin työraporteissa (Kumpulainen 2004,
2005a, 2005b, 2005c).

Vastaavasti kuin hydrologisessa mallinnuksessa myös

geokemiallisessa mallinnuksessa voidaan käyttää joko il-
maisohjelmia tai kaupallisia ohjelmia. Tosin kytketyt mal-
lit saattavat usein olla tietyn asiantuntijaryhmän tiettyyn,
omaan käyttötarkoitukseensa kehittämiä malleja, ja siten
hankalasti saatavilla. Mallinnusohjelmat koostuvat yleen-
sä mallinnuskoodista sekä erillisestä tietokannasta, joka
sisältää mallinnuksessa käytettävät termodynaamiset ja
kineettiset muuttujat ja vakiot sekä tiedot pintaominai-
suuksista. Yleisimmin käytettyjä geokemian mallinnus-
ohjelmia ovat MINTEQA2 (Allison et al. 1991) ja
PHREEQC (Parkhurst & Appelo 1999). Ne molemmat so-
veltuvat spesiaatiomallinnukseen sisältäen redox-, ionin-
vaihto- ja pintakompleksimalleja. PHREEQC-ohjelmaa
voidaan käyttää myös reaktiomekanismi- ja käänteiseen
massatasapainomallintamiseen sekä yksiulotteiseen reak-
tiiviseen kulkeutumismallinnukseen. Niiden lisäksi ylei-
sesti käytettyjä ohjelmia spesiaatio-, tasapaino- tai reak-
tiomekanismimallinnuksissa ovat mm. EQ3/6 (Wolery
1992), WATEQ4F (Ball & Nordstrom 1991), NETPATH
(Plummer et al. 1994), SUPCTR92 (Johnson et al. 1992)
sekä EQBRM (Anderson & Crerar 1993), ja esimerkkejä
kytketyistä kulkeutumismalleista ovat mm. MINTOX
(Wunderly et al. 1996), PHREEQM (Glynn et al. 1991)
ja REACTRAN (Ortoleva et al. 1987). Koosteen kaivos-
ympäristötutkimuksissa yleisesti käytettävistä geokemial-
lisista ohjelmista ja niiden vahvuuksista ja heikkouksista
ovat esittäneet mm. Alpers & Nordstrom (1999) ja Sal-
mon (1999).

Geokemiallisessa mallinnuksessa tarvittavat lähtötie-
dot riippuvat mallinnuksen tavoitteista ja käytettävästä
lähestymistavasta. Yksinkertaisimmissa spesiaatiomal-
leissa lähtötiedoiksi voivat riittää yksittäiset vesianalyy-
situlokset ja riittävällä tasolla oleva termodynaaminen ja
kineettinen aineisto. Jälkimmäinen saadaan yleensä ohjel-
man mukana olevasta tietokannasta, mutta sitä voidaan
toisinaan joutua täydentämään joko kirjallisuuden tai la-
boratoriotutkimusten pohjalta. Kaivosten sulkemiseen liit-
tyvässä mallinnuksessa käytettävien vesianalyysitulosten
tulisi olla mahdollisimman kattavia ja luotettavasti mää-
ritettyjä. Tulosten tulisi sisältää mm. pH-, lämpötila-, re-
doxpotentiaali-, alkaliniteetti- ja sähkönjohtavuusmääri-
tykset sekä liuenneen hapen ja liuenneiden kationien sekä
anionien pitoisuudet. Niiden ohella tulisi myös analysoi-
da keskeiset redoxparit, esim. kahden- ja kolmenarvoisen
raudan pitoisuudet. Vesianalyysien sekä termodynaamisen
ja kineettisen aineiston lisäksi mallinnuksessa vaaditaan
tietoa tavoitteesta riippuen esim. systeemissä reaktioihin
osallistuvien mineraalien mineralogiasta, kokonaiskemi-
asta ja määristä sekä mineraalien liukoisuusnopeuksista ja
niiden ominaispinta-aloista. Runsaimmin lähtötietoja vaa-
ditaan kytketyissä kulkeutumismalleissa, joissa geokemi-
allisen aineiston ohella tulee olla riittävästi tietoa mm.
kohteen hydrologisiin ominaisuuksiin vaikuttavista teki-
jöistä (ks. edellä). Riippumatta mallinnuksen lähestymis-
tavasta tarpeellisten lähtötietojen lisäksi mallintajalla tu-
lee aina olla riittävä ymmärrys tutkittavan systeemin hyd-
rogeokemiallisista prosesseista.

Geokemiallisen mallinnuksen onnistumiseen vaikutta-
vat useat tekijät. Keskeisiä epävarmuustekijöitä mallin-
nuksessa ovat lähtötietojen laatu ja määrä sekä käytettä-
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vän termodynaamisen tai kineettisen tietokannan tark-
kuus. Lähtötiedot voivat olla puutteellisia esimerkiksi
niistä tehtyjen analyysien suhteen tai niitä voi olla tilas-
tollisesti liian pieni otos. Esimerkiksi vesinäytteiden laa-
tu voi vaihdella voimakkaastikin vuodenajan mukaan riip-
puen mm. sadannan määrästä. Runsaiden sateiden yhtey-
dessä otetut näytteet ovat usein selvästi kuivan kesän ai-

kana otettuihin näytteisiin verrattuna laimeampia. Lisäk-
si vesinäytteiden osalta tuloksiin voivat vaikuttaa ana-
lyyseihin liittyvät epävarmuudet. Lähtötietojen puutteel-
lisuudesta johtuen mallinnuksessa voidaan joutua toisi-
naan tekemään useitakin oletuksia. Tehdyt oletukset tulee
huomioida mallinnuksen lopputulosten arvioinnissa.
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Kaivostoiminnan loputtua selvitetään kaivoksen toimin-
nan aiheuttama mahdollinen maaperän sekä pohja- ja pin-
tavesien pilaantuminen ja ryhdytään tarvittaviin kunnos-
tustoimenpiteisiin. Pilaantuneen maa-alueen tutkimus ja
kunnostus etenee seuraavasti (mm. Alanko & Järvinen
2001, SGY 2002, Öljyalan palvelukeskus 2002):

1) Alustavat selvitykset
• Perustilaselvityksen läpikäynti

" Alueen ympäristön tila ennen kaivostoimintaa
" Toimintahistorian selvittäminen
" Mahdolliset onnettomuudet ja poikkeustilanteet

kaivostoiminnan aikana
" Aikaisemmat pilaantuneisuusselvitykset ja kunnos-

tukset
" Alustava arvio alueella esiintyvistä haitta-aineista ja

niiden ominaisuuksista
• Alueen suunnittelu- ja karttatietojen läpikäynti

" Maaperää sekä pohja- ja pintavesiä mahdollisesti
pilaavien toimintojen sijoittuminen

• Olemassa olevien geologisten, geokemiallisten ja
hydrogeologisten aineistojen kokoaminen
" Luontaiset taustapitoisuudet ja maaperän ominai-

suudet
" Pohjaveden virtaussuunnat ja pintavesien valuma-

reitit
" Seurantatutkimusten tulokset

2) Pilaantuneen alueen tutkimussuunnitelma
• Tutkimuspisteiden alustava määrä ja sijainti kartalla
• Näytteenottomenetelmä(t)
• Tutkimuspisteiden tavoitesyvyys ja alustavat näytteen-

ottosyvyydet
• Näytteiden lukumäärä ja tarvittava näytemäärä
• Kenttämittauksiin ja laboratorioon lähetettävien näyt-

teiden valinta, lukumäärä ja niistä tehtävät analyysit
• Näytteiden esikäsittely, pakkaaminen, säilytys ja

merkitseminen
• Aikataulu
• Työsuojelu
• Tehtävistä tutkimuksista tiedotetaan alueellista ympä-

ristökeskusta ja tutkimussuunnitelma lähetetään alueel-
liselle ympäristökeskukselle tarkistettavaksi ja kom-
mentoitavaksi.

3) Näytteenotto
• Näytteenotto tehdään alueelliselle ympäristökeskukselle

esitetyn tutkimussuunnitelman mukaisesti

LIITE 11. PILAANTUNEEN MAA-ALUEEN TUTKIMUKSEN JA

KUNNOSTUKSEN ETENEMINEN

• Näytteenottaja laatii näytteenotosta näytteenottopöytä-
kirjan

• Näytteenoton ja näytteistä tehtyjen analyysien perus-
teella laaditaan tutkimusraportti, joka lähetetään tiedok-
si alueelliselle ympäristökeskukselle. Tutkimusraport-
tiin sisällytetään pilaantuneisuuden arviointi.

4) Kohdekohtainen riskinarvio
• Laaditaan ennen kunnostustoimenpiteitä
• Arvioidaan pilaantuneen maaperän sekä pinta- ja poh-

javeden aiheuttamat riskit
• Käydään läpi tutkitulla alueella vaaraa aiheuttavat ai-

neet, niiden pitoisuudet suhteessa annettuihin tavoite-
arvoihin sekä taustapitoisuuksiin, leviämisreitit (alueen
ympäristöolosuhteet), kohteen nykyinen ja tuleva maan-
käyttö sekä mahdollinen altistuminen lyhyen ja pitkän
ajan kuluessa ja siitä ilmenevä haitta tai vaara tervey-
delle tai ympäristölle.

• Pilaantuneen alueen riskit suhteutetaan vertaamalla niitä
alueen muihin riskeihin, jotka eivät aiheudu kohteen pi-
laantuneisuudesta, vaan esimerkiksi lähialueen muista
päästölähteistä, taustapitoisuuksista tai muista tekijöis-
tä.

• Alueellinen ympäristökeskus tekee päätöksen kunnos-
tustarpeesta tai mahdollisista lisätutkimustarpeista.

5) Kunnostuksen yleissuunnitelma
• Laaditaan tutkimustulosten ja kohdekohtaisen riskinar-

vion perusteella
• Arvioidaan kunnostamistarve ja määritetään kunnostus-

tavoite sekä valitaan sopivin kunnostusmenetelmä (pa-
ras käyttökelpoisin tekniikka, BAT)

• Kunnostuksen yleissuunnitelma toimitetaan alueelliselle
ympäristökeskukselle hyväksytettäväksi

6) Pilaantuneen maaperän kunnostus
• Ennen kunnostuksen aloittamista tarvitaan pilaantuneen

maaperän käsittelyyn joko ympäristölupa tai ilmoitus
alueelliselle ympäristökeskukselle

• Kunnostuksen aikana pidetään työpäiväkirjaa, jossa ra-
portoidaan jokaisesta erillisestä työvaiheesta

• Kunnostuksen päätyttyä kunnostuksesta laaditaan lop-
puraportti, jossa arvioidaan kunnostuksen lopputulos ja
mahdolliset kunnostuksen jälkeiset käyttörajoitukset
alueella sekä jälkiseurannat

• Loppuraportti toimitetaan alueelliseen ympäristökes-
kukseen.
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Alla on esitetty yksityiskohtaisempia kuvauksia tällä het-
kellä käytössä olevista kaivosvesien käsittelyyn soveltu-
vista menetelmistä.

Jätevesien neutralointi

Kemiallisessa käsittelyssä kaivosten jätevesiin lisätään
alkalisia aineita neutraloimaan vesille tyypillistä happa-
muutta (Ledin & Pedersen 1996). Käytettäviä yhdisteitä
ovat mm. kalkkikivi (CaCO

3
), kalkki (CaO) (Ledin & Pe-

dersen 1996), natriumhydroksidi (NaOH), natriumkarbo-
naatti (Na

2
CO

3
) (Lenter et al. 2002) ja magnesiumoksidi

(MgO) (Gazea et al. 1996). Kemikaalilisäyksen ansiosta
veden pH nousee ja vedessä liuenneena olevat metallit
saostuvat hydroksideina ja karbonaatteina. Veden pH:n
pysyessä neutraalin tienoilla, syntynyt metallisakka on
suhteellisen liukenematonta (MEND 1994). Kemiallinen
käsittely soveltuu kaikille happamille kaivosvesille riip-
pumatta niiden metallipitoisuuksista tai happamuuden
voimakkuudesta (MEND 1994), mutta käsittelyssä syn-
tyvän metallisakan poistaminen (Ziemkiewicz et al. 2003)
ja sijoittaminen voivat olla ongelmallisia lietteen korkei-
den haitta-ainepitoisuuksien johdosta (MEND 1994). Li-
säksi menetelmän kemikaali- ja seurantakustannukset
nousevat helposti hyvin korkeiksi (MEND 1994, Gazea
et al. 1996).

Anoksinen kalkkikivikouru (ALD)

Anoksinen kalkkikivikouru (Anoxic Limestone Drain =
ALD) on menetelmä, jossa pyritään vähentämään kaivos-
ten jätevesien happamuutta passiivisesti kalsiumpitoista
ainesta käyttämällä (PIRAMID Consortium 2003). Kalk-
kikivikouru koostuu maan alle haudatusta kalkkikiviker-
roksesta, jonka kautta ilmastamattomat jätevedet johde-
taan (MEND 1996). Ollessaan kosketuksissa jäteveden
kanssa, kalkkikivi liukenee ja nostaa veden pH:ta, neut-
ralisoi happamuutta ja tuottaa bikarbonaattialkaliniteettia
(puskurikapasiteettia) (PIRAMID Consortium 2003). Ve-
den pH:n nousu saa aikaan puolestaan metallien saostu-
misen (MEND 1994). Toimiessaan tehokkaasti, anoksi-
nen kalkkikivikouru tuottaa hyvälaatuista vettä (Gazea et
al. 1995) ja toiminta-aika voi olla hyvinkin pitkä (MEND
1996). Ongelmana saattaa kuitenkin olla kalkkikivikou-
run tukkeutuminen, kun rauta- ja alumiinihydroksidit
(Fe(OH)

3
ja Al(OH)

3
) kiteytyvät tietyissä olosuhteissa

kalkkikiven ympärille (Gazea et al. 1996, Ziemkiewicz et
al. 2003). Menetelmä soveltuu parhaiten lievästi happa-
mille jätevesille (Ziemkiewicz et al. 2003), joiden happi-
pitoisuus on alle 1 mg/l (MEND 1996), ferriraudan ja alu-
miinin pitoisuudet ovat alle 2 mg/l (PIRAMID Consorti-
um 2003, Gazea et al. 1996) ja sulfaattipitoisuus on alle
2000 mg/l (Hedin et al. 1994, MEND 1996).

LIITE 12. KAIVOSVESIEN KÄSITTELYYN SOVELTUVIA MENETELMIÄ

Toimintaperiaatteiltaan anoksista kalkkikivikourua
vastaava käsittelysysteemi on nk. RAPS (Reducing and
alkalinity producing systems) -systeemi, jossa käsiteltävä
vesi johdetaan kompostikerroksen läpi kalkkikivikerrok-
seen. Etuna perinteiseen kalkkikivikouruun verrattuna on
se, että kompostikerroksessa käsiteltävän veden ominai-
suudet muuttuvat sellaisiksi ettei metallihydroksideja pää-
se muodostumaan ja kiteytymään kalkkikiven ympärille,
jolloin systeemi säilyttää toimintaikänsä pidempään.
RAPS soveltuu siten myös jätevesille, joissa ferriraudan,
alumiinin ja liuenneen hapen pitoisuudet ovat koholla
(PIRAMID Consortium 2003).

Kosteikkokäsittely

Kosteikot ovat ekologisia käsittelysysteemeitä, joissa ta-
pahtuvat lukuisat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset
prosessit muuttavat käsiteltävän veden kemiallista koos-
tumusta (MEND 1996). Kosteikot voidaan jakaa kahteen
päätyyppiin: aerobisiin ja anaerobisiin kosteikkoihin. Ae-
robisissa kosteikoissa pyritään maksimoimaan vedessä
tapahtuvat hapettumisreaktiot (MEND 1996), joiden seu-
rauksena metallit saostuvat hydroksideina, oksihydroksi-
deina ja oksideina ja sedimentoituvat kosteikon pohjalle
(Gazea et al. 1996, Ziemkiewicz et al. 2003). Anaerobi-
sissa kosteikoissa happipitoisuus pyritään pitämään puo-
lestaan mahdollisimman alhaisena, jolloin happamuutta
neutraloivaa alkaliniteettia syntyy sulfaatinpelkistäjäbak-
teerien toiminnan seurauksena ja kalkkikiven liuetessa
(Gazea et al. 1996). Käsittelyn tehostamiseksi anaerobi-
seen kosteikkoon lisätään sulfaatinpelkistäjiä varten or-
gaanista substraattia (esimerkiksi kompostit, eläinten lan-
ta, heinä, turve, puulastut ja sahanpuru), jolla pyritään luo-
maan kosteikkoon anoksiset olosuhteet (Gazea et al. 1996,
Pinto et al. 2001). Aerobiset kosteikot soveltuvat parhai-
ten rautapitoisten ja emäksisten jätevesien käsittelyyn
(PIRAMID Consortium 2003), kun taas anaerobiset kos-
teikot ovat tehokkaimpia happamien vesien käsittelyssä
(Gusek et al. 1994, Ziemkiewicz et al. 2003).

Bioreaktorit

Sulfaattia ja metalleja sisältävien jätevesien käsittelyssä
voidaan käyttää tavalliseen metanogeeniseen anaerobi-
seen hajotukseen tarkoitettuja bioreaktoreita (Hulshoff
Pol et al. 1998). Bioreaktoreiden puhdistusteho perustuu
sulfaatinpelkistäjäbakteerien aktiivisuuteen (Gusek et al.
1994, Silva et al. 2002, Jong & Parry 2003), johon voi-
daan vaikuttaa tarjoamalla bakteereille riittävästi orgaani-
sia hiilen- ja elektroninlähteitä (Hulshoff Pol et al. 1998,
Zaluski et al. 2003) sekä sopivia ravinteita. Tällöin sul-
faatti pelkistyy sulfidiksi ja metallit saostuvat sulfideina
(Christensen et al. 1996, de Lima et al. 1996, Kaksonen
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et al. 2003). Bioreaktoreiden etuina ovat pieni tilavaati-
mus, helppo käynnistettävyys ja säädeltävyys (MEND
1996), mutta kustannukset voivat nousta helposti muita
mikrobiologisia menetelmiä korkeammiksi, sillä bioreak-
torit vaativat jatkuvaa seurantaa ja ylläpitoa (Gibert et al.
2003).

Myös kaivoskuilu voi toimia bioreaktorina (Riekkola
& Mustikkamäki 1997). Käytännön toteutuksessa kuiluun
lisätään tyypillisesti bakteerilähdettä sekä sopivia hiilen-
ja ravinteiden lähteitä (Riekkola-Vanhanen 1999, Riekko-
la-Vanhanen & Mustikkamäki 1997), jotka stimuloivat
sulfaatinpelkistäjien toimintaa ja johtavat sulfaatti- ja me-
tallipitoisuuksien alenemiseen (Lyew et al. 1994). Näin
voidaan vaikuttaa kaivoskuiluista purkautuvan veden laa-
tuun ennen kuin se kulkeutuu muualle ympäristöön. Kä-
sittelyn onnistumisen edellytyksenä on louhoksen tai kai-
voksen riittävä syvyys, jotta pohjalle asti ulottuvaa veden
lämpötilaeroista johtuvaa kiertoa ei pääse tapahtumaan ja
pohjassa säilyvät anaerobiset olosuhteet (Mustikkamäki
2000).

Reaktiiviset seinämät ja suotopatjat

Reaktiivisten seinämien (PRB = permeable reactive bar-
rier) avulla voidaan poistaa pohjaveteen suotautuneita

haitta-aineita asentamalla pohjavesiesiintymään sopivaa
materiaalia oleva seinämä, johon haitta-aineet kiinnitty-
vät tai jossa ne tulevat hajotetuiksi sulfaatinpelkistäjäbak-
teerien toimesta (Waybrant et al. 1998). Prosessit, joilla
voidaan vähentää tai poistaa vedessä olevia haitta-aineita
käsittävät adsorption, saostumisen, hapettumisen, kemi-
alliset tai mikrobiologiset muodonmuutokset sekä edellä
mainittujen yhdistelmät (Puls et al. 1999). Suotopatjojen
toiminta perustuu käytännössä samoihin periaatteisiin
kuin reaktiivisten seinämien. Erona on, että suotopatjoja
voidaan rakentaa myös pintavesiin, kuten kaivosalueen
ojiin (Riekkola-Vanhanen 1999). Seinämissä tai suotopat-
joissa käytettävän bioreaktiivisen materiaalin koostumus
on puhdistustehon kannalta kaikkein merkittävin tekijä
(Waybrant et al. 1998). Bakteerien kasvualustan ja hiilen-
lähteen (Waybrant et al. 1998) lisäksi seinämään tai suo-
topatjaan on lisättävä myös sopivaa bakteerilähdettä
(Christensen et al. 1996, Moosa et al. 2002, Cocos et al.
2002) bakteerikannan luomista varten sekä erilaisia lisä-
aineita (Herbert et al. 2000, Cocos et al. 2002) ja ravin-
teita (Barnes et al. 1991, Benner et al. 1997, Madigan et
al. 2000), joilla voidaan parantaa sekä bakteerien kasvu-
olosuhteita että puhdistustehoa. Tämän lisäksi reaktiivi-
sen materiaalin on oltava hydrauliselta johtavuudeltaan
sopivaa, jotta vesi läpäisee seinämän tai patjan halutussa
ajassa (Benner et al. 1997).
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Kuivia peittoja on käytetty useissa suljetuissa kohteissa
Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Enonkos-
ken ja Keretin kaivoksilla Suomessa sekä Viscarian kai-
voksella Ruotsissa. Seuraavassa on kuvattu kuivapeittä-
misen toteuttamista:

• Enonkoski on entinen nikkelikaivos Savonlinnan pohjois-
puolella Enonkosken kunnassa. Sen toiminta on päättynyt
1985. Kaivoksen rikastushiekka-alue on peitetty noin 50 cm
moreenikerroksella. Alueelle on kylvetty ns. TVL-siemen-
lajitelma ja alue on lannoitettu. Suotovedet johdetaan kah-
den kosteikon kautta.

• Keretti on kuparia ja sinkkiä tuottanut sulfidimalmikaivos
Outokummun kaupungissa. Sen toiminta päättyi 1989. Ri-
kastushiekka-alue on peitetty noin 20 cm sorakerroksella.
Pintakerroksena on noin 10 cm turve-hiekkaseosta (20:1).
Alue on kasvillistettu kylvämällä ns. TVL-siemenlajitelma
ja lannoitettu. Suotovedet johdetaan kahden kosteikon kaut-
ta.

• Viscaria on kuparia tuottanut sulfidimalmikaivos Ruotsis-
sa. Rikastushiekka-alue on peitetty 3–5 cm kerroksella jä-
tevedenpuhdistamolietettä. Alue on kasvillistettu kylvämäl-
lä ns. TVL-siemenlajitelma ja lannoitettu. Rikastushiekan
korkeasta neutraloimispotentiaalista (pieni sulfidipitoisuus,
korkea kalsiittipitoisuus) johtuen alueella ei ole haponmuo-
dostusta. Peittämisen tavoitteena oli siksi ennen kaikkea
maisemoida alue ja luoda kasvualusta, jolle tunturikoivu vä-
hitellen leviää luonnonmukaisesti. Tavallista hankalampien
tulvatilanteiden aiheuttaman eroosion hallitsemiseksi on
alueelle rakennettu myöhemmin moreenia ja geotekstiiliä
käyttäen vedenjohtokanavia (Naturvårdsverket 2002).

• Kristinebergin kaivosalue Ruotsissa on ollut toiminnassa
vuodesta 1940 lähtien. Alueella on viisi erillistä rikastus-
hiekka-allasta, jotka sisältävät kymmenen mineraalin rikas-
tusprosesseissa syntyneitä jätteitä (Naturvårdsverket 2002).
Vanhimman (käytössä 1950-luvun alkupuolella) rikastus-
hiekka-altaan vaikutuksia pyrittiin aluksi vähentämään is-
tuttamalla ruohoa jätemateriaalin päälle. Vuonna 1996 al-
taat 1-2, osa altaasta 3 ja allas 4 kunnostettiin peittämällä
rikastushiekka moreenilla, nostamalla pohjaveden pintaa ja
kasvillistamalla tai patoamalla veden alle. Alueille, joilla
pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa, rakennettiin yhden
metrin paksuinen moreenisuojakerros. Syvempien pohjave-
siesiintymien kohdalla käytettiin puolestaan 1,5 metrin pak-
suista moreenia, joka levitettiin 0,3 metrin paksuisen savi-
sesta moreenista koostuvan tiivistekerroksen päälle. Ennen
moreenikuoren rakentamista, rikastushiekan päälle levitet-
tiin kalkkia. Osa altaista padottiin veden alle. Vedenpinnan
korkeus on noin 1 m.

LIITE 13. ESIMERKKEJÄ POHJOISMAISSA TOTEUTETUISTA RIKASTUSHIEKKA-ALTAIDEN

PEITTORATKAISUISTA

Kohteen seurannassa on todettu, että hapettunut vyöhy-
ke saavuttaa noin 50 cm:n syvyyden rikastushiekan pinnal-
ta. Arseeni ja kupari ovat rikastuneet aivan hapettuneen
vyöhykkeen alapuolelle. Pohjavedenpinnan nousun seu-
rauksena hapettuneen kerroksen alapuolelle rikastuneet
metallit ovat liuenneet nostaen huokosveden metallipitoi-
suuksia.

• Galgbergsmagasinet, Ruotsi. Rikastushiekka-alueelle ra-
kennettiin yhden metrin kerros kuitulietteen ja lentotuhkan
seoksesta. Eriste tiivistettiin kahtena kerroksena ja peitet-
tiin 0,5 m kerroksella puujätettä ja karkeaa moreenia.
Laboratoriossa mitattu peitekerroksen vedenläpäisevyys oli
< 0,5 x 10–9.

Vesipeittoja on kokeiltu mm. Stekenjokkin kaivoksella,
Ruotsissa:

• Stekenjokkin sinkki- ja kuparikaivoksessa Ruotsissa rikas-
tushiekka-alueet ja selkeytysaltaat padottiin vuonna 1991
vähintään 2,2 metriä syvän vesipeiton alle käyttäen apuna
alueella olevia penkereitä. Osa alueen sivukivistä sijoitet-
tiin uudelleen, jotta rikastushiekan pintaa saatiin alennet-
tua ja tasoitettua. Aallonmurtaja rakennettiin estämään ri-
kastushiekan liettymistä. Vedellä peittäminen valittiin mm.
peittämiseen soveltuvan moreenin puutteen vuoksi. Raken-
teen seurannassa on todettu, että metallien kulkeutuminen
ympäristöön on laskenut huomattavasti, mutta metallipitoi-
suuksien vaihtelu tasoittui vasta muutamia vuosia toimen-
piteiden jälkeen. Orgaanisten ja mangaani- ja rautaoksihyd-
roksidien muodostamien kerrosten todettiin parantavan ve-
sipeitteen tehoa pitkällä aikavälillä. Koska jääpeitteen pak-
suus saattaa alueella olla kaksi metriä, jouduttiin laskuka-
nava uusimaan jäiden patoutumisesta johtuvan veden nou-
sun vuoksi. Lisäksi myöhemmin rakennettiin turvallisuus-
auditoinnin suositusten mukaan varakanava, joka turvaa
veden poiston, jos pääkanava tukkeutuu. Kaivoksella on
myös laadittu varasuunnitelma vedenpinnan odottamatto-
man laskun varalle.

Lähteet:

Naturvårdsverket 2002. Uppföljning av efterhandlingsprojekt
inom gruvsektorn – Åtgärder, kostnader och resultat.
Rapport 5190 Maj 2002.

Outokumpu Oyj:n arkistot/ Eero Soininen.
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A. Maanalaisen kaivoksen sulkemisen
suunnittelussa huomioitavia seikkoja:

1) Kaivoskartan laatiminen ja kairasydänten luovuttaminen
• Kaivoksesta laaditaan lopetushetken mukainen kai-

voskartta, joka toimitetaan Turvatekniikan keskuk-
selle

• Kaivostoiminnan aikaisista kairasydämistä ja niihin
liittyvistä kairasydänraporteista luovutetaan edustava
osa Geologian tutkimuskeskukselle

2) Maanalaisen kaivoksen saattaminen yleisen turvallisuu-
den edellyttämään kuntoon
• Ulkopuolisten pääsyn estäminen kaivostiloihin (vino-

tunneleiden ja kuilujen sulkeminen, kaivokseen
johtavien teiden sulkeminen)

• Sortuma- ja painumavaarallisten alueiden rajaaminen
ja aitaaminen

• Aitojen varustaminen kieltokylteillä

3) Sortumavaarallisten louhittujen tilojen täyttäminen ja
stabilointi tukipadoilla
• Täyttämisessä voidaan käyttää sivukiveä tai rikastus-

hiekkaa, jos niistä ei aiheudu haittaa pohja- tai pinta-
vesille

• Tukipatojen rakentaminen louheesta tai tarvittaessa
betonista

4) Koneiden ja laitteiden yms. tyhjentäminen kaivostiloista
• Kaivoksen varmuudeksi ja turvallisuudeksi rakennet-

tujen laitteiden ja kaivostyön yhteydessä käytettävien
tikapuiden ja portaiden poistaminen edellyttää KTM:n
lupaa

• Kaivoksesta poistetaan kaikki muut koneet ja laitteet
sekä materiaalit ja tarvikkeet (putket, kaapelit, sähkö-
laitteet)

• Kaivokseen jätettävistä koneista poistetaan öljyt ja
muut pohja- tai pintavesille haittaa aiheuttavat aineet
ja materiaalit

• Huolto- ja ruokailutilojen betoni- ja puurakenteet
jätetään paikoilleen

• Kaivostiloista poistetaan myös jätteet ja mahdolliset
pohjaveden laatua pilaavat muut materiaalit

• Poistettavat materiaalit lajitellaan myöhempää hyö-
dyntämistä tai kierrättämistä varten

5) Kuivanapitopumppauksen lopettaminen ja vesien
käsittelytarpeen arvioiminen ja järjestäminen

6) Toiminnan jälkeinen maankäyttö
• Sortumavaarallisten alueiden huomioiminen alueen

myöhemmässä maankäytössä; esim. louhoksen
vaikutusalueen merkitseminen kunnan rakennusjärjes-
tykseen erityisalueena

B. Avolouhoksen sulkemisen suunnittelussa
huomioitavia seikkoja:

1) Kaivoskartan laatiminen ja kairasydänten luovuttaminen
• Avolouhoksesta laaditaan lopetushetken mukainen

kaivoskartta, joka toimitetaan Turvatekniikan keskuk-
selle

• Kaivostoiminnan aikaisista kairasydämistä ja niihin
liittyvistä kairasydänraporteista luovutetaan edustava
osa Geologian tutkimuskeskukselle

2) Avolouhoksen saattaminen yleisen turvallisuuden
edellyttämään kuntoon
• Ulkopuolisten pääsyn estäminen louhokseen (aitaus,

ajoteiden sulkeminen)
• Sortumavaarallisten alueiden rajaaminen ja aitaami-

nen
• Avolouhosta ympäröivien maaluiskien muotoilu ja

stabilointi
• Sortumavaarallisten kallioseinämien muotoilu ja

stabilointi
• Aitojen varustaminen kieltokylteillä

3) Avolouhoksen mahdollinen täyttäminen
• Täyttämisessä voidaan käyttää sivukiveä tai rikastus-

hiekkaa, jos niistä ei aiheudu haittaa pohja- tai pinta-
vesille

4) Rakenteiden, koneiden ja laitteiden poistaminen
avolouhoksesta
• Louhoksen varmuudeksi ja turvallisuudeksi rakennet-

tujen laitteiden ja kaivostyön yhteydessä käytettävien
tikapuiden ja portaiden poistaminen edellyttää KTM:n
lupaa

• Avolouhoksesta poistetaan kaikki muut koneet ja
laitteet sekä materiaalit ja tarvikkeet (teräsrakenteet
yms.)

• Avolouhoksesta poistetaan jätteet ja mahdolliset
pohjaveden laatua pilaavat muut materiaalit

• Poistettavat materiaalit lajitellaan hyödyntämistä tai
kierrättämistä varten, ja jäljelle jäävät materiaalit
hävitetään jätteenkäsittelyn kautta

5) Kuivanapitopumppauksen lopettaminen ja vesien
käsittelytarpeen arvioiminen ja järjestäminen

6) Avolouhoksen mukauttaminen maisemakuvaan ja
toiminnan jälkeinen maankäyttö
• Maaluiskien kasvillistumisen edistäminen
• Louhoksen vaikutusalueen merkitseminen kunnan

rakennusjärjestykseen erityisalueena

C. Sivukivien läjitysalueiden sulkemisen
suunnittelussa huomioitavia seikkoja:

1) Sivukivien ominaisuuksien määrittäminen (ennen
toiminnan aloittamista)
• Kemiallisen ja mineralogisen koostumuksen, hapon-

muodostuspotentiaalin, mahdollisten haitta-aineiden
liukenemisen sekä pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittä-
minen

• Fysikaalisten ja geoteknisten sekä hydrologisten
ominaisuuksien selvittäminen

• Muodostuvien sivukivien määrän arviointi

LIITE 17. TARKISTUSLISTAUKSIA SULKEMISSUUNNITELMAN LAATIMISTA VARTEN
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2) Sivukivien läjitysalueiden sijoituskohteiden maaperän
ominaisuuksien selvittäminen (ennen toiminnan
aloittamista)
• Maaperän rakenteen ja vedenläpäisevyyden tutkimi-

nen
• Pohja- ja pintavesiolosuhteet
• Läjitysalueiden sijoittaminen heikosti vettä läpäisevil-

le maa-alueille

3) Sivukivien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen
(ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana)
• Toiminnan aikaisella ja toiminnan päättymisen jälkei-

sellä sivukivien hyödyntämisellä pyritään vähentä-
mään loppusijoitettavien massojen määrää

• Mahdollisia hyötykäyttökohteita voivat olla: kaivos-
alueella tai sen ulkopuolella tie- tai maarakentaminen,
louhostilojen täyttäminen

• Edellyttää geoteknisten ja ympäristöominaisuuksien
selvittämistä (vrt. kohta 1)

• Hyödyntäminen voi edellyttää luvitusta (vrt. kpl
3.1.1)

• Sivukiven lajittelu toiminnan aikana geoteknisten ja
ympäristöominaisuuksien perusteella hyötykäyttöä
silmälläpitäen

4) Loppusijoitettavien sivukivien läjitysalueiden saatta-
minen yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon
sekä fysikaalisen ja kemiallisen pitkäaikaisstabiilisuu-
den varmistaminen
• Sortumien ja eroosion estäminen kasojen muotoilulla,

kuivatusjärjestelyillä ja suojarakenteilla; stabiliteetti-
tarkastelut (vrt. kohta J)

• Ulkopuolisten pääsyn estäminen vaarallisille alueille,
vaarallisten alueiden aitaaminen ja merkitseminen
kyltein

• Peittämistarpeen ja tarvittavien peittoratkaisujen
arvioiminen pölyämisriskin ja pitkäaikaiskäyttäytymi-
sen perusteella

5) Loppusijoitettavien sivukivien läjitysalueilta purkau-
tuvien suotovesien käsittelytarpeen arvioiminen ja
käsittelyn suunnitteleminen
• Vesien käsittelytarpeen arvioiminen sivukiven ympä-

ristöominaisuuksien perusteella tai toiminnassa
olevilla kaivoksilla läjitysalueilta purkautuvien
suotovesien määrän, laadun ja virtaamien perusteella

• Muiden sulkemistoimenpiteiden vaikutuksen arvioi-
minen suotovesien määrään ja laatuun

• Käsittelyä vaativien vesien kerääminen, ojitusjärjes-
telmät ja käsittelyn toteuttaminen aktiivisilla tai
passiivisilla käsittelymenetelmillä

• Valitun käsittelymenetelmän ylläpidon ja seurannan
suunnittelu

6) Loppusijoitettavien sivukivien läjitysalueiden sovitta-
minen maisemaan ja toiminnan jälkeisen maankäytön
arvioiminen
• Kasojen muotoilu ja maisemointi
• Kasvillistumisen edistäminen tarvittaessa esim.

kasvukerroksen, siemensekoitusten tai taimien avulla
• Alueen hyötykäyttömahdollisuuksien arvioiminen ja

suunnittelu; omistussuhteiden ja vastuiden määrittely
• Alueen hyötykäyttöön liittyvien rajoituksien

määrittely

7) Loppusijoitettujen sivukivien läjitysalueiden seuranta-
tarpeen arviointi ja seurannan suunnittelu
• Geotekninen seuranta läjitysalueiden fysikaalisen

stabiliteetin varmistamiseksi
• Kasvillistumisen toteutumisen seuranta
• Suotovesien laadun ja niiden käsittelymenetelmien

toimivuuden seuranta

D. Maanpoistomassojen sulkemisen suunnitte-
lussa huomioitavia seikkoja:

1) Maanpoistomassojen hyödyntäminen
• Maalajitteiden ja niiden geoteknisten ominaisuuksien

määrittäminen massojen hyödyntämistä varten
• Muodostuvien massojen määrän arvioiminen
• Mahdollisten käyttökohteiden kartoittaminen: toimin-

nan aikainen tai sulkemiseen liittyvä maarakentami-
nen; hyötykäytön suunnittelu toiminnan käynnistämi-
sen yhteydessä

• Massojen lajittelu toiminnan aikana maalajitteiden ja/
tai geoteknisten ominaisuuksien perusteella erillisiksi
kasoiksi

• Hyödyntäminen voi edellyttää jätelain mukaista
suunnitelmaa (vrt. kpl 3.1.1)

2) Loppusijoitettavien maanpoistomassojen läjitysalueen
saattaminen yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon
• Alueen muotoilu fysikaalisesti stabiiliksi ja maise-

maan soveltuvaksi
• Alueen kasvillistaminen tarvittaessa

E. Rikastushiekka-alueen sulkemisen
suunnittelussa huomioitavia seikkoja:

1) Rikastushiekan ominaisuuksien määrittäminen (ennen
toiminnan aloittamista)
• Kemiallisen ja mineralogisen koostumuksen, hapon-

muodostuspotentiaalin, mahdollisten haitta-aineiden
liukenemisen sekä pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittä-
minen

• Rikastushiekan suotovesien laadun arvioiminen
rikastuskokeiden aikana

• Geoteknisten ja hydrologisten ominaisuuksien selvit-
täminen

2) Rikastushiekan sijoitusalueen maaperän ominaisuuk-
sien selvittäminen (ennen toiminnan aloittamista)
• Maaperän rakenteen ja vedenläpäisevyyden tutkimi-

nen
• Pohja- ja pintavesiolosuhteet
• Läjitysalueiden sijoittaminen heikosti vettä läpäisevil-

le maa-alueille

3) Rikastushiekan hyödyntämismahdollisuuksien selvittämi-
nen (ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana)
• Toiminnan aikaisella ja toiminnan päättymisen jälkei-

sellä rikastushiekan hyödyntämisellä pyritään vähen-
tämään loppusijoitettavien massojen määrää

• Mahdollisia hyötykäyttökohteita voivat olla: kaivos-
alueella tai sen ulkopuolella maarakentaminen,
louhostilojen täyttäminen. Osa rikastushiekoista
soveltuu myös esim. maanparannusaineeksi tai lan-
noitteiksi
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• Edellyttää geoteknisten ja ympäristöominaisuuksien
selvittämistä (vrt. kohta 1)

• Hyödyntäminen voi edellyttää luvitusta (vrt. kpl
3.1.1)

4) Loppusijoitettavan rikastushiekan läjitysalueen
saattaminen yleisen turvallisuuden edellyttämään
kuntoon sekä fysikaalisen ja kemiallisen pitkäaikais-
stabiilisuuden varmistaminen
• Rikastushiekka-altaan patojen stabiliteetin varmista-

minen; stabiliteettitarkastelut, luiskien muotoilu,
kuivatusjärjestelyt, kasvillistaminen (vrt. kohta J)

• Selkeytysaltaiden tyhjentäminen ja niihin liittyvien
loppusijoitettavan rikastushiekan kannalta tarpeetto-
mien patorakenteiden purkaminen ja materiaalien
mahdollinen hyödyntäminen; selkeytysaltaiden
pohjalle kertyneen lietteen loppusijoittaminen

• Ulkopuolisten pääsyn estäminen vaarallisille alueille,
vaarallisten alueiden aitaaminen ja merkitseminen
kyltein

• Peittämistarpeen ja tarvittavien peittoratkaisujen
arvioiminen pölyämisriskin ja pitkäaikaiskäyttäytymi-
sen perusteella

• Peittämisen ajoittaminen: peittäminen voidaan usein
aloittaa jo toiminnan aikana

• Mahdollisten pohjaveteen läjitysalueelta purkautuvien
vesien purkautumisreittien selvittäminen ja tukkimi-
nen; likaantuneiden pohjavesien puhdistamistarpeen
arviointi ja kunnostustoimet

5) Loppusijoitettavan rikastushiekan läjitysalueelta
purkautuvien suotovesien käsittelytarpeen arvioimi-
nen ja käsittelyn suunnitteleminen
• Vesien käsittelytarpeen arvioiminen rikastushiekan

ympäristöominaisuuksien perusteella tai toiminnassa
olevilla kaivoksilla läjitysalueelta purkautuvien
suotovesien määrän, laadun ja virtaamien perusteella

• Muiden sulkemistoimenpiteiden vaikutuksen arvioi-
minen suotovesien määrään ja laatuun

• Käsittelyä vaativien vesien kerääminen, ojitusjärjes-
telmät ja käsittelyn toteuttaminen aktiivisilla tai
passiivisilla käsittelymenetelmillä

• Valitun käsittelymenetelmän ylläpidon ja seurannan
suunnittelu

6) Loppusijoitettavan rikastushiekan läjitysalueen
sovittaminen maisemaan ja toiminnan jälkeisen maan-
käytön suunnitteleminen
• Kasojen muotoilu ja maisemointi
• Kasvillistumisen edistäminen tarvittaessa esim.

kasvukerroksen, siemensekoitusten tai taimien avulla
• Rikastushiekka-alueen merkitseminen kunnan raken-

nusjärjestykseen erityisalueeksi
• Alueen hyötykäyttömahdollisuuksien arvioiminen ja

suunnittelu; omistussuhteiden ja vastuiden määrittely
• Hyötykäyttöön liittyvien rajoituksien määrittely

7) Loppusijoitettavan rikastushiekan läjitysalueen
seurantatarpeen arviointi ja seurannan suunnittelu
• Geotekninen seuranta
• Suotovesien laadun ja määrän seuranta
• Vesien käsittelyn ja muiden sulkemistoimenpiteiden

toimivuuden seuranta

F. Rakennusten ja muun infrastruktuurin sulke-
misen suunnittelussa huomioitavia seikkoja:

1) Alueen saattaminen turvallisuuden vaatimaan kuntoon
• Tarpeettomien tai huonokuntoisten rakenteiden ja

rakennusten purkaminen
• Kemikaalisäiliöiden poistaminen
• Alueen siistiminen ja maisemointi
• Infrastruktuuriin liittyvien ympäristöhaittojen selvittä-

minen ja siihen liittyvä alueen kunnostaminen

2) Kaivoksessa olevien rakenteiden jatkokäytön arvioiminen
• Kaivoksen varmuudeksi ja turvallisuuden säilyttämi-

seksi rakennettujen rakenteiden sekä kaivospiirin
alueelle rakennettujen betonisten nostotornien ja
muiden ainoastaan kaivostoimintaan tarkoitettujen
kiinteiden laitteiden poistaminen edellyttää KTM:n
lupaa.

3) Hyödynnettävissä olevan infrastruktuurin määrittele-
minen ja käytön uudelleen arvioiminen
• Tiestön, rakenteiden ja rakennusten käyttötarpeen ja –

mahdollisuuksien kartoittaminen (esim. yritystoimin-
ta)

• Rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen arvioimi-
nen; suojelukohteiden tunnistaminen

• Alueelle jätettävän infrastruktuurin omistussuhteiden
ja vastuiden määritteleminen

4) Rakennusten ja rakenteiden purkaminen
• Purettavien materiaalien hyötykäytön (kierrätys,

energiasisältö) arvioiminen
• Purettavien materiaalien lajittelu
• Materiaaleihin liittyviin riskitekijöihin (asbesti)

varautuminen
• Poistettavien materiaalien asianmukainen hävittämi-

nen

G. Koneiden ja laitteiden osalta sulkemisen
suunnittelussa huomioitavia seikkoja:

1) Kaivoskoneiden ja –laitteiden poistaminen kaivosalueelta
• Kaivoksen turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja

kaivospiirin alueella olevien ainoastaan kaivostyöhön
tarkoitettujen laitteiden poistaminen edellyttää KTM:n
lupaa. Muut koneet ja laitteet poistetaan alueelta.

• Koneiden ja laitteiden hyötykäytön arvioiminen ja
uudelleen käyttö (myyminen, kierrättäminen, energia-
sisällön hyödyntäminen)

• Rikastamon myyntimahdollisuuksien selvittäminen
• Hyötykäyttöön soveltumattomien koneiden ja laittei-

den asianmukainen hävittäminen
• Koneisiin ja laitteisiin liittyvien ympäristöriskien

arvioiminen

H. Kasvillistamisen suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioon otettavia seikkoja:

1) Alueen tuleva maankäyttö ja haluttu visuaalinen vaikutus

2) Kasvuedellytykset kasvillistettavalla alueella:
• ravinteet/lannoituksen tarve
• orgaaninen aines, pH, kasvua haittaavat epäpuhtaudet
• kosteus
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• kasvualustan riittävyys juurruttamiseen/kasvualustan
ja kasvukerroksen lisäämistarve

• kasvualustan eroosioherkkyys/tukemistarve

3) Paikallinen kasvillisuus ja sen soveltuvuus kasvillista-
miseen

4) Muut kasvillistamiseen soveltuvat kasvit ja niiden
soveltuvuus
• säänkesto, nopeakasvuisuus
• vaatimukset kasvualustalle
• maanpeittokyky, juurisyvyys, ym.

5) Kasvillisuuden huolto ja tarkkailu

I. Pinta- ja pohjavesiseurannan järjestämisen
tarkistuslista

• Tehdään perusselvitys alueen pinta- ja pohjavesiolo-
suhteista (ks. luku 4.1.1).

• Selvitetään kaivosalueen, rikastushiekka-alueen ja
sivukivialueiden sulkemisen jälkeiset vesijärjestelyt
sekä vesien koostumus ja niissä tapahtuvat prosessit.

• Selvitetään alueella talousvesikäytössä olevat kaivot
ja niiden sijainnit.

• Arvioidaan sekä pinta- että pohjavesiseurantaan
tarvittavien näytepisteiden määrä ja sijainnit.

• Selvitetään alueella sijaitsevat pohjavedenhavainto-
paikat: niiden sijainti, kunto, havaintoputkien osalta
myös putken materiaali, halkaisijan koko ja syvyydet.
Tiedot löytyvät yleensä havaintoputkien asennusra-
porteista. Arvioidaan havaintoputkien käyttökelpoi-
suus pohjaveden jälkitarkkailuun.

• Arvioidaan uusien havaintoputkien tarve valuma-
alueilla ja valitaan putkimateriaali sekä –koko. Määri-
tetään putkien sijainnit, syvyydet ja siiviläputken
osuudet. Havaintoputkien syvyydet ja siiviläputken
osuus mitoitetaan koko pohjavesikerroksen mitalle
huomioiden pohjavedenpinnan luontaiset vaihtelut.

• Laaditaan aiempien vesianalyysitulosten perusteella
arvio seurannan kannalta oleellisista mitattavista
muuttujista sekä tarvittavista analyyseistä

• Suunnitellaan vesiseurannan käytännön hoitaminen:
kuka vastaa ja huolehtii näytteenotosta, näytteenotos-
sa vaadittava kalusto, näytteenottoon soveltuvat
menetelmät alueen luonne huomioon ottaen sekä
näytteiden analysointi ja dokumentointi. Lisäksi
suunnitellaan näytteenoton intensiteetti ja pistekohtai-
set näytteenottoajankohdat.

• Arvioidaan vedenlaadun varmistusnäytteiden tarve.
• Suunnitellaan seurantanäytteiden tulosten raportointi.
• Arvioidaan vesien jälkitarkkailun kustannukset

vuositasolla.

Esitetään kokonaissuunnitelma vesiseurannan järjestämisestä
viranomaisille.

J. Kaivospatojen ja läjitysalueiden stabiliteetin
tarkistuslista

Stabiliteettitarkasteluihin liittyvä tarkistuslista:

1) Olemassa olevan lähtöaineiston kerääminen / täyden-
täminen

• pohjatutkimustietojen kokoaminen,
• rakenteiden geometriatietojen kokoaminen,
• suotovesipintojen tasojen ja muiden vedenpintatieto-

jen ja niiden vaihtelurajojen kokoaminen,
• materiaalien lujuusominaisuustietojen kokoaminen,
• em. tietojen ajantasaisuuden ja riittävyyden arviointi,
• em. tietojen mahdollisten puutteiden täydentäminen

lisäpohjatutkimuksin ja laboratoriokokein, sekä
• sulkemistoimenpiteistä aiheutuvien vaikutusten

huomioiminen stabiliteettitarkastelujen osalta.

2) Stabiliteettitarkastelujen suorittaminen
• pienimmän varmuuskertoimen omaavien liukupinto-

jen määrittäminen eri poikkileikkauksissa, ja
• riski- ja herkkyystarkastelujen suorittaminen.

3) Sulkemistoimenpiteet
• sulkemistoimenpiteiden johdosta tarvittavan tarkkai-

luohjelman suunnittelu ja toteuttamien.

Jälkihoitotoimenpiteiden jälkeinen aika

Kaivosalueen jälkihoidon jälkeen suoritettavien geoteknisten
tarkkailumittausten tavoitteena on varmistaa, että rakenteet
pysyvät stabiileina, toimivat suunnitellun mukaisesti ja että
mahdolliset vaurioriskit havaitaan riittävän ajoissa.

Säännöllisesti tarkkailuohjelman mukaan suoritettavia
toimenpiteitä ovat:

• alueiden ja rakenteiden silmämääräinen tarkkailu,
• suoto- ja vedenpintojen tasojen tarkkailu,
• patorakenteiden osalta mahdollisten suotovesimäärien

tarkkailu, ja
• siirtymämittausten suorittaminen tarvittaessa.

Silmämääräisessä alueiden ja rakenteiden tarkkailussa tarkis-
tettavia kohtia ovat:

1) Yleistarkastukset, joissa arvioidaan
• alueiden suoja-aitojen kunto, ja
• tarkkailulaitteiden ja -välineiden kunto.

2) Avolouhos ja kivikasat, joista tarkistetaan:
• luiskien mahdolliset muodonmuutokset ja kuluminen,

sekä
• pintakuivatuksen toimivuus.

3) Patojen ja altaiden rakenteet, erityisesti tarkistetaan mm.:
• patoluiskien ja luiskan alapuolisen maanpinnan

mahdolliset muodonmuutokset,
• patoluiskien mahdollinen kuluminen pinta- tai suoto-

veden vaikutuksesta,
• patoluiskien ja välitasanteiden mahdolliset halkeamat,
• patojen kuivatusjärjestelmien toimivuus, ojien kunto,
• patojen kasvillisuus (kasvun alkuun lähtö, kattavuus,

ylisuuret puut),
• peittorakenteen muodonmuutokset, halkeamat ja

painumat,
• peittorakenteen pintakuivatuksen toimivuus, sekä
• peittorakenteen kasvillisuus.

Patorakennelmat tulee tarkastaa myös välittömästi poikkeuk-
sellisen voimakkaiden sateiden jälkeen.
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implementation of mine closure and presents technical solutions and risk control measures of relevance to closure. The
final sections deal with aspects of after-closure monitoring and cost accounting.

The appendices of the Handbook provide in-depth views of the most important topics raised in the main text.
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