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Tornivaara, A. (ed.) & Kauppila, P. M. (ed.) 2014. Kaivoksen sulkeminen ja 
jälkihoito; ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille. Abstract: Mine clo-
sure and rehabilitation; excursion to the Luikonlahti and Keretti mine sites. Geo-
logical Survey of Finland, Guide 60, 35 pages, 19 figures and 7 tables.

There have been nearly 1000 mines in Finland since the Middle Ages. Most of 
them have been abandoned or were closed following small-scale mining opera-
tions. unlike the small historical mines, the larger mines established in the 20th 
century, and especially their waste facilities, have clearly changed the landscape 
and the environment surrounding the mine sites. A number of large metal mines 
were closed in Finland between 1970‒1995. It has subsequently been noted that 
they have had negative environmental impacts on their surroundings following 
mine closure. The geology of the extracted rocks, the beneficiation process and 
the amount of mining waste disposed of above the ground are the most important 
factors determining the possible environmental impacts. Mining wastes can be 
inert, i.e. material that is not expected to change physically, chemically or bio-
logically, and as such does not cause contamination of the environment or pose 
hazards to human health. On the other hand, even if the waste is regarded as 
hazardous to the environment, it is essential with respect to the environmental 
impacts to consider how the waste facility has been constructed and maintained 
during the mining operations, how the closure has been carried out and whether 
sufficient resources have been reserved for the after-care of the facility. Currently, 
a wide variety of acts, decrees and permits regulate mine closure. Additionally, 
research in the field, ongoing development and permit procedures seek to affect 
the selection and application of the best environmental practices in mine closure. 
The local Centres for Economic Development, Transport and the Environment 
supervise closed and abandoned mine sites similarly to operating mines.

In Finland, forty closed and abandoned mine sites have been listed as poten-
tially hazardous to the environment or human health. Their closure has been in-
sufficient with respect to the environmental aspects, after-care activities are lack-
ing or neglected, or data from the site are inadequate, even though the amounts 
and quality of the waste suggest negative environmental impacts. Dusting of fine 
particles and leakage of the basal structures or the dams of the waste facilities 
can contaminate the environment or cause hazards to health by resulting in the 
spreading of contaminants outside the waste areas or groundwater contamina-
tion.

This guidebook describes the closure and its impact on the environment of 
the Luikonlahti mine site and the tailings area of the Keretti mine based on the 
literature, previous and new data from the sites, and the environmental permits 
for the sites. The guidebook serves as background material for the “Mine closure 
and after-care” course of the GeoProsPDIV training programme at the university 
of Oulu organised by the Geological Survey of Finland. 

The Luikonlahti copper mine operated from 1968 to 1983, after which talc ore, 
extracted from the Luikonlahti and Polvijärvi talc ore deposits, was processed at 
the site between 1979‒2006. Since 2012, multimetal ore from the Kylylahti mine 
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has been processed at the site. The recent mining operations have exploited the 
original tailings facilities in the final disposal of their tailings. The Outokumpu 
mine site also has a long tradition in mining. Ore excavation started at the old 
mine site in 1913 and ended in 1989 when the Keretti mine was closed. Environ-
mental impacts, such as increased metal concentrations in surface waters in the 
surroundings, have been reported from both Luikonlahti and Keretti mine sites. 
Efforts have been made to reduce the water effluents from both mine sites, e.g. by 
constructing wetlands in the 21st century.

During mine closure, it is important to take into account that the environ-
mental impacts of the operations do not necessarily appear immediately after 
closure, since the acid production of the wastes may even continue for decades. 
Slow weathering of the minerals and the potential delay in the mobilisation of the 
contaminants needs to be taken into account in the monitoring and after-care of 
waste facilities. The characterisation and determination of the long-term behav-
iour of the waste are important starting points for the selection of appropriate 
after-care solutions. Town planning should also address the restrictions in the us-
age of the site, since the excavation of old waste facilities, utilisation of the waste 
rock in road construction, and ground subsidence around old mine workings (as 
in Outokumpu) may cause unexpected environmental impacts.

Keywords (Georef Thesaurus, AGI): environmental geology, geochemical sur-
veys, mines, mine closure, constructed wetlands, watercourses,  pollutants, acid 
mine drainage, remediation, monitoring, Luikonlahti, Outokumpu, Keretti,  
Finland
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Tornivaara, A. (toim.) & Kauppila, P. M. (toim.) 2014. Kaivoksen sulkeminen 
ja jälkihoito; ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille. Abstract: Mine 
closure and rehabilitation; excursion to the Luikonlahti and Keretti mine sites. 
Geologian tutkimuskeskus, Opas 60, 35 sivua, 19 kuvaa ja 7 taulukkoa.

Suomessa on toiminut keskiajalta lähtien lähes 1 000 kaivosta, joista suurin osa 
on pienimuotoisen toiminnan jälkeen suljettu tai hylätty. Toisin kuin pienet his-
torialliset kaivokset 1900-luvulla perustetut suuremman kokoluokan kaivokset, 
ja etenkin niiden jätealueet, ovat muuttaneet selvästi lähialueen maisemakuvaa 
ja ympäristöä. Vuosina 1970–1995 Suomessa suljettiin useita suuria metallimal-
mikaivoksia, joiden on myöhemmin havaittu vaikuttavan haitallisesti lähialueen 
ympäristöolosuhteisiin vielä sulkemisen jälkeenkin. Mahdollisten ympäristövai-
kutusten kannalta oleellisinta on kaivokselta louhittavan kiviaineksen geologia, 
rikastusprosessi sekä alueelle sijoitettujen (maanpäällisten) kaivannaisjätteiden 
määrä. Kaivannaisjäte voi olla ominaisuuksiltaan pysyvää eli sellaista ainesta, jos-
sa ei oleteta tapahtuvan sellaisia fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia muutoksia, 
jotka aiheuttaisivat ympäristön pilaantumista tai terveysvaaraa. Toisaalta vaikka 
kyseessä olisikin ympäristön kannalta vaarallinen jäte, on ympäristövaikutusten 
kannalta oleellista, miten jätealue on toiminnan aikana rakennettu ja hoidettu 
sekä miten kaivoksen sulkemisen yhteydessä toimitaan ja onko jälkihoitoon va-
rattu riittävästi resursseja. Tänä päivänä kaivoksen sulkemista säätelevät useat 
eri lait, asetukset ja niiden pohjalta annetut lupapäätökset. Lisäksi alan tutkimus,  
kehitystyö ja lupamenettelyt pyrkivät vaikuttamaan parhaiden ympäristökäytän-
töjen valintaan ja soveltamiseen kaivoksen sulkemisessa. Kuten toimivienkin, 
myös suljettujen ja hylättyjen kaivosten valvonnasta vastaavat paikalliset ELy-
keskukset.

Suomessa on luetteloitu 40 ympäristölle tai ihmisen terveydelle mahdollista 
vaaraa aiheuttavaa suljettua tai hylättyä kaivosaluetta. Niiden sulkeminen on ym-
päristönäkökohtien kannalta tapahtunut puutteellisesti, mahdollisia jälkihoito-
velvoitteita ei ole tai ne on laiminlyöty tai alueelta ei ole saatavilla riittävästi tietoa, 
vaikka alueen jätemäärät ja jätteen laatu antavat aihetta epäilykseen haitallisista 
ympäristövaikutuksista. ympäristön pilaantumista tai terveysvaaraa voi syntyä 
esim. hienoaineksen pölyämisestä, jätealueiden pohjarakenteiden vuodoista tai 
patosortumista, joissa haitalliset aineet leviävät jätealueen ulkopuolelle tai esi-
merkiksi pilaavat pohjaveden. 

Oppaassa on kuvattu Luikonlahden kaivosalueen ja Keretin kaivoksen rikas-
tushiekka-alueen sulkeminen ja sulkemistoimenpiteiden merkitys ympäristölle 
kirjallisuuteen, vanhoihin aineistoihin, alueen ympäristölupiin ja uusiin tutki-
musaineistoihin pohjautuen. Opas toimii taustamateriaalina GTK:n järjestämällä 
Oulun yliopiston GeoProsPDIV-koulutusohjelman Kaivoksen sulkeminen ja jäl-
kihoito -kurssin ekskursiokohteilla. Luikonlahden kuparikaivos toimi vuodesta 
1968 vuoteen 1983, ja sen jälkeen alueella on rikastettu talkkia Luikonlahdelta ja 
Polvijärveltä louhitusta talkkimalmista vuosina 1979–2006. Vuodesta 2012 alka-
en alueella on rikastettu Kylylahden kaivoksen monimetallimalmia. Alueen myö-
hempi kaivostoiminta on hyödyntänyt Luikonlahden vanhoja rikastushiekka- 
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altaita jätteen loppusijoituksessa. Myös Outokummun kaivosalueella on pitkät 
kaivosperinteet. Malmin louhinta alkoi vanhalla kaivosalueella vuonna 1913 ja 
päättyi Keretin kaivoksen sulkemiseen vuonna 1989. Sekä Luikonlahden että 
Outokummun kaivosalueilta on raportoitu ympäristöhaitoista, kuten lähivesien 
kohonneista metallipitoisuuksista. Näiden kahden kaivosalueen vesipäästöjä on 
pyritty vähentämään 2000-luvulla mm. kosteikkopuhdistamoilla. 

Kaivoksen sulkemisen yhteydessä on hyvä huomioida, että ympäristövaikutuk-
set eivät välttämättä ilmaannu heti sulkemisen jälkeen, sillä esimerkiksi Suomen 
oloissa kaivannaisjätteiden haponmuodostus voi kestää jopa kymmeniä vuosia. 
Hidas rapautuminen ja mahdollinen viipymä on huomioitava jätealueiden tark-
kailussa ja jälkihoidossa. Jätteen karakterisointi ja pitkäaikaiskäyttäytymisen sel-
vittäminen ovat tärkeitä lähtökohtia oikeiden jälkihoitoratkaisujen valitsemiseksi. 
Lisäksi kaavoituksessa on huomioitava alueen käyttörajoitukset, sillä esimerkiksi 
vanhojen jätealueiden kaivaminen, sivukivien hyödyntäminen tierakentamises-
sa tai vanhojen kaivosalueiden maanpainumat (kuten Outokummussa) voivat  
aiheuttaa ennakoimattomia ympäristöhaittoja.

Asiasanat (Geosanasto, GTK): ympäristögeologia, geokemialliset tutkimukset, 
kaivokset, kaivoksen sulkeminen, vesiensuojelukosteikot, vesistöt, saasteet, ha-
pan kaivosvaluma, kunnostus, seuranta, Luikonlahti, Outokumpu, Keretti, Suomi

Anna Tornivaara, Geologian tutkimuskeskus, PL 1237, 70211 Kuopio 
Sähköposti: anna.tornivaara@gtk.fi

Päivi M. Kauppila, Geologian tutkimuskeskus, PL 1237, 70211 Kuopio,  
Sähköposti: paivi.kauppila@gtk.fi
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KOhDE 2. LUIKONLAhDEN SULjETTU VANhA  
KUPARIKAIVOSALUE jA SIVUKIVI- jA RIKASTUS- 

hIEKKA-ALUEIDEN VESIEN KäSITTELY PASSIIVISILLA 
MENETELMILLä

Kauppila, P. M. & Räisänen, M. L

Tässä kohteessa tutustutaan Luikonlahden vanhaan kaivosalueeseen ja siellä  
tehtyihin kunnostustöihin.

LUIKONLAhDEN KAIVOSTOIMINTA 1968–2006

Luikonlahden Cu-kaivos (Kuva 1) toimi Pohjois-Karjalassa Kaavilla vuosina 
1968–1983. Alueella tehtiin ensimmäinen valtaus vuonna 1910 ja Geologinen 
komissio aloitti alueella syväkairaukset vuonna 1930. Samana vuonna löydettiin 
Pajamalmin pieni massiivinen kupariesiintymä. Vuonna 1944 ruskealan Mar-
mori Oy löysi malmitutkimuksillaan Asuntotalon malmion (1,5 milj. tonnia Cu-
malmia), joka oli kaivoksen suurin malmiesiintymä (80 x 700 x 480 m). Mylly-
koski Oy aloitti varsinaisen kaivostoiminnan alueella vuonna 1968 Asuntotalon 
malmiesiintymän avolouhinnalla. Asuntotalon louhinnassa siirryttiin maanalai-
seen louhintaan vuonna 1971. Asuntotalon lisäksi kuparimalmia louhittiin myös 
Kunttisuon ja Pajamalmin esiintymistä. Kaivoksen vuosituotanto oli noin puoli 
miljoonaa tonnia malmia ja kokonaislouhinta toiminnan aikana noin 7,7 miljoo-
naa tonnia. Malmin keskipitoisuudet olivat seuraavat: kupari 1,2 %, koboltti 0,12 
%, nikkeli 0,09 %, sinkki 0,65 % ja rikki 20 %. rikastamolla tuotettiin vaahdotta-
malla kupari-, koboltti- ja sinkkirikasteita sekä magneettikiisua. Kuparikaivostoi-
minta päättyi Luikonlahden kaivoksella vuonna 1983 (Eskelinen et al. 1983, Tyni 
et al. 1997).

Luikonlahden kaivosalueella rikastettiin talkkia vuosina 1979–2006. Talkin 
vaahdotusrikastus aloitettiin hyödyntämällä Luikonlahdelta löydettyä talkki-
esiintymää vuorotellen kuparimalmin rikastamisen kanssa (Tyni et al. 1997). 
Kuparikaivostoiminnan päätyttyä mm. Finnminerals Oy (ollut myös nimellä 
Suomen Talkki Oy ja myöhemmin Mondo Minerals) jatkoi talkin rikastamis-
ta Polvijärveltä louhituista vuolukivimalmeista (mm. horsmanahosta) vuoteen 
2006 asti. Talkin rikastamisen ohella Polvijärven talkkimalmista tuotettiin myös 
nikkelirikastetta (Tyni et al. 1997).

Mondo Minerals teki kaivosalueella jälkihoitotöitä vuosina 2006–2007. jälki-
hoitotyöt kattoivat sivukivialueiden muotoilun ja maisemoinnin, rikastushiekka-
alueiden sulfidipitoisesta rikastushiekasta rakennettujen patojen peittämisen 
magnesiittipitoisella rikastushiekalla, rikastushiekan märkäpeiton ja kosteik-
kojen ja reaktiivisten padotusrakenteiden rakentamisen rikastushiekka-altaan  
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Kuva 1. Luikonlahden kaivosalue ja alueen maaperä. (Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotieto-
kannan 03/2013 aineistoa).
Fig. 1. The Luikonlahti mine site and the Quaternary deposits of the area. (Contains data from the 
National Land Survey of Finland Topographic Database 03/2013.)
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vesien käsittelemiseksi (ISY 2006, Räisänen & Juntunen 2004). Avolouhosten on 
annettu täyttyä vedellä jo Myllykoski Oy:n kaivostoiminnan päätyttyä.

Kaivospiiri siirtyi Finn Nickel Oy:lle vuonna 2007 ja edelleen Vulcan Resour-
cesille 2009. Vulcan Resources, nykyinen Altona Mining Ltd aloitti Luikonlah-
della rikastamotoiminnan vuonna 2012. Rikastamoon kuljetetaan Polvijärveltä 
Kylylahden kaivoksen monimetallimalmia. Rikastamolla muodostuva rikastus-
hiekka läjitetään samaan rikastushiekka-altaaseen kuin aiempien toimintojenkin 
rikastushiekat. Altona Mining Ltd on myynyt Luikonlahden rikastamon ja Kyly-
lahden kaivosoikeudet Bolidenille vuonna 2014.

LuikonLahdeLLa rikastettujen maLmien geoLogia

Luikonlahden malmi kuuluu ns. Outokumpu-tyypin malmiesiintymiin, joiden 
kivilajit koostuvat metamorfoituneista kvartsikivistä sekä karsi- ja karbonaatti-
kivistä, serpentiniiteistä ja mustaliuskeista, joita ympäröivät kiillegneissit (Pelto-
la 1978, Eskelinen et al. 1983, Peltonen et al. 2008). Massiivista malmia esiintyi 
useina erillisinä linsseinä pääasiassa serpentiniitin reunassa olevassa kvartsiki-
vessä (Eskelinen et al. 1983, Papunen 1986). Malmit olivat pystyasentoisia. Mal-
min päämineraalit olivat kuparikiisu (CuFeS2), sinkkivälke [(Zn,Fe)S], koboltti-
pentlandiitti (Co9S8), magneettikiisu (Fe1-xS) ja kobolttipitoinen rikkikiisu (FeS2). 
Harmemineraalit koostuivat kvartsista, talkista, kloriitista, grafiitista, kalsiitista ja 
diopsidista (Eskelinen et al. 1983).

Luikonlahden ja Polvijärven alueen talkkimalmit edustavat Outokumpu-
tyypin talkkiesiintymiä, jotka koostuvat vastaavasta kivilajiseurueesta kuin Lui-
konlahden kuparimalmikin. Esimerkiksi Horsmanahon talkkimalmi koostuu 
serpentiniitin yhteydessä esiintyvistä talkki-magnesiittikivistä ja talkkirikkaista 
vuolukivistä (Tyni et al. 1997). Esiintymät koostuvat pääasiassa talkista, magne-
siitista, dolomiitista ja kloriitista ja sisältävät vähäisiä määriä magnetiittia, kro-
miittia ja sulfidimineraaleja (mm. magneettikiisua, pentlandiittia) sekä nikke-
liarsenideja (nikkoliitti (NiAs), gersdorfiitti [NiAsS]) (Wiik 1953, Vesasalo 1965, 
Huopaniemi 1986, Tyni et al. 1997).

LuikonLahden aLueen ympäristö ja sen geoLogia

Luikonlahden kaivospiiri sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, jossa lähimmät asuin-
rakennukset ovat noin 500 metrin päässä rikastushiekan läjitysalueesta länteen.

Alueen kallioperä koostuu pääosin Outokumpu-jakson kivilajeista, serpenti-
niiteistä, karsi- ja karbonaattikivistä sekä mustaliuskeista, joita ympäröi kiille-
gneissi. Karbonaattikivet koostuvat dolomiitti- ja magnesiittikivistä sekä talkki-
liuskeista. Alueen itäreunalla (Enkelinmäki) on runsaasti graniittia ja pegmatiittia 
ja alueen eteläpuolen kallioperä koostuu granodioriitista.

Alueen maaperä koostuu kivisestä, hyvin vettä johtavasta hiekkamoreenista 
koostuvista kumpumoreeneista ja kallioselänteistä (Kuva 1). Moreenikerros on 
yleensä ohut ja kumpumoreenimuodostumissa sen paksuus on 4‒8 m. Kaivos-
alueen lounaispuolella kulkee katkonainen harjujakso Petkellahdelta Uvemäen 
itäpuolelta Luikonlahden ranta-alueille.

Kaivosalueella tai sen lähialueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita, mutta 
alueen ympäristössä on yksityisiä kaivoja, jotka ovat osittain talousvesikäytössä. 
Pohjavesimuodostumat ovat alueella yksittäisiä, erillisiä kumpumoreenimäistä ja 
harjun pätkistä koostuvia esiintymiä.
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rikastushiekka-aLue

Luikonlahden rikastushiekka-alue on rakennettu entisen Petkellammen ja sitä 
ympäröivän suon muodostamaan kallioselänteiden rajaamaan painanteeseen 
(Kuva 1). Altaassa on moreenista ja sivukivestä rakennetut padot altaan länsi-, 
pohjois- ja eteläreunoilla. Erityisesti länsireunan patoa on korotettu sulfidimi-
neraalipitoisella rikastushiekalla, joka on peitetty padon ulkoreunalta moreenilla 
pölyämisen estämiseksi. Ennen nykyistä toimintaa patojen korkeus oli 10‒20 m 
ja altaaseen oli varastoituna noin 6 milj. tonnia sulfidimineraalipitoista kupari-
kaivoksen rikastushiekkaa ja sen päälle noin 2,5 milj. tonnia talkkituotannon 
magnesiittirikastushiekkaa (Kuva 2). Altaan pinta-ala oli noin 27 ha (Räisänen 
& Juntunen 2004). Rikastushiekka-altaan eteläpuolella on selkeytysallas, jonka 
kautta vedet johdettiin (ja johdetaan nykyisenkin toiminnanharjoittajan aikana) 
Kylmäpuroa pitkin Luikonlahteen (Kuva 1).

Sulfidirikastushiekka koostuu pääasiassa kvartsista ja rautasulfideista ja sisäl-
tää vaihtelevia määriä talkkia, kloriittia, kalsiittia, diopsidia, grafiittia ja muita 
sulfidimineraaleja (sinkkivälkettä, kuparikiisua ja pentlandiittia). Se sisältää 
merkittäviä määriä rikkiä, sinkkiä, kuparia, nikkeliä ja kobolttia (Taulukko 1). 
Ennen magnesiittihiekan läjittämistä sulfidirikastushiekka oli ehtinyt hapettua 
vedellä kyllästymättömänä olleista pintaosistaan ja länsireunaltaan, jotka olivat 
olleet ilmakehän hapelle ja vedelle alttiina. Sen seurauksena sulfidimineraalit 
olivat rapautuneet ja niihin pidättyneet metallit (Ni, Co, Zn, Cu) ja rikki olivat 
vapautuneet ja oli muodostunut happamia valumavesiä. Rikastushiekan karbo-
naattipuskuri oli kulutettu pintaosissa loppuun, joten rikastushiekassa vallitsi 
happamat olosuhteet (pH 3,5–4,4). Happamuuden ja happamien valumavesien 
myötä rikastushiekassa oli käynnistynyt silikaattirapautuminen. Syvemmällä  
rikastushiekassa ja altaan länsiosissa sulfidimineraalit olivat säilyneet vedellä  

Kuva 2. Luikonlahden rikastushiekka-alueen poikkileikkaus ennen jälkihoitoa (mukailtu Heik-
kinen & Räisänen 2009).
Fig. 2. Cross-section of the Luikonlahti tailings area before remediation (modified after Heikkinen & 
Räisänen 2009). 
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kyllästyneinä ja siten muuttumattomina ja pH-olot neutraaleina tai jopa emäk-
sisinä (pH 6,3–8,7) (Räisänen & Juntunen 2004, Räisänen 2005, Heikkinen & 
Räisänen 2009, Räisänen 2009).

Sulfidirikastushiekan päällä oleva magnesiittirikastushiekka koostuu mag-
nesiitista ja talkista ja sisältää vähäisiä määriä dolomiittia, kloriittia, kiilteitä ja 
sulfidimineraaleja. Magnesiittihiekassa on runsaasti kromia, nikkeliä ja arseenia 
(Taulukko 1) (Räisänen & Juntunen 2004, Räisänen 2005, Heikkinen & Räisänen 
2009). Magnesiittihiekassa oli tapahtunut ainoastaan vähäistä sulfidimineraali-
en hapettumista ja rapautumista ja siten myös vähäistä metallien vapautumista 
(Heikkinen & Räisänen 2009).

Rikastushiekka-altaalta purkautui suotovesiä länteen Suursuolle sekä pohjoi-
seen kohti Palolampea ja tehdasaluetta (Kuva 3). Lisäksi Heinälammen selkey-
tysaltaasta purkautui suotovesiä länteen kohti Suursuota ja etelään Heinälampeen 
johtavaan puroon. Purkautuvat vedet olivat suurelta osin happamia ja sisälsivät 
runsaasti rikkiä, rautaa, mangaania, alumiinia, sinkkiä ja nikkeliä rikastushiekas-
sa tapahtuvan sulfidimineraalien hapettumisen vuoksi (Taulukko 2). Selkeytys-
altaan suotovedet olivat lähes neutraaleja ja sisälsivät lähinnä talkkituotannosta 
peräisin olevaa arseenia ja nikkeliä (Räisänen & Juntunen 2004, Heikkinen & 
Räisänen 2009).

  SiO2 MgO Fe2O3 Al2O3 CaO MnO C As Cd Co Cr Cu Ni Zn S

% % % % % % % mg/
kg

mg/
kg

mg/
kg

mg/
kg

mg/
kg

mg/
kg

mg/
kg %

MRHK

Min 14,8 35,9 7,80 0,69 1,92 0,13 7,92 51,0 0,38 44,1 1845 <20 771 104 0,42

Med 20,1 36,9 9,47 0,94 2,68 0,14 8,90 138 0,47 66,1 2309 - 1006 156 1,04

Ka 19,1 36,9 9,09 0,91 2,64 0,14 8,88 145 0,49 69,4 2276 - 1295 175 0,96

Max 20,1 36,9 9,47 0,94 2,68 0,14 8,90 145 0,49 69,4 2309 105,0 1295 175 1,04

N=7  

HSRHK              

Min 48,8 4,06 11,6 2,44 4,98 0,05 0,09 <30 2,37 248 263 709 214 2137 3,76

Med 57,6 7,08 17,5 3,44 7,03 0,29 0,22 - 4,88 468 316 1122 406 3853 7,85

Ka 56,1 6,59 18,4 3,26 7,14 0,23 0,24 - 5,33 446 347 1227 510 3788 7,57

Max 62,6 7,58 24,9 4,00 9,20 0,34 0,35 34,0 11,10 682 510 2052 1223 5574 11,2

N=7  

SRHK                

Min 40,5 5,02 9,36 1,79 3,80 0,07 0,11 <30 1,54 207 313 501 262 984 3,79

Med 58,1 7,41 16,3 3,59 5,87 0,16 0,27 - 3,96 394 507 696 446 3190 7,13

Ka 57,3 7,81 16,7 3,49 5,95 0,17 0,52 - 5,41 380 564 796 418 3854 7,66

Max 68,4 18,6 25,8 5,60 8,00 0,28 3,70 31,0 13,6 576 850 1664 634 10860 13,3

N=13                              

Taulukko 1. Luikonlahden rikastushiekan koostumus (perustuen Heikkinen & Räisänen 2009 aineistoon). 
Table 1. Composition of the Luikonlahti tailings (based on data from Heikkinen & Räisänen 2009). 

MRHK = magnesiittirikastushiekka, HSRHK = hapettunut sulfidirikastushiekka, SRHK = hapettumaton sulfidirikastushiekka; Min = minimi, 
Med = mediaani, Ka = keskiarvo, Max = maksimi, N = näytemäärä
MRHK = magnesite tailings, HSRHK  = oxidized sulphide tailings, SRHK = unoxidized sulphide tailings; Min = minimum, Med = median,  
Ka = average, Max = maximum, N = number of samples
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Kuva 3. Suotovesien purkautumisalueet Luikonlahden rikastushiekka-alueelta ja selkeytysaltaasta 
vuonna 2003 (Räisänen 2003). 
Fig. 3. Seepage water areas (yellow line) of the Luikolahti tailings area and settling pond in 2003 
(Räisänen 2003).

Kuva 4. Luikonlahden rikastushiekka-alueen suotovesien havaintopisteiden sijainnit (toukokuussa 
2003).
Fig. 4. Location of the sampling points of seepage waters from the Luikonlahti tailings (May 2003).
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Rikastushiekka-altaan patojen reunavyöhykkeissä vahvistettiin magnesiittihiek-
kakerroksen paksuutta vuonna 2004–2005 (> 2 m) (Kuva 5). Mondo Minerals 
sulki ja osittain jälkihoiti rikastushiekka-alueen vuonna 2006. Jälkihoidon tavoit-
teena oli pitää sulfidimineraalipitoinen rikastushiekka vedellä kyllästyneenä ja 
hidastaa sen lisähapettumista (Räisänen & Juntunen 2004). Tämän vuoksi läji-
tysalueella nostettiin vesipintaa korottamalla länsipatoa ja vahvistamalla yläpatoa 
moreenivuorauksella sekä lisäämällä magnesiittihiekan kerrospaksuutta rikas-
tushiekka-altaan länsi- ja pohjoisosissa (ISY 2006, Räisänen 2009). Jälkihoito jäi 
osittain kesken vuonna 2006, kun jätealue siirtyi FinnNickelin hallintaan. Altona 
Mining Ltd on saanut ympäristöluvan läjittää omasta rikastusprosessistaan ole-
vaa rikastushiekkaa samaan rikastushiekka-altaaseen patoja korottamalla (ISAVI 
2011).

Taulukko 2. Luikonlahden rikastushiekka-alueelta purkautuvien suotovesien laatu toukokuussa 2003 ennen jälkihoitotoimen-
piteitä (Heikkinen & Räisänen 2009). Pisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 4.
Table 2. Seepage water quality of the Luikonlahti tailings area in May 2003 before the remediation actions (Heikkinen and Räisänen 
2009). The location of the seepage water points is indicated in Figure 4.

pH EC SO4
2- Ca Fe Mg Mn Al Co Cr Cu Ni Zn

mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

L1 2,8 486 5690 419 1730 265 4,93 29,6 1860 438 3730 1940 21200

L3 5,3 207 1770 511 52,7 101 1,42 0,97 163 0,66 75,9 800 5080

L3A 4,7 208 1800 504 50,6 110 1,56 5,66 196 0,45 144 970 6100

L11 3,5 121 854 165 130 53,9 1,85 1,82 61,4 1,14 12,0 371 140

L12 6,4 67 383 86,6 0,05 51,2 0,52 0,01 44,9 <0,2 8,37 274 60

EC = sähkönjohtavuus 
EC ja pH mitattiin laboratoriossa 1-2 päivän kuluttua näyttenotosta 

Kuva 5. Magnesiittirikastushiekkapeitto Luikonlahden rikastushiekka-alueella vuonna 2005. 
Kuva: M. L. Räisänen, GTK.
Fig. 5. Tailings cover consisting of magnesite tailings in the Luikonlahti tailings area in 2005. Photo: 
M. L. Räisänen, GTK.
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Taulukko 3. Luikonlahden rikastushiekka-altaan suotovesien laatu ennen (2003–2005) ja jälkeen (2006–2010) rikas-
tushiekka-alueen jälkihoitotoimenpiteitä (Aineistot: Heikkinen & Räisänen 2009, GTK:n julkaisemattomat aineistot). 
Sulfidipitoisen rikastushiekan päälle lisättiin magnesiittihiekkaa vuosina 2004‒2005.
Table 3. Seepage water quality of the Luikonlahti tailings area before (2003–2005) and after (2006–2013) remediation of 
the tailings area (data: Heikkinen & Räisänen 2009, unpublished GTK data). Magnesite tailings were added on top of the 
sulphidic tailings in 2004‒2005.

  pH EC SO4
2- Al Ca Fe Mg Mn Co Cu Ni Zn

PVM   mS/m mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

L1 (“yläsuoto”) 

05.05.2003 2,8 486 5690 29,6 419 1730 265 4,93 1860 3730 1940 21200

22.10.2003 3,0 194 2051 8,19 469 160 67,9 0,46 675 1210 693 1850

20.06.2004 3,5 150 1698 0,24 506 85,0 48,0 0,64 43,9 6,98 49,9 260

Magnesiittihiekkakerroksen vahvistaminen

10.05.2005 4,3 197 1752 0,98 498 128 71,8 0,94 99,1 241 221 1570

11.10.2005 6,0 165 1575 0,30 551 16,1 59,0 0,50 51,1 50,6 63,4 150

Jälkihoitotyöt

08.05.2006 6,2 173 1785 0,03 495 25 79,6 0,90 13,9 7,5 24,7 28,0

29.06.2006 6,6 170 1165 0,01 450 19,5 67,0 0,61 22,9 0,63 29 150

05.09.2006 3,2 218 2081 5,09 491 201 87,8 1,03 573 1800 430 2130

07.05.2007 6,0 - 1166 0,10 363 30,9 77 0,92 96 354 159 522

Rikastushiekka-alueen käyttöönotto 2012

15.05.2013 2,7 1920 13,6 284 392 148 2,62 837 3080 1090 6610

L3 (“alasuoto”)

05.05.2003 5,3 207 1770 0,97 511 52,7 101 1,42 163 75,9 800 5080

22.10.2003 5,0 206 2459 0,89 519 160 140 2,34 431 62,8 1250 5540

20.06.2004 3,8 204 2120 6,17 504 131 123 2,16 482 129 1400 6360

Magnesiittihiekkakerroksen vahvistaminen

10.05.2005 5,3 176 1662 0,77 499 41,8 83,7 1,13 130 98,4 583 2710

11.10.2005 5,7 174 1692 0,07 524 46,2 87,1 1,15 89,8 3,12 435 1400

08.05.2006 6,0 200 1860 0,28 481 45,2 82,3 1,36 116 19,8 555 3290

Jälkihoitotyöt

29.06.2006 6,2 176 1572 0,11 518 35,9 63,1 0,86 67,4 2,17 316 1270

29.05.2007 6,6 - 929 0,02 369 14,8 53,3 0,93 41 0,6 136 272

31.08.2007 - - 1301 0,01 453 12,8 69,7 1,12 56 8,2 246 1130

29.10.2007 6,1 167 1502 0,03 457 25,8 75,6 1,38 69 0,2 333 1190

27.05.2008 6,4 233 1440 0,02 448 15,9 78,5 1,04 31,1 <0,1 168 702

23.09.2008 6,0 277 1800 0,03 511 79,9 128 2,70 132 0,53 519 1320

13.10.2009 7,0 139 1530 0,02 466 59,8 103 0,87 30,1 0,35 144 616

11.05.2010 6,2 165 1540 0,12 404 20,8 107 1,17 99,1 65,0 322 2300

03.11.2010 6,0 249 1770 0,10 445 44,9 131 0,86 68,1 3,10 193 1090

Rikastushiekka-alueen käyttöönotto 2012

15.05.2013 4,0 1220 4,66 348 17,1 93,6 1,25 400 241 903 6200

EC = sähkönjohtavuus 
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Luikonlahden rikastushiekka-alueen suotovesien laatu on selvästi parantu-
nut magnesiittihiekan kerrospaksuuden kasvattamisen ja tehtyjen jälkihoitotoi-
menpiteiden myötä (Taulukko 3). Suotovedet ovat muuttuneet happamista lähes 
neutraaleiksi ja niiden metallipitoisuudet (Co, Cu, Ni, Zn, Fe) ovat pienentyneet 
(Kuva 6). Rikastushiekka-alueen uudelleen käyttöönoton jälkeen suotovesien laa-
tu heikkeni lähes samalle tasolle kuin se oli vuonna 2003 (Kuva 6).

rikastushiekka-aLueen vesien käsitteLy suursuon  
rakennetuLLa kosteikoLLa

Rikastushiekka-altaalta länteen purkautuvien suotovesien käsittelemiseksi ra-
kennettiin jälkihoitotöiden yhteydessä kosteikko Suursuolle vuonna 2007. Vesien 
puhdistuksen tavoitteena on vähentää suotovesistä rautaa, mangaania, metalleja 
ja sulfaattia sekä vähentää niiden happamuutta (ISY 2006).

Kosteikko koostuu neljästä altaasta (Kuvat 7 ja 8). Suotovedet johdetaan kostei-
kolle avoimien kalkkikiviojien (eli hapettavien ilmastusojien) kautta (Kuva 9b). 
Kalkkikiviojien tavoitteena on saostaa rauta ja neutraloida vesien happamuutta. 
Kolmen ensimmäisen altaan pohjarakenteena on turve-kalkkikivisepeli-turve-
kerros, jossa kalkkikivikerros toimii vettä johtavana, suotovesiä neutraloivana 
kerroksena ja turvekerrokset metalleja pidättävinä kerroksina ja pelkistäjäbak-
teerien kasvualustana (Kuva 8). Niistä vedet virtaavat neljänteen altaaseen, jonka  

Kuva 6. Luikonlahden rikastushiekka-alueen suotovesien Co-, Cu-, Ni-, Zn-, SO4
2--, Al- ja Fe-

pitoisuudet sekä pH vuosina 2003‒2013.
Fig. 6. Co, Cu, Ni, Zn, SO4

2-, Al and Fe concentrations and pH of the seepage waters of the Luikonlahti 
tailings in 2003‒2013.
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alkupäässä on levitetty kalkkikivilouhetta turpeen päälle (Kuva 8). Allas toimii 
jälkiselkeytysaltaana. Lopuksi vedet virtaavat vielä kalkkikivipenkereen läpi ojaan 
ja sieltä edelleen rikastamon länsipuolella olevaan altaaseen, josta ne pumpataan 
takaisin rikastamolle (Kuvat 7 ja 8; Räisänen 2009).

Kuva 7. Luikonlahden rikastushiekka-alueen suotovesien kosteikkopuhdistamo. Vesien virtaus- 
suunnat on esitetty nuolilla. (Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 03/2013  
aineistoa.)
Fig. 7. The wetland treating the seepage waters of the Luikonlahti tailings. The water flow directions 
are marked with arrows. (Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic 
Database 03/2013.)
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Kuva 8. Luikonlahden rikastushiekka-alueen suotovesien käsittelyyn rakennetun kosteikon  
rakenne (Räisänen 2009).
Fig. 8. Structure of the constructed wetland treating the seepage waters of the Luikonlahti tailings 
(Räisänen 2009).

Kuva 9. a) Luikonlahden rikastushiekka-alueelta Suursuolle purkautuvat vedet vuonna 2006 ennen 
kosteikon ja kalkkikiviojien rakentamista. Kuva: P. Kauppila, GTK. b) Nykyisin rikastushiekka-
alueen suotovedet virtaavat kosteikolle kalkkikiviojien kautta. Kuva: P. Kauppila, GTK.
Fig. 9. a) Seepage waters flowing from the Luikonlahti tailings area in 2006 before the construction of 
the wetland and the open limestone drains. Photo: P. Kauppila, GTK. b) Presently, the seepage waters 
of the Luikonlahti tailings area flow through open limestone drains into the wetland. Photo: P. Kaup-
pila, GTK.
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Vesiseurannan perusteella kosteikolta uloslähtevissä vesissä on ollut mm. vä-
hemmän rautaa, kobolttia, nikkeliä ja kuparia kuin Suursuolta ennen kosteikon 
rakentamista purkautuneissa vesissä (Taulukko 4 ja Kuva 10). Tähän on osaltaan 
vaikuttanut se, että kosteikolle tulevien vesien laatu on parantunut. Kosteikko pi-
dättää hyvin rautaa, joka saostuu etenkin altaaseen 1c, ja jossain määrin myös 
muita metalleja (Taulukko 4; Räisänen 2009). Rikastushiekka-alueen uudelleen 
käyttöönotto vuonna 2012 on kuitenkin lisännyt kosteikolle tulevaa – ja siten 
myös sieltä lähtevää – kuormitusta (Taulukko 4 ja Kuva 10).

Kuva 10. Luikonlahden rikastushiekka-alueen kosteikkopuhdistamolta poistuvien vesien laatu  
vuosina 2007–2013. Vuoden 2003 tulokset kuvastavat tilannetta ennen rakennettua kosteikkoa.
Fig. 10. Quality of the overflow water of the wetland treating the effluents from the Luikonlahti tail-
ings area in 2007–2013. The data from 2003 represent the situation before the construction of the 
wetland.

Taulukko 4. Luikonlahden rikastushiekka-alueen kosteikkopuhdistamolta ulosvirtaavan veden laatu vuosina 2003–2013  
(julkaisematon GTK:n aineisto). Toukokuu 2003 kuvastaa Suursuolta ulosvirtaavien vesien laatua ennen rakennettua kosteik-
koa (Räisänen 2003, Heikkinen & Räisänen 2009).
Table 4. Water quality of the outflowing water of the wetland treating the effluents from the Luikonlahti tailings area (unpublished 
GTK data). May 2003 reflects the effluent quality of the Suursuo bog before the construction of the wetland (Räisänen 2003,  
Heikkinen & Räisänen 2009).

  pH EC SO4 Al Ca Fe Mg Mn Co Cu Ni Zn

PVM/Date   mS/m mg/l  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

05.05. 2003 119 865 4,54 225 12,2 61,0 1,36 168 83,1 656 1580

Kosteikon valmistuminen

31.08.2007 4,73 - - 0,55 279 1,58 73,3 1,31 69,0 5,04 231 499

27.05.2008 5,30 - 1090 0,21 317 1,68 71,2 0,99 57,2 6,11 175 393

23.09.2008 4,20 - 1300 0,63 335 3,57 82,1 1,45 101 8,48 279 743

13.10.2009 6,02 - 1240 0,36 339 4,80 87,5 1,26 79,8 6,11 230 634

11.05.2010 6,33 1386 826 0,07 230 0,56 64,7 1,09 65,3 4,17 214 546

22.09.2011 6,62 159 1040 0,01 271 0,11 84,6 0,63 40,4 1,47 183 375

11.11.2011 6,39 175  1280 0,04 286 0,39 91,7 0,93 39,5 2,47 181 459

15.05.2013 3,51 175 1,20 251 2,03 89,4 1,01 185 49 497 1760
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LuikonLahden kunnostettu vanha kaivosaLue,  
Louhokset ja sivukiviaLueet

Luikonlahden kuparikaivoksen toiminnan aikana malmin louhinnassa louhitut 
sivukivet läjitettiin maan päälle usealle erilliselle alueelle Asuntotalon louhoksen 
lähiympäristöön ja Pajamalmin louhoksen viereen (Kuva 11). Maanalaisen kai-
voksen sivukivet käytettiin kaivostäyttönä. Kunttisuon louhoksen länsipuolella 
sijaitsi moreenin ottoalue (Räisänen 2004).

Suurin läjitysalueista on pinta-alaltaan noin neljä hehtaaria ja sijaitsee Asun-
totalon louhoksen pohjois- ja länsipuolella (alue W1, Kuva 9). Läjitysalue on 
padottu moreenilla Palolammesta kuivattuun lahteen. Osa padotusta lahdesta 
(avolouhoksen pohjoispuolinen osa) toimi kaivostoiminnan aikana kuivatus-
vesien laskeutusaltaana. Muut sivukivikasat olivat kooltaan pienempiä, ja ne oli 
läjitetty osin kallion päälle ja osin moreenimaalle. Sivukivien koostumus vaihteli 
eri kasoissa vähäsulfidisista kivistä alhaisen asteen malmikiveksi luokiteltuihin 
rauta- ja kuparisulfidipitoisiin kvartsikiviin. Yleisesti ottaen sivukivet olivat kar-
si- ja karbonaattikiviä, serpentiiniä, graniittia ja mustaliuskeita ja ne koostuivat 
kvartsista, tremoliitista, diopsidista, maasälvistä, karbonaateista (kalsiitti ja dolo-
miitti, magnesiitti), serpentiinistä, kiilteistä ja talkista. Lisäksi sivukivissä esiintyi 
sulfidimineraaleja – magneettikiisua, rikkikiisua, kuparikiisua, sinkkivälkettä ja 
pentlandiittia. Sulfidimineraalipitoiset sivukivet olivat pintaosistaan rapautuneita 
(Kuva 12), mutta kokonaisuudessaan sulfidirapautuminen oli läjityskasoissa vä-
häistä, sillä kasat ovat olleet suurelta osin vedellä kyllästyneitä (Räisänen 2004).

Kuva 11. Luikonlahden vanhan kuparikaivosalueen sivukivien läjitysalueet ja pinta- ja suotovesien 
kulkeutumissuunnat niiden ympäristössä vuonna 2004 (Räisänen 2004).
Fig. 11. Waste rock areas of the Luikonlahti old copper mine and the flow directions of the surface and 
seepage waters in their surroundings in 2004 (Räisänen 2004).
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Sivukivialueiden vedet kerääntyivät suurelta osin Asuntotalon ja Pajamalmin 
louhoksiin ja pintaan purkautuvia suotovesiä purkautui Palolammesta Petkellah-
teen virtaavaan Palopuroon ja edelleen Myllypuroon. Asuntotalon louhoksesta 
vesiä purkautui myös Palolampeen. Suotovedet olivat laadultaan lievästi happa-
mia tai neutraaleja ja sisälsivät runsaasti rautaa ja rikkiä sekä kohonneita pitoi-
suuksia mangaania, nikkeliä ja sinkkiä (Räisänen 2004). 

Sivukivialueet muotoiltiin ja maisemoitiin kaivosalueen jälkihoitotöiden yh-
teydessä vuonna 2006 (Kuva 13) ja niiden valumavesien käsittelyksi rakennettiin 
reaktiivisia padotusrakenteita ja kosteikkoja. Sulkemisen tavoitteena oli vähentää 
sivukivialueelta Petkellahteen kulkeutuvien vesien metallipitoisuuksia ja happa-
muutta vähentämällä sivukivialueisiin kulkeutuvan veden määrää ja paranta-
malla niiden neutralointia (ISY 2006). Veden määrän vähentämisellä edistetään 
pelkistävien olojen pysymistä läjityksessä ja hidastetaan sulfidimineraalien ra-
pautumista. Heikosti vettä läpäisevän peittorakenteen lisäksi sivukivien hapet-
tumisriskiä pienentää se, että vedenpinta pysyy suurimmalla jätealueella (W1) 
Palolammen veden pinnan tasolla. Muotoilun yhteydessä siirrettiin sulfidipitoi-
sia sivukiviä kasasta W2 suurimmalle läjitysalueelle (W1) painanteiden täytöksi 
ja kaksi suurinta aluetta (W1 ja W3) tasoitettiin ja peitettiin. Peittokerroksena 
käytettiin magnesiittihiekkaa (0,3 m), joka on heikosti vettä läpäisevää ja neut-
raloi läpisuotautuvia vesiä. Magnesiittikerros peitettiin edelleen kasvukerroksena 
toimivalla moreenilla ja/tai humusmaalla (0,15 m). Myös sivukivialueen läpi kul-
keva tie, joka koostui mm. sulfidimineraalipitoisista kivistä, peitettiin vastaavilla 
kerroksilla. Kaksi pienintä kasaa (W4 ja W5) jätettiin kunnostamatta, sillä ne si-
sälsivät ainoastaan vähän sulfidimineraalipitoisia kiviä ja alueet olivat jo metsit-
tyneet luontaisesti (ISY 2006). 

Kuva 12. Rapautuneita sulfidimineraalipitoisia sivukiviä Luikonlahden kaivosalueella ennen  
alueen kunnostusta. Kuva: M. L. Räisänen, GTK.
Fig. 12. Weathered waste rock containing sulphide minerals at the Luikonlahti mine site before reme-
diation. Photo: M. L. Räisänen, GTK.
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Kuva 13. Luikonlahden kaivosalueen sivukivialue (W1) a) ennen (Kuva: M. L. Räisänen, GTK),  ja  
b) jälkeen magnesiittipeiton ja maisemoinnin (Kuva: T. Karlsson, GTK). 
Fig. 13. The waste rock area (W1) of the Luikonlahti mine site a) before (Photo: M. L. Räisänen, GTK) 
and b) after the magnesite cover and landscaping (Photo: T. Karlsson, GTK).

Sivukivialueen vesien käsittelyksi rakennettiin Palopuroon kosteikko ja sen ala-
puolelle kalkkikivilouhepatoja sekä ilmastusrakenteita. Vesien käsittelyllä neutra-
loidaan suotovesiä (kalkkikivirakenteet) sekä saostetaan niistä rautaa, metalleja 
ja rikkiä (kosteikko) sekä mangaania (ilmastusportaat) (ISY 2006). Palopuron 
kosteikolle virtaa Palolammen kautta Asuntotalon louhoksesta suotavia vesiä, 
jotka purkautuvat louhosta reunustavan kivitäytön läpi Palolampeen. Lampeen 
on muodostunut kaivostoiminnan päätyttyä entiselle kuivatusvesien laskeutus- 
altaalle luontainen kosteikkoallas kivituhkan ja saostumien peittämän järviliejun 
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ja siltin päälle. Sieltä vedet virtaavat kalkkikivilouhepadon läpi Palopuroon. Li-
säksi Palopuron kosteikolle tulee myös suotovesiä sivukivien läjitysalueelta (W1). 
Palopuroon rakennettu kosteikko koostuu päällekkäisistä turve-, kalkkikivisepe-
li- ja turvekerroksista. Kosteikkoaltaasta vedet virtaavat kalkkikivilouhepadon 
läpi ja yli Palopuroa pitkin Myllypuroon ja edelleen Petkellahteen. Matkalle on 
rakennettu kalkkikivestä ilmastusportaita, ja Myllypuron yläosassa vedet virtaa-
vat luonnon kosteikon läpi. Luonnonkosteikolla vesien ulosvirtausta on hidas-
tettu ja ohjattu sen alaosaan purouomaan sijoitetuilla heinäpaaleilla ja kalkki-
kivilouheella. Kosteikko koostuu moreenimaan päälle kertyneestä orgaanisesta 
aineksesta (ISY 2006, Räisänen 2009).

Vesiseurannan perusteella Myllypuron veden laatu oli vuoden 2010 marras-
kuussa vastaavalla tasolla kuin ennen vesienkäsittely-yksikköjen rakentamista, 
vaikka Palolammesta lähtevien vesien laatu on parempi kuin ennen vesikäsittelyä 
(Taulukko 5). Tuloksista nähdään, että kuormitus kasvaa Myllypuron alaosissa, 
passiivisten vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen, ilmeisesti puroon louhostiloista 
kertyvien kalliopohjavesien tai kunnostamattomilta alueilta aiheutuvan valuma-
vesikuormituksen vuoksi. Tämän vuoksi passiivisella vesienkäsittelyllä ei ole saa-
vutettu merkittäviä muutoksia Petkellahteen kulkeutuvien vesien laadussa.

Taulukko 5. Palolammen ja Myllypuron veden laatu ennen (heinäkuu 2004, Räisänen 2004) ja jälkeen (marraskuu 2011, 
Minera-projektin aineistot, GTK) kosteikkojen ja reaktiivisten kalkkikivipatorakenteiden rakentamista.
Table 5. Water quality in Palolampi and in Myllypuro before (July 2004, Räisänen 2004) and after (November 2011, data from 
the Minera -project, GTK) the construction of wetlands and reactive limestone water treatment structures.

  pH EC SO4 Al Ca Fe Mg Mn Co Cu Ni Zn

Havaintopiste   mS/m mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

07/2004

Palolampi  

Pintaosa, 1m 6,5 38 180 190 39 0,7 24 0,3 <5 6 27 34

Pohjaosa, 5,1 m 6,4 205 1300 8 270 45 180 4,6 35 <5 51 23

Palopuro/Myllypuro  

Yläosa 6,4 50 250 170 53 1,3 31 0,5 <5 5 23 28

Keskiosa 6,3 67 360 160 81 3,8 47 0,8 23 6 100 220

Laskuosa 6,5 72 390 140 86 4,4 48 0,9 37 8 140 310

11/2010

Palolampi 7,0 41 176 22 41 0,1 21 0,04 0,5 1,3 14 14

Palopuro, kalkkipadon 
yläpuolelta (”yläosa”) 7,0 57 251 15 61 0,3 33 0,1 0,9 1,7 16 16

Puro Pajamalmin avo-
louhoksen kohdalta 6,5 65 313 70 69 9,1 39 0,4 39 3,7 96 391

Palopuro/Myllypuro, 
Juuantien yläpuolella 
(“keskiosa”) 6,4 70 293 51 72 8,4 41 0,5 43 2,5 113 371

Myllypuro, kosteikon 
jälkeen (“laskuosa”) 6,5 82 387 21 92 4,3 46 0,5 44 1,7 138 362

Myllypuro, ennen  
Petkellahteen laskua 6,6 77 353 24 85 2,9 42 0,5 39 1,7 128 312



Geologian tutkimuskeskus, Opas 60 – Geological Survey of Finland, Guide 60, 2014
Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito; ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille

23

Kaivosalueen avolouhokset ovat täyttyneet vedellä kaivostoiminnan päätyttyä. 
Louhosten veden laatu on pysynyt hyvin samanlaisena kuin se oli ennen kaivos-
alueen kunnostusta (Taulukko 6). Vesi on neutraalia ja sisältää jossain määrin 
kohonneita pitoisuuksia nikkeliä ja sinkkiä (Taulukko 6).

yhteenveto

Luikolahden vanhalla kaivosalueella on tehty ennen nykyistä toiminnanhar-
joittajaa jälkihoito- ja kunnostustöitä kaivosalueesta aiheutuvien vesipäästöjen 
vähentämiseksi. Vanhat sivukivialueet peitettiin ja maisemoitiin suurelta osin 
ja niiden suoto- ja valumavesien käsittelyksi rakennettiin kosteikko ja reaktiivi-
sia rakenteita. Rikastushiekka-alueella vahvistettiin sulfidirikastushiekan päällä 
olevaa neutraloivaa magnesiittihiekkakerrosta ja peitettiin hapettuneita, sulfidi-
rikastushiekasta rakennettuja patorakenteita. Rikastushiekka-alueen vesien käsit-
telemiseksi rakennettiin Suursuolle kosteikko.

Rikastushiekka-alueella tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet rikastushiekas-
ta purkautuvien suotovesien laatua ja vähentäneet rikastushiekka-alueen vesi-
päästöjä. Suursuolle rakennetulla kosteikolla on onnistuttu lisäksi alentamaan 
vesien rautapitoisuuksia ja jossain määrin myös metallipitoisuuksia. Sen sijaan 
maisemoitujen sivukivialueiden vesipäästöjen vähentämisessä ei ole saavutettu 
merkittävää parannusta, sillä Petkellahteen virtaavaan Myllypuroon kertyy hal-
litsemattomasti ohi vesienkäsittely-yksiköiden vanhasta toiminnasta aiheutu-
vaa kuormitusta. Rikastushiekka-alueen uudelleen käyttöönotto on muuttanut  
suotovedet kunnostusta edeltäneelle tasolle.

Taulukko 6. Veden laatu Pajamalmin ja Asuntotalon louhoksissa heinäkuussa 2004 (Räisänen 2004) ja marraskuussa 2010  
(Minera-hankkeen aineistot, GTK).
Table 6. Water quality in Pajamalmi and Asuntotalo open pits in April 2004 (Räisänen 2004) and November 2010 (data from the 
Minera -project, GTK).

  pH EC DO Ca Fe Mg Mn SO4 Co Cu Ni Zn U

Louhos  
mS/m 
25°C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

07/2004  

Pajamalmi, 1 m 8,1 - 11,4 160 <0,1 71 0,2 - 21 5 290 300 -

Pajamalmi, 30 m 7,1 - 5,4 220 22 110 1,4 - 19 <5 52 21 -

Asuntotalo 7,8 - 10,3 300 <0.1 190 3 - 59 <5 270 170 -

11/2010  

Pajamalmi, 1 m 7,3 149 4,2 210 0,05 89,0 0,8 833 13,0 4,02 97,6 79,8 11,7

Pajamalmi, 29 m 6,8 170 7,9 252 10,3 102 1,5 964 14,8 3,40 86,6 23,5 13,8

Asuntotalo 7,7 172 12,9 215 <0,03 129 0,8 987 57,8 4,35 363 407 16,6

EC = Sähkönjohtavuus; DO = happi
EC = electrical conductivity; DO = dissolved oxygen
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kohde 3. keretin suLjetun kaivosaLueen  
ympäristövaikutukset ja kohteen nykytiLa

Tornivaara, A.

kaivoksen historiaa

Outokummun kaivosalue on ollut viime vuosituhannella Suomen merkittävin 
kaivosteollisuuden keskittymä, ja alueen kaivoksiin kuuluvat nk. vanhan kai-
voksen lisäksi Keretti (Kuva 1) ja Mökkivaara. Nämä kolme kaivosta yhdistyvät 
toisiinsa maanalaisten tunneleiden kautta, samoin yhdistyvät niiden maanpääl-
liset rikastushiekka-alueet. Vuonna 1971 Vuonoksen kaivos aloitti toimintansa 
n. 5 km:n päässä, ja Outokumpu-tyyppiseen kivilajiseurueeseen luetaan lisäksi 
myös läheinen Luikonlahden kaivos. Outokummun malmi paikallistettiin vuon-
na 1910 eli muutaman vuoden Rääkkylän Kivisalmen laivaväylän ruoppauksen 
yhteydessä löydetyn malmilohkareen löytymisen jälkeen. Lohkareen löytöpaikan 
etäisyys oli n. 50 km Outokummusta kaakkoon. Outo kellertävä kivi oli lähetetty 
Rääkkylästä Helsinkiin Geologiselle toimistolle tutkittavaksi, jossa se arvioitiin 
kuparimalmiksi (3,74 % Cu), ja emäkallion etsintä ohjattiin vuori-insinööri Otto 
Trüstedille (Saksela 1948, Papunen et al. 1986).

Kuva 1. Outokummun kaivosaluetta, vanhan kaivoksen rikastamolta Keretille päin. 1950-luvulla 
rakennettu Keretin kaivostorni on 96 m korkea.
Fig. 1. The view from the old mine to the Keretti shaft. The headframe of the Keretti mine was built in 
the 1950s and is 96 m high.
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Vanhan kaivoksen pienimittakaavainen louhinta alkoi vuonna 1913, ja vasta 
Joensuuhun johtavan rautatien valmistuminen vuonna 1928 mahdollisti kaivok-
sen kehittämisen suuryritykseksi. Malmiesiintymän louhinnan edetessä työnteon 
helpottamiseksi Mökkivaaran kuilu avattiin 1940-luvulla ja Keretin maanalainen 
kaivos vuonna 1954. Keretin uuden kaivoskuilun yhteyteen rakennettiin myös 
uusi murskaamo ja rikastamo. Keretin malmin esimurskaus tapahtui maan alla, ja 
maanpäällinen murskaamo sijaitsi nostotornin välittömässä läheisyydessä. Murs-
kaus tapahtui kaksivaiheisesti kartiomurskaimilla. Malmi jauhettiin tankomyl-
lyillä hienoksi vuoteen 1963 asti, ja sen jälkeen tankomyllyt korvattiin lohkare-
myllyillä. Rikastus tapahtui vaahdotuksena, jossa ensin vaahdotettiin Cu-rikaste. 
Tämän jälkeen ensimmäisen vaahdotuksen jäte johdettiin sinkkipiirin kennoi-
hin, joissa eroteltiin Zn-rikaste. Prosessista jäljelle jäänyt jäte ohjattiin edelleen 
rikkipiiriin vaahdotettavaksi erikseen S-rikasteesta. Kupari- ja sinkkipiireissä ko-
koojana käytettiin amyyliksantaatteja ja rikkipiirissä isopropyyliksantaattia. Ke-
retin kaivoksella vaahdotusaineena käytettiin TEB-öljyä, pH:n säätäjinä kalkkia 
ja rikkihappoa, aktivaattorina kuparisulfaattia sekä ehkäisijänä natriumsyanidia. 
Kuparin, rikin ja sinkin lisäksi Keretin kaivos tuotti kobolttia. Rikasteiden veden-
poisto (< 8 %) suoritettiin sakeutuksen, suodatuksen ja rumpukuivauksen avulla. 
Aluksi kuparirikastetta lähetettiin myös ulkomaille sulatettavaksi, mutta yhtiön 
oma sulattamo valmistui vuonna 1936. Suomessa kuparirikastetta jatkojalostet-
tiin ensin Imatralla ja myöhemmin Harjavallassa sekä Porissa. Vanhan kaivoksen 
aikana Outokummussa toimi myös kuparitehdas vuosina 1913–1929. Rikasta-
mon tuotantomenetelmät kehittyivät vuosien saatossa paljon, ja 1960-luvulla al-
koi systemaattinen instrumentointi, joka 1970-luvulla huipentui prosessien ohja-
uksen automatisointiin (Hakapää et al. 1955, Tanner & Heikkinen 1955, Kuisma 
1985). Keretin malmia louhittiin syvimmillään reilussa 300 metrissä maanpinnan 
alla, ja malmivaran ehtyessä kaivos lopetti toimintansa toukokuussa 1989 (Kuu-
sisto 1991).

Keretin vanhan malmin päällä on arvioitu olevan edelleen hyödynnettävää 
malmikiveä. Alueella on suunniteltu uutta kaivostoimintaa Hautalammen Cu-
Ni-Co-malmin louhimiseksi ja alustavia töitä tehtiin jo 1980-luvulla. Nykyisin 
Hautalammen esiintymän oikeudet omistaa Altona Mining Ltd., mutta yhtiö on 
antanut kaivoskauppojen yhteydessä Bolidenille option esiintymän hyödyntämi-
seen (rojalti) tai lunastukseen (3 milj. USD) (Altona Mining Ltd. 2014). Esiinty-
mästä on tehty rikastuskokeita ja sen koon on arvioitu olevan 1,2 Mt, metallipi-
toisuuksilla 0,35 % Cu, 0,16 % Co, 0,47 % Ni ja 0,15 g/t Au (Tukes 2013). Etenkin 
vanhan kaivoksen rikastamoalueelle on jätetty paljon vanhoja tuotantorakennuk-
sia, jotka toimivat nykyisin museotiloina, tapahtumapaikkoina ja ravintoloina. 
Vanhalle kaivosalueelle on louhittu myös uusi museotunneli. Keretissä on jätetty 
pystyyn vanha kaivostorni, joka on suojeltu Suomen rakennussuojelulain nojalla  
(Kuva 1), kun taas rikastamo ja Mökkivaaran kaivosrakennelmat purettiin 
1990-luvulla.

esiintymän geoLogia

Outokummun sulfidimalmiesiintymä kuuluu Kalevalaiseen liuskealueeseen, jon-
ka alla on vanha arkeeinen gneissi-granitoidipohja. Outokummun liuskejakso 
on osa massiivista ylityöntölaattaa, joka työntyi Karjalan kratonin reuna-alueelle 
svekofennialaisen orogenian alkuvaiheessa (Peltonen et al. 2008). Pääkivilajeina 
ovat kiilleliuskeet, kiillegneissit ja suonigneissit sekä serpentiniitit, kloriittilius-
ke, karbonaattikivet, karsikivi, kvartsiitti ja mustaliuske (Kuva 2). Outokummun 
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malmin pituus on noin 4 km, ja leveys vaihtelee 200 ja 400 m:n välillä. Paksuus 
vaihtelee muutamasta metristä 40 metriin. Malmi eroteltiin raitaiseen rikkikii-
sua runsaasti sisältävään malmiin sekä runsaammin magneettikiisua sisältävään 
massiiviseen malmiin. Keretin pääsulfidimineraalit ovat magneettikiisu (Fe1-xS), 
rikkikiisu (FeS2), kuparikiisu (CuFeS2), sinkkivälke [(Zn,Fe)S], lyijyhohde (PbS) 
ja pentlandiitti [(Fe,Ni9)S8]. Keskimäärin Outokummun malmi on sisältänyt ku-
paria 3,8 %, kobolttia 0,2 %, sinkkiä 1 %, rautaa 28 % ja rikkiä 25 % (Papunen et 
al. 1986). 

Kuva 2. Outokummun alueen geologinen kartta. Kivilajien lisäksi karttaan on projisoitu Outo-
kummun kaivosalueen ja Vuonoksen serpentiniittien poikkileikkaukset sekä alimpaan diagram-
miin malmien pitkittäisleikkaus (Peltonen et al. 2008).
Fig. 2. Geological map of the Outokumpu mining district and the surface projections of the known ore 
body. The lowermost diagram shows the longitudinal projections of the ore bodies and the two other 
diagrams provide cross-sections over the thickest parts of the Outokumpu and Vuonos serpentinites 
(Peltonen et al. 2008).
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SIVUKIVI JA RIKASTUSHIEKKA

Outokummun alueelta on louhittu n. 30 miljoonaa tonnia malmikiveä rikastetta-
vaksi. Sivukivi on käytetty kaivostäyttöön, ja se koostuu pääasiassa kvartsiitista, 
dolomiitista, karsikivistä, musta- ja kiilleliuskeista. Ennen Keretin kaivostoimin-
taa vanhalla kaivoksella tehtiin ensimmäisten maanalaisten kaivostilojen jätetäyt-
töä vuonna 1937. Vuosina 1943–44 täytössä käytetyn rikastushiekan rikkipitoi-
suus oli 15–22 %. Rikastushiekkaan sekoitettiin myös karkeampaa kiviainesta ja 
sementtiä (Järvinen 1947). 1950-luvulla kuiluja täytettiin 1‒3 %:n rikkipitoisen 
jätteen, soran ja sementin sekoituksella (Tanner & Aulanko 1955). Rikastamolla 
käsiteltiin vuosina 1967–1980 myös vanhan jätealueen nk. jätemalmia (koboltin 
rikastus). Kaivostäytön lisäksi rikastushiekkaa on sijoitettu maan päälle kolmel-
le rikastushiekka-alueelle (lähteestä riippuen yhteensä 9,5–11,5 Mt). Jätealueen 
pinta-ala on noin 140 ha (Kuva 3). 

Maan päälle sijoitetun rikastushiekan on analysoitu sisältävän rikkiä (4 %), ku-
paria (0,14 %), sinkkiä (0,11 %) ja rautaa (6,3 %) sekä pieniä määriä kultaa, hopeaa 
ja seleeniä (Kuusisto 1991). Samansuuntaisia tuloksia saatiin GTK:n vuonna 2009 
suorittamissa kenttätutkimuksissa, joissa analysoitiin eri syvyyksiltä rikastushie-
kan mineralogiaa ja alkuainepitoisuuksia (Taulukko 1). Vuoden 2009 tuloksista 
on havaittavissa hapettuneiden ja lähes muuttumattomien rikastushiekkakerros-

Kuva 3. Outokummun kaivosalueen rikastushiekka-alueet ja vedenvirtaussuunnat (mukailtu 
Beucher 2008). Outolammen rikastushiekka-alueen (nk. Sumpin alue) tilavuus on n. 4,5 milj. m3 
(ISY 2009). (Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 03/2013 aineistoa.)
Fig. 3. Tailings impoundments and surface water flow directions of the Outokumpu mine district
(modified after Beucher 2008). The tailings impoundment in the Outolampi area (also known as 
Sumppi) has a volume of 4.5 million m3 (ISY 2009). (Contains data from the National Land Survey 
of Finland TopographicDatabase 03/2013.)



Geologian tutkimuskeskus, Opas 60 – Geological Survey of Finland, Guide 60, 2014
Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito; ekskursio Luikonlahden ja Keretin kaivosalueille

29

ten sisältämien alkuaineiden pitoisuuserot. Selvästi muuttuneessa, lähempänä 
pintaa olevassa kerroksessa mineraalien hapettuessa helposti liikkuvat ja liuke-
nevat alkuaineet kulkeutuvat veden mukana eteenpäin. Esimerkiksi hapettavissa 
tai happamissa olosuhteissa rikin, sinkin, koboltin ja nikkelin suhteellinen kul-
keutumiskyky on suuri, kun taas alumiinin, kromin ja lyijyn pieni (Plant & Rais-
well 1983). Neutraloivien alkuaineiden suhteellinen osuus on myös vähentynyt 
pintakerroksessa, ne ovat kuluneet ja todennäköisesti saostuneet rikastushiekka-
alueelle muodostaen sekundäärisiä mineraaleja. Keretin kaivosalueen maaperä 
on osa harjuun kuuluvaa hiekkamuodostumaa, ja alueella tavataan myös kaivos-
toiminnan aikana syntynyttä täytemaata. Täytemaan metallipitoisuudet ovat pai-
koin suuria, ja kuparin, koboltin, nikkelin ja sinkin pitoisuudet ylittävät maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston 
asetuksen ylemmät ohjearvot (VNa 214/2007); myös rikkipitoisuus on koholla. 
Jätealueen alla on hyvin läpäisevä hiekasta ja sorasta koostuva kerros (Kuva 4). 
Lähin joki (Ruutunjoki) virtaa vajaan kilometrin päässä jätealueelta ja lähim-
mälle luokitellulle pohjavesialueelle on matkaa n. 2,5 kilometriä (Valkeisensärkät  
1. lk). Asutusta on noin puolen kilometrin päässä kaivosalueelta (ISY 2009).

Taulukko 1. Keretin rikastushiekan kuningasvesiuuttotulokset (Labtium Oy:n analyysimenetelmä +512P). Taulukkoon on 
koottu vertailun vuoksi tulokset hapettuneesta pintakerroksesta (25–40 cm) sekä lähes muuttumattomasta rikastushiekka-
kerroksesta yli metrin syvyydeltä (< 1 m). Ote GTK:n julkaisemattomasta aineistosta.
Table 1. Assay results for the tailings at Keretti mine (Agua Regia leaching, Labtium Oy method +512P). For better comparison, 
selected analysis results are from strongly oxidized top layer (depth 25–40 cm) and weakly oxidized layer (depth over 1 m). 
RHK=tailings. Unpublished GTK data. 

Keretti Ca Co Mg Mn Ni S Zn

AR-uutto/AR-leaching mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RHK 25–40 cm 403 67 11 200 105 104 5 220 277

RHK < 1 m 9 540 348 21 000 173 375 25 800 1 380

Keretti Al As Cr Cu Fe K Mo Na Pb

AR-uutto/AR-leaching mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

RHK 25–40 cm 3 790 36 132 1 090 81 000 1 430 5 69 17

RHK < 1 m 1 920 13 107 781 38 700 448 4 <50 12
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toiminnan aikainen ympäristöntiLa ja kaivoksen  
suLkeminen

Jo vanhan kaivoksen aikana on tapahtunut laajamittaista pohjaveden pilaantu-
mista, joka saavutti huippunsa 1950-luvun alussa ja on vuosikymmenten aika-
na johtanut oikeustoimiin sekä taloudellisiin korvauksiin. Kaivoksen jätevesien 
käsittely aloitettiin vuonna 1964, jolloin veden happamuutta alettiin vähentää 
kalkituksen avulla (Kuisma 1985). Kaivostoiminnan aikana pintavesien vedenlaa-
tua tarkkailtiin säännöllisesti noin 19 pisteestä. Lisäksi kaivoksen oma tarkkailu 
sisälsi 12 pistettä, ja alueella suoritettiin pohjaveden tarkkailua. Kaivostoiminnan 
päätyttyä alueella on tehty myös jälkitarkkailua. Ruutunojan tarkkailupisteestä 
on voitu todeta kaivostoiminnan loppumisen vuonna 1989 vaikuttaneen sul-
faattikuormituksen selkeään laskuun; tosin kaivosalueen kunnostustyöt ja muu 
toiminta aiheutti kuormitusta 1990-luvun alussa. Kaivoksen sulkeminen ja sitä 
seuranneen maanpinnan muokkauksen on todettu vaikuttaneen haitallisesti 
1990-luvun alussa myös pohjaveden pitoisuuksiin. Jälkitarkkailutuloksista käy 
ilmi, että pohjaveden haitta-ainepitoisuudet ovat laskeneet toiminnan loppu-
misen ja kaivoksen sulkemistoimenpiteiden jälkeen. Rikastamon ja jätealueen 
ympäristön metsän aluskasvillisuus on ollut paikoin kuollutta, ja kaivoksen ja 

Kuva 4. Outokummun kaivosalue ja alueen maaperä. (Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotieto-
kannan 03/2013 aineistoa.)
Fig. 4. The Outokumpu mine site and the Quaternary deposits of the area. (Contains data from the 
National Land Survey of Finland Topographic Database 03/2013.)
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Kuva 5. Rikastushiekka-alueen päälle rakennettu golfkenttä. Kenttää ylläpitää Outokummun Golf-
seura ry. Taustalla Keretin kaivostorni, tornimurskaamo ja lohkaresiilo. Torni on suojeltu Suomen 
rakennussuojelulain nojalla. 
Fig. 5. The golf course at Outokumpu has been landscaped on the tailings area. The headframe of the 
Keretti mine has heritage listing under the Finnish Building Protection Act.

sen lähialueiden pitkäaikaisena ongelmana oli pölyäminen. 1970-luvulla alu-
eella suoritettiin nurmetuskokeita, mutta pölyämisestä havaittiin olevan haittaa 
tämän jälkeenkin (Kuusisto 1991). Sulkemisen yhteydessä Keretin kaivostunne-
lien annettiin täyttyä vedellä. Sulkemisen jälkeen vuonna 1991 Jyrin-Lietukan 
rikastushiekka-alue muotoiltiin reunoihin päin viettäväksi ja peitettiin noin 20 
cm paksulla sorakerroksella, jonka päälle levitettiin n. 10 cm:n paksuinen turve-
hiekkasekoitus (suhteessa 20:1) sekä istutettiin kasvillisuutta (Heikkinen et al. 
2005). Pölyhaitat saatiin toimenpiteellä selvästi vähenemään. Osa jätealueesta on 
myös nurmetettu golfkentäksi, ja alueella on mm. pururata (Kuva 5).

kaivosaLueen jäLkihoito ja nykytiLa 

Jätealueilla tapahtuva sulfidikiisun hapettuminen aiheuttaa edelleen ympäristöön 
happamia valumavesiä. Veden pH:n lasku kiihdyttää edelleen rikastushiekan ra-
pautumista sekä nostaa alueen vesien haitta-ainepitoisuutta. Itäpuolisen Sumpin 
rikastushiekka-altaan keskuslammesta (Outolampi) on mitattu vuonna 2013 
YSI-mittalaitteella veden pH:ksi 2,5 (julkaisematon GTK:n aineisto). Läntisten 
rikastushiekka-altaiden suotovedet ja vanhan kaivoksen purkuvedet kerätään ja 
johdetaan ojia pitkin vuonna 2001 rakennettuun kosteikkopuhdistamoon (Kuva 
6), joka käsittää noin 3 000 m2:n suuruisen maa-alan. Kosteikon perustamisen 
yhteydessä lopetettiin uuden kosteikkopuhdistamon alapuolelle jääneen vanhan 
kalkitusaseman toiminta, jossa neutralointi oli tehty vuodesta 1993 hienokalkilla. 
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Kosteikolle on sijoitettu kalkkikiveä ja turvetta pH:n nostamiseksi ja metallien 
sitomisen tehostamiseksi sekä rakennettu patoja viipymän lisäämiseksi. Kosteik-
kopuhdistamoon tulee myös vesiä Outokummun kaupungin Jyrin kaatopaikka-
alueelta. Finn Nickel Oy ja Outokummun kaupunki sopivat Jyrin jätteidenkäsit-
telyaseman jätevesien johtamisesta Finn Nickel Oy:n (nykyinen omistaja Altona 
Mining) omistamien maiden kautta kosteikkopuhdistamoon. Kaatopaikkavesien 
vuosivirtaama on ollut 7 000–15 000 m3/a. Kaatopaikalta kosteikkopuhdista-
moon tulevat vedet ovat sisältäneet runsaasti ravinteita sekä happea kuluttavaa 
ainesta. Raskasmetalleista nikkelin, kuparin ja sinkin pitoisuudet ovat olleet sel-
vimmin koholla, mutta vesistä on mitattu myös kohonneita rauta-, mangaani- ja 
kloridipitoisuuksia. On arvioitu, että kosteikon puhdistusteho kiintoaineksen, 
sulfaatin ja metallien suhteen on keskimäärin 90 prosenttia ja noin 90 prosent-
tia kosteikkopuhdistamon hydraulisesta kuormituksesta tulee vanhan kaivoksen 
ylivuotovesistä. Pääosa muusta kuormituksesta tulee Jyrin käsittelyalueen kaato-
paikkavesistä sekä Hautalammen rikastushiekka-alueen suoto- ja valumavesis-
tä. Toisin kuin lähtevän veden, kosteikkopuhdistamoon tulevien vesien laatua ei 
tarkkailla. Kosteikosta vapautuvan veden laatu on ollut vuosina 1996–2006 kes-
kimäärin seuraava: kiintoaines 24 mg/l, sulfaatti 890 mg/l, rauta 69,7 mg/l, kupari 
220 µg/l, sinkki 1 470 µg/l, koboltti 605 µg/l, nikkeli 490 µg/l, mangaani 1 090 µg/l 
sekä sähkönjohtavuus 160 mS/m ja pH 5 (ISY 2009). 

Kosteikkopuhdistamosta vedet purkautuvat mittapadon ja purku-uoman 
kautta Alimmaiseen Hautalampeen (Kuva 6), joka toimii toisen vaiheen selkey-
tysaltaana ja johon on johdettu vesiä keskimääräisesti n. 300 000 m3 vuodessa. 
Alimmaiseen Hautalampeen kosteikkopuhdistamolta tulevien vesien viipymä on 
vuotuisen virtaaman mukaan 0,5‒1 vuotta. Järven pinta-ala on n. 6,5 ha ja tila-
vuus vuoden 1995 ruoppauksen jälkeen n. 200 000 m3. Ruoppauksen jälkeisenä 
vuotena lammen jäälle tuotiin 8 000 kg hienokalkkia. Ruoppauksessa poistetut 
lietemassat (n. 110 000 m3) sijoitettiin Keretin kaivoksen nousutunnelin täyttöön. 

Kuva 6. Outokummun kaivosalueen rikastushiekka-alueet ja vedenvirtaussuunnat projisoituna 
satelliittikuvaan. Siniset viivat indikoivat alueen pintaveden virtaussuuntaa. (Metsähallitus, Maan-
mittauslaitos, Logica Suomi Oy.) 
Fig. 6. Satellite image of the Outokumpu mining district. Blue arrows indicate the surface water flow 
(Finnish Forest and Park Service, National Land Survey of Finland, Logica 2014.)
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Lietteestä mitatut metallipitoisuudet kuiva-ainetta kohti olivat seuraavat: rauta 
8,31 %, magnesium 4,28 %, rikki 4,21 %, kupari 0,28 %, sinkki 0,79 %, koboltti 
0,11 % ja nikkeli 0,14 %. Tunneliin on sijoitettu myös muutamia kymmeniä kuu-
tiometrejä Talvivaaran koerikastamon rikastushiekkaa. Vinotunnelin suuaukko 
on suljettu ja maisemoitu. Alimmainen Hautalampi on toiminut vesien selkey-
tys- ja tasausaltaana sekä kosteikkona, jonka seurauksena siihen on kertynyt 
runsaasti kiintoainesta ja metalleja ja ne ovat heikentäneet lammen vedenlaatua. 
Alimmaisesta Hautalammesta vedet virtaavat Ruutunjoen kautta Sysmäjärveen 
ja edelleen Sysmäjokeä pitkin Taipaleenjokeen ja Heposelkään. Hautalammen 
kaivoksen ympäristöluvassa on asetettu, että Keretin entiseltä rikastushiekka-
alueelta tulevat suoto- ja valumavedet, Keretin entisen kaivoksen ylivuotovedet 
sekä Hautalammen kaivostoiminnan vedet on käsiteltävä siten, että Alimmaisen 
Hautalammen kautta Ruutunjokeen johdettavien vesien pH on 7,0–9,0 sekä pi-
toisuudet Ruutunmyllyn tarkkailupisteen kohdalla ovat neljännesvuosikeski-
arvoina laskettuina enintään seuraavat: rauta 3 mg/l, mangaani 600 µg/l, sinkki 
1 300 µg/l, kupari 300 µg/l, koboltti 300 µg/l, nikkeli 100 µg/l ja sulfaatti 300 mg/l. 
Ruutunjoen virtaama on ollut 2,2–2,6 Mm3/a ja keskimääräinen vedenlaatu on 
ollut vuosina 1996–2006 seuraava: kiintoaines 2,8 mg/l, rauta 1,55 mg/l, sinkki 
77 μg/l, kupari 23 μg/l, koboltti 18 μg/l, nikkeli 46 μg/l, sulfaatti 48 mg/l ja pH 
6,2–6,6 (ISY 2008, ISY 2009). Näistä arvoista pH ei vastaa edes ennen kaivos-
toiminnan alkamista Hautalammen kaivoshankkeen ympäristöluvassa annettuja 
raja-arvoja. Ruutunjokea ovat kuormittaneet myös GTK:n Mintecin koetehtaalta 
juoksutettavat jätevedet. Tarkkailutulosten perusteella on voitu todeta Ruutunjo-
en veden laadun kohentuneen etenkin 2000-luvulla, tästä huolimatta Sysmäjär-
ven veden laatu on pysynyt lähes samankaltaisena 1980-luvulta lähtien.

Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan kaivoskuilun vedet ovat lähellä 
neutraalia ja metallipitoisuudet ovat matalia. Alueen pohjavedestä on mitattu ko-
honneita mangaani- ja rautapitoisuuksia, ja vedet ovat olleet osin happamia (pH 
3,9–6,9). Pohjaveden virtaussuunnasta ei ole tehty tarkempia selvityksiä. Alueen 
pohjavesiä ei tiettävästi käytetä talousvetenä. Keretin kaivoksen tarkkailuohjel-
maan on vuodesta 2011 kuulunut neljä pohjavesiputkea sekä neljä pintaveden 
tarkkailuasemaa. Lisäksi kaivosalue kuuluu yhteistarkkailuohjelmaan, jossa on 
mukana mm. Sysmäjärvi, jossa on kolme tarkkailupistettä. Itä-Suomen aluehal-
lintovirastossa on vireillä Outokumpu Mining Oy:n hakemus Keretin kaivoksen 
ja rikastamon jätevesien vesistöön johtamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 
14.8.1985 antaman päätöksen (nro 4/Ym II/85) muuttaminen siten, että korva-
usvelvoitteet poistetaan (ISAVI/47/04.08/2012), sekä Keretin vanhan jätealueen 
aiheuttamasta pohjaveden pilaantumisesta johtuneiden edunmenetysten hyvittä-
mistä koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.10.1987 antaman päätöksen (nro 13/
Ym II/87) muuttaminen, siten että velvoitteet poistetaan (ISAVI/48/04.09/2012). 

Ilmanlaadun bioindikaattoritutkimuksen mukaan Outokummun keskusta-
alueella jäkälien lajimäärä on selvästi köyhtynyt ja köyhtymistä on tapahtunut 
erityisesti Keretin ja Vuonoksen lähialueilla. Jäkälissä todettujen muutoksien on 
arvioitu johtuvan kaivosalueilta ilman kautta levinneistä epäpuhtauksista sekä 
liikenteen ja kiinteistöjen lämmityksen päästöistä (ISY 2009). Maaperätutkimuk-
sissa on myös huomattu humuksen selvästi kohonneita metallipitoisuuksia aina 
noin 0,5 km:n päähän rikastamosta, mutta etäisyyden kasvaessa pitoisuudet sel-
västi laskevat (Komulainen 1997). Vuonna 1997 Keretin kaivoksen rikastamon ja 
kuivaamon alueet peitettiin soralla. Outokummun kaivosalueella on vuosikym-
menten saatossa todettu maanpinnan painumista, joka on vähentynyt viime vuo-
sina, ja vuonna 2002 Turvatekniikan keskus hyväksyi Outokumpu Mining Oy:n 
Keretin kaivoksen alueen maanpinnan painumatarkkailun lopettamisen. 
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yhteenveto

Outokummun kaivosalueella on sulkemisen jälkeen tehty jälkihoito- ja kunnos-
tustöitä alueen pöly- ja vesipäästöjen vähentämiseksi. Rikastushiekka-alue sekä 
Keretin ja Mökkivaaran rikastamoalueet peitettiin ja maisemoitiin 1990-luvulla 
ja lisäksi rikastushiekka-alueen suoto- ja valumavesien käsittelyyn perustettiin 
kosteikkopuhdistamo vuonna 2001. Toimenpiteistä huolimatta suljettujen ja hy-
lättyjen kaivosten kaivannaisjätteiden kartoituksessa (Kajak-projekti; Räisänen et 
al. 2013) Outokummun kaivosalue luokiteltiin ympäristölle mahdollista vaaraa 
aiheuttavaan kaivannaisjätealueiden luetteloon (yht. 40 kaivosta Suomesta, SYKE 
2012). Ympäristöhaitoiksi kirjattiin pohjavesivaikutus, vesistöhaitta, maaperän 
pilaantuminen ja hapan metallipitoinen kaivosvesivaluma. Toimenpidesuosi-
tuksena on kartoittaa jätealueen pohjavesivaikutusalueen laajuus ja arvioida pi-
laantumisen pitkäaikainen leviäminen (mallinnus). Alueelta on tehty useita ym-
päristöselvityksiä mm. kaivosyhtiöiden toimesta, mutta kattava nykytilaselvitys 
puuttuu (Räisänen et al. 2013). 
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Suomessa on useita suljettuja tai hylättyjä kaivosalueita, joiden jätealueet happamoitta-
vat pinta- tai pohjavesiä ja lisäävät niiden metallikuormitusta. Useimmiten kohteista ei 
ole tehty kattavaa nykytilatutkimusta ympäristöhaittojen selvittämiseksi, eikä jatko-
toimenpiteille tai kunnostamiseen löydy helposti resursseja. Tässä oppaassa esitellään 
GeoProsPDIV-koulutusohjelman ”Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito” ekskursiokoh-
teiksi valitut Luikonlahden ja Keretin kaivosalueet, joilla on tehty toiminnan päätty-
misen jälkeen ympäristövaikutusten vähentämiseksi kunnostustöitä. Luikonlahden 
kaivosalueella on louhittu ja rikastettu metalli- ja talkkimalmeja vuosina 1968–2006. 
Outokummun kaivosalueella, johon kuuluu vanhan kaivoksen lisäksi Keretti ja Mök-
kivaara, on ollut kaivostoimintaa vuodesta 1913 aina vuoteen 1989 asti, jolloin Keretin 
kaivos suljettiin.

A number of closed or abandoned mine sites in Finland cause acidification and in-
creased metal loading to surface or groundwater. Most often, adequate studies are lack-
ing on the present state to assess the environmental impacts of the sites, and resources 
cannot be found for after-care operations or remediation. This guidebook presents the 
Luikonlahti and Keretti mine sites, which were chosen as excursion sites for the “Mine 
closure and after-care” course of the GeoProsPDIV training programme, because 
measures have been taken at these sites to reduce the environmental impacts following 
mine closure. Metal and talc ores were extracted and processed at the Luikonlahti mine 
site between 1968‒2006. Mining operations were carried out at the Outokumpu mine 
site from 1913 until 1989, when the Keretti mine was closed. The mining site comprises 
the Keretti and Mökkivaara areas, in addition to the old mine.
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