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A steadily increasing demand for rock aggregate has led to interest in the 
possibility of utilizing waste rocks and other byproducts of the mining and 
quarrying industries. Growing evironmental concerns and awareness provide an 
additional incentive for exploitation of such waste materials. Further factors in 
favour of using these resources include the general shortage of raw materials in 
proximity to major population centers and practical restrictions on the opening up 
of new quarries or gravel pits. In additional to the use of conventional tailings 
and other byproducts remaining after mining and quarrying operations, limited 
utilization of waste materials from smelters, coal- and peat-frred power stations 
and the chemical industry has already been attempted. The recycling of asphalt 
and concrete is also becoming increasingly widespread. 

This study comprises a review of the current international literaturl~ on the 
subject, with emphasis placed on the potential for mining and quarrying to supply 
material suitable as commercial rock aggregate. The literature is however, not 
very extensive as yet, with the most detailed investigations published coming 
from Canada, Czech republik, South Africa and Ghana. 

The mining industry produces considerable amounts of potential aggregate 
during open cut mining and during the initial stages of underground operations. 
Quarries supplying building stone produce large amounts of waste material in 
proportion to their size, although the overall volume is generally less than that 
associated with mining operations. Material derived from both sources is princi
pally used in road and railway construction, but also in embankment> and as 
rockfill in dam walls, and 10 some exlent in back filling of worked out mine 
stopes. The presence of sulfides or hydrothermally altered lithologies ('an how
ever, affect the quality of these materials . On the other hand, byproducts from 
enrichment and smelting processes can, depending on their chemical composition 
and mechanical properties, be employed in a wide variety of situations. In 
underground mining for instance, such waste can be bound with cement and used 
to fill abandoned stopes and shafts, while the building industry can use it in 
manufacturing various kinds of bricks, breeze blocks or panels in prefabricated or 
modular construclion. It is also possible that tailings and waste concentrate can be 
further processed in order to extract even more metals. Industrial slag C3:il also be 
used as aggregate in roadmaking and as railway ballast, as an ingredient in 
manufacturing asphalt or concrete, in landfllling, in the manufacture of cement 
and rockwool and even as fertilizer. The use of byproducts and waste materials 
from the chemical industry may be restricted by the presence of impurities or 
toxic compounds. However, the most abundant waste material is gypsurn, which 
can be used in the manufacture of a wide variety of products for the construction 
industry, including cement. Ash generated by coal-fired power stations has many 
applications, including its use as a fllier in making asphalt and as an additive in 
Portland cement, as weil as a raw material for the construction industry and 
roadrnaking. Fly ash from peat-frred power stations on the other hand, is used 
principally in embankments and landfilling. 
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Det ökande behovet och användningen av ballast, grus och makadam, har ökat 
intresset för utnyttjande av mineraliska restprodukter. Ä yen miljöskäl talar för 
utnyttjandet av dessa restprodukter. I synnerhet runt stora bosättningscentra räder 
det brist pä ballast, och öppnandet av nya grus- och bergtäkter är inte alltid 
möjligt. Dä har man försökt använda ersättande mineraliska rävaror som t.ex. 
sido- och avfallsten frän gruvindustrin, anrikningsrester frän maimanrikningsverk, 
stenkol- och torvkraftverks aska, slagg frän metallurgisk industri och mineralavfall 
frän kemisk industri. Ä yen äteranvändning av betong och asfalt har ökat betydligt. 

I detta arbete har genom en internationeIl litteraturstudie samlats information 
om utnyttjandet av mineraliska restprodukter. Huvudvikten i litteratursökandet har 
ställts pä utnyttjandet av sidosten i gruvor och stenbrott. Det har skrivits litet om 
detta tema och omfattande undersökningar hittades bara frän Canada, Tjeckiska 
republiken, Syd-Afrika och Ghana. 

Inom gruvindustrin upstär reststen mest i dagbrott och i öpningskedet av de 
undeJjordiska gruvoma. I byggstenbrott är den relativa andelen skrotsten stor, 
men de absoluta mängderna är mindre än i gruvoma. Reststen frän gruvor och 
dagbrott reststen kan användas närmast för väg- och banbygge, som bank- och 
da=aterial samt som fyllnad i utbrutna gruvutry=en. Stenmaterial, producerat 
av dessa material, kan försvagas av sulfidmineral och omvandlingsprodukter. 
Anrikningsavfallet kan ha mänga användningsformer beroende av dess kemiska 
sa=ansättning och fysikaliska egenskaper. I undeJjordsbrytning används 
anrikningsavfall allmänt med cementtillsatts som fyllnad för de utbrutna 
bergrunden. Anrikningsavfall kan användas som filler i mycket varierande 
produkter eller de kan användas t.ex. inom byggnadsindustrin som rävara för tegel 
och element. Metallrester i anrikningsavfall kan göra det möjligt att anrika en 
gäng till. Smältverksslagg frän metallurgisk industri kan användas som ballast för 
väg- och banbygge, som tillsatts i asfalt, som jordförbättringsämne, fyllnadsjord, 
ballast i lättbetong samt vid tillverkningen av cement och mineralull. Inom den 
kemiska industrin kan ett hinder för användningen av mineraliska restprodukter 
vara smä giftrester och föroreningar. Klart mest bildas det gips i kemisk industri. 
Den kan utnyttjas vid tillverkningen av olika gipsprodukter, inom 
byggnadsmaterialindustrin samt vid cementframställning. Aska frän 
stenkolkraftverk har mänga användningsformer, som filler i asfalt, tillsattsämne 
i cement, som rävara inom byggnadsmaterialindustrin och vid vägbygge. Flygaska 
frän torvkarftverk har använts mest som bank- och fyllnadsmassor. 
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1. ESIPUHE 

Geologian tutkimuskeskuksen Kiviainestutki
mukset-yksikössä on 1.6.1991 käynnistetty pro
jekti Suomen kaivosten ja louhosten tuottamien 
sivu- ja jätekivien hyötykäytön tutkimiseksi. 
Projektin tarkoituksena on kaivosten ja louhos
ten sivukivien hyötykäytön mahdollisuuksien 
selvittäminen ja samalla niiden aiheuttamien 
ympäristöhaittojen vähentäminen. Geologian 
tutkimuskeskuksen lisäksi projektin rahoittajina 
ovat ympäristöministeriö sekä projektiin osallis
tuvat yritykset. Projekti on sovittu päättyväksi 
31.12.1993. 

Projektin toimintaa ohjaajohtoryhmä, jossa on 
rahoittajien lisäksi edustettuna tiehallitus kivi
ainesten suurimpana käyttäjänä. Toiminnan 
alkuvaiheessa johtoryhmän koostumus oli seu-
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raava: projektipäällikkö FT Veli Suominen (pu
heenjohtaja) Geologian tutkimuskeskus, laatu
päällikkö FL Jorma Kujanpää (kaivosteollisuus) 
üutokumpu Chrome üy, ylitarkastaja DI Rainer 
Lahti ympäristöministeriö, ylitarkastaja FL Kari 
Lappalainen tiehallitus. Projektin tutkijoina ja 
johtoryhmän sihteereinä ovat olleet geologit FK 
Sari Grönholm ja FT Pekka Sipilä Geologian 
tutkimuskeskuksesta. 

Projektin ensimmäisinä töinä olivat Kemin 
kromikaivoksen sivuki vien murskekelpoisuuden 
selvitys (Grönholm, tekeillä) ja tämän maail
manlaajuisen kirjallis usselvityksen tekeminen 
kaivosten ja louhosten sivu- ja jätekivien hyö
tykäytöstä. 
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2. JOHDANTO 

Kaivosten ja louhosten sivu- ja jätekivien 
hyötykäyttöä käsittelevän projektin valmiste
luvaiheessa tuli lähinnä ympäristöministeriössä 
esille ajatus, että projektissa selvitettäisiin näi
den ki vien hyötykäytön kansainvälistä taustaa 
kirjallisuustutkimuksen avulla. 

Kesällä 1991 tehtiin kirjallisuushaku kahdesta 
kansainvälisestä viitetietokannasta. GeoRef
tietokanta on laaja yleisgeologinen tietokanta, 
joka sisältää noin 1,5 miljoonaa viitettä. Toinen 
käytetty tietokanta oli Compendex Plus, joka on 
aiheeltaan suppeampi ja keskittyy lähinnä raken
nusgeologiaan. Compendex Plus sisältää 2,3 
miljoonaa viitettä. Näiden lisäksi kirjallisuus
haku tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen omas
ta Fingeo-tietokannasta (yli 7000 viitettä) ja 
Teknillisen korkeakoulun Tenttu-tietokannasta 
(yli 300 000 viitettä). 

Tiedonhaussa löytyneet mielenkiintoiset jul
kaisut on Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto 
kerännyt suomalaisistaja ulkomaisista kirjastois
ta, joitakin kirjoja on myös ostettu. 

Tehtyjen kirjallisuushakujen perusteella seI vi
si, että kaivosten ja louhosten sivu- ja jätekivistä 
on julkaistu kirjallisuutta varsin vähän. Hyvin 
monilla kaivoksilla käytetään sivukiviä jotenkin 
hyödyksi, mutta kivien laatua ei monestikaan oIe 
tutkittu esim. murskekäytön kannalta, ja mikäli 
tutkimuksia on, ei niitä oIe julkaistu, vaan tulok
set ovat jääneet yritysten sisäisiin raportteihin. 
Tämän selvityksen aihepiiriä laajasti kuvaavilla 
hakusanoilla "aggregates and mines" GeoRef
tietokannasta löytyi 20 viitettä ja Compendex 
Plus-tietokannasta 19 viitettä. Suuri osa näistä
kään viitteistä ei ollut tämän tutkimuksen aihe
piiristä, tai ne oli julkaistu erittäin vaikeasti 
saatavissa paikallisissa sarjoissa tai kongressi
julkaisuissa. GeoRef-tietokannan viitteistä käyt
tökelpoisia oli 11, joista 8 käsitteli Australian 
kiviaineskartoitusta. Compendex Plus-tietokan
nasta samoilla hakusanoilla saaduista viitteistä 
käyttökelpoisia oli vain 3. Kaivosten jäteainek
sista julkaistuissa artikkeleissa keskityttiin pää
asiassa jalostusprosessin läpikäyneen hienojakoi
sen jätteen ympäristövaikutuksiin ja uudelleenri
kastukseen, ja esim. hakusanoilla "tailings and 
economic geology" löytyi GeoRref-tietokannasta 
58 viitettä. Myös uraanikaivosten jätteistä oli 
varsin runsaasti kirjoituksia, mutta niitä ei oIe 
käsitelty tässä yhteydessä, koska ne muodostavat 
aivan oman ongelmakenttänsä ja koska Suomes
sa ei oie Enon Paukkajanvaaran pienen uraa
nikaivoksen lisäksi toiminut muita uraanikai-

voksia. Paukkajanvaarasta louhittiin vuosina 
1960-1961 30 700 tonnia malmia, jonka 
uraanipitoisuus oli 0,122 % (Papunen, 1986). 

Karkeampien murskauskelpoisten kaivosjättei
den hyötykäytön järjestelmällistä tutkimusta on 
tehty Kanadassa 1970- ja 1980-luvuilla (CAN
MET). Samoin Ghanassa on Hammond (1978, 
1980, 1984) tutkinut kaivosten sivu- ja jätekivi
en murskekelpoisuutta tienrakennusainekseksi. 
Hekin tasavallassa Böömissä on käyty syste
maattisesti läpi kaikki alueen mineraaliperäiset 
jätealueet, joita on rekisteröity 436 (N~metek, 
1989). Etelä-Afrikan kaivosten ja teollisuuden 
mineraaliperäisten j ätteiden hyötykäytöstä on 
Blight (1978) esittänyt lyhyen yhteenvedon. 
Rikastamojätteiden käsittelystä on runsaasti 
kirjoituksia, ja yksi perusteellisimmista on Rit
ceyn (1989) toimittama kirja "Tailings manage
ment", joka tekijänsä mukaan pyrkii monien 
esimerkkiensä avulla antamaan lukijalle tietoa 
jätealueiden sijoittamisesta ja niiden ympäristö
vaikutuksista. Myös rikastamojätteiden vaikutuk
sista pohjavesiin on paljon kirjoituksia; yksi 
uusimmista ja laajimmista on Chalkeyn ym. 
(1989) toimittama kirja "Tailings and Effluent 
Management" . 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä 
tietoa kaivosten murskauskelpoisten jätekivien 
hyötykäytöstä maailmanlaajuisesti. Koska tästä 
ai he es ta tarkasti rajattuna oli saatavissa erittäin 
vähän julkaisuja, on tässä yhteydessä käsitelty 
myös muiden mineraaliperäistenjätteiden hyöty
käyttöä, jotka alan julkaisuissa usein käsitellään 
yhdessä kaivosten jätekivien kanssa. Kaivostoi
minnan ja malminrikastuksen ympäristövaiku
tuksista on olemassa runsaasti kirjoituksia, mutta 
ne on tässä tutkimuksessa jätetty vähälle huo
miolle, koska tämän tutkimuksen tärkein tavoite 
oli kaivosjätteiden ja sivukivien hyötykäytön 
selvitys. 

Suomen kaivoksilla ja louhoksilla irrotetaan 
tuotannon mahdollistamiseksi vuosittain keski
määrin 14-15 milj. tonnia sivukiveä. Vuonna 
1991 Suomessa oli toiminnassa kaikkiaan 42 
malmi- ja teollisuusmineraalikaivosta tai koelou
hosta, ja noin 50 paikkakunnalla toimi raken
nuskivilouhoksia. Kaivoksista 9 oli sulfidimal
mikaivoksia. Kultakaivoksia oli 1 ja samoin kro
mimalmikaivoksia oli 1. Kalkki- ja marmori
kaivoksia oli 17, mineraalikaivoksia 11 (fosfori, 
talkki, kvartsi , maasälvät ja vuolukivi) ja muita 
kaivoksia 4 (vuorivillanja sementinvalmistuksen 
kiviaineksia) . Kokonaislouhintamäärä oli 27,3 
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Kuva 1. Hammaslahden kaivoksen jätekivialue 1970 (Geologian tutkimuskeskus , arkistoku'la). 
Fig. I. Waste rockfrom Hammaslahti mine 1970 (Geological Survey of Finland, archives). 

milj. tonnia ja siitä jäi hyödyntämättä 9,2 milj . 
tonnia. (Salo, 1992). Toimintansa lopettaneita, 
metallisia malmeja louhineita kaivoksia on lisäk
si noin 20. 

Rakennuskivilouhosten tuotannossa syntyvän 
jätekiven suhteellinen määrä on vielä huomat
tavasti suurempi (keskimäärin 90 %). Lounais
Suomessa toimivia rakennuskivilouhoksia on 
kymmenkunta, ja niissä varastoidaan vuosittain 
noin 700 000 tonnia sivukiveä, josta vain pieni 
määrä voidaan nykyisin hyödyntää. Muualla 
Suomessa toimivista rakennuskivilouhoksista ei 
oIe saatavissa tarkkaa tietoa, mutta Geologian 
tutkimuskeskuksen tiedossa on yli sata louhosta, 
joiden kokonaistuotanto on noin 300 000 tonnia 
vuodessa. Suurin osa louhoksista tuottaa graniit
tiluokan kiviä, noin 15 gabroluokan kiviä, 4 
migmatiitteja, 3 vuolukiveä ja yli 10 liuskeita. 
Karkeasti arvioiden rakennuskivilouhoksilla 
syntyy vuosittain noin 3 milj. tonnia sivukiveä, 
ja suurin osa siitä jää hyödyntämättä. 

Suomen kaivosten ja louhosten jätekivien ja 
rikastamojätteiden hyödyntämisestä tai hyöty
käytön tutkimuksesta on vähän julkaistua tietoa. 
Tehdyt selvitykset ovat jääneet yhtiöiden sisäi
siksi raporteiksi. Ympäristöministeriön yh
teydessä toimiva jätehuollon neuvottelukunnan 
hyötykäyttöjaos on tehnyt jätteiden hyödyntämi
sestä selvityksen, jossa käsitellään lyhyesti myös 
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kaikkien Suomessa tuotettavien ki vennäispe
räisten jätteiden hyötykäyttöä (Jätteiden hyö
dyntämisen kehittämisohjelma 1985-1995; 
Selvitys j ätteiden hyödyntämisestä, 1985). Tilas
tokeskus on vuonna 1987 tehnyt kyselyn Suo
men mineraaliperäisistä jätteistä ja niiden hyöty
käytöstä. Tulokset tästä tutkimuksesta on jul
kaistu vuoden 1992 aikana (Vahvelainen & 
Isaksson 1992). Vastaava kysely tehdään seuraa
van kerran keväällä 1993, ja tulokset siitä ovat 
saatavissa keväällä 1994 (Isaksson, K., 1992; 
suullinen tiedonanto). 

Suomen kaivosten jätealueiden ympäristövai
kutuksista on tehty jonkin verran tutkimuksia 
(Räisänen, 1987a, 1987b, 1988, Saarela 1990). 
Aihetta on käsitelty myös Vuorimiesyhdistyksen 
tutkimusselosteissa vuosilta 1973, 1977, 1986 
(No:t 77 ja 78) ja 1987 sekä vesihallituksen ja 
vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjassa 
vuosilta 1986, 1987 ja Saarela 1990. Geologian 
tutkimuskeskuksen ja vesi-ja ympäristöhallituk
sen yhteistyönä toimii vuosina 1991-1995 
projekti, joka tutkii Suomen metalli- ja rikki
malmikaivosten ja koelouhosten jätealtaiden ja 
jätekivikasojen vaikutuksiaympäristön maape
rään ja vesistöön. 

Tästä kirjallisuusselvityksestä lienee hyötyä 
Suomen olosuhteissakin Kanadan ja T~ekin ta
savallan esimerkkien pohjalta ja etenkin suo-
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malaisissa kehitysyhteistyöhankkeissa, joissa on 
tehtävä ympäristön suojelun edellyttämät suunni
telmat ja selvitykset. Kuvissa 2, 3 ja 4 on esitet
ty vuonna 1991 Suomessa toimineet tärkeimmät 

malmikaivokset, teollisuusmineraalilouhokset ja 
rakennuskivilouhokset sekä niiden tuotteet. 
Malmikaivoskartassa (kuva 2) ovat mukana 
myös jo toimintansa lopettaneet kaivokset. 

3. KORVAA VIEN KIVIAINESTEN HYÖTYKÄ YTÖSTÄ 

Kivi ainesten lisääntyvän käytön takia eri puo
lilla maaiImaa on tehty systemaattisia kivi
ainesinventointeja, esim. Australia: Mihychuk, 
M. (1986), O'Flynn (1984), Trezise (1982), 
Trezise & Graham (1984); Kanada: Jones & 
Bannatyne (1982), Vanderveer (1983), Grauv
reau ym. (1987), Grauvreau & Szoke (1987) ja 
Jones ym. (1987); Ruotsi: Hillden (1992); USA: 
Tepordei (1987). Suomessa vastaavaa työtä on 
tehnyt Geologian tutkimuskeskuksen Kiviaines
tutkimukset-yksikkö: Suominen (1992) . 

Varsinkin suurten asutuskeskusten läheisyy
dessä on pula kiviaineksista, ja uusien louhosten 
avaaminen ei aina oIe mahdollista. Tällöin on 
usein pyritty käyttämään korvaavia raaka-aine
varoja. Kestävän kehityksen periaatteiden mu
kaisesti on yhä enemmän alettu hyödyntää tähän 
asti pääasiassa jätteeksi luokiteltuja mineraali
peräisiä aineksia, kuten kaivosten ja Iouhosten 
sivu- ja jätekiviä, malminrikastuslaitosten rikas
tamojätteitä, hiilenpolttolaitosten tuhkajätettä, 
metallurgisen teollisuuden kuona-aineksia, ke
mianteollisuuden mineraalijätteitä yms. Lisäksi 
betonin ja asfaltin uuskäyttö on suuresti Iaajen
tunut. Bortz ja Aleshin (1978) kiteyttävät jäte
ainesten uudelleenkäytöstä koitu vat hyödyt 
kolmeen osaan: 1) ympäristön saastuminen vähe
nee, koska sinne joutuu vähemmän jätteitä, 2) 
raaka-aineita ja energiaa säästyy, ja 3) tuotanto
kustannukset voi vat alentua. 

Kaivostoiminnassa syntyvän jätekiven määrä 
vaihtelee eri kaivoksissa ja riippuu malmin 
esiintyrnistavasta ja malmityypistä. Avolouhos
toiminnassa sivukiveä joudutaan Iouhimaan 
eniten, kun taas rnaanalaisissa kaivoksissa sivu
kivilouhinta on vähäisempää, ja kai voksen täyt
töön tarvittavista kiviaineksista voi olla pulaa. 
Mikäli malmien sivukivien laatu vaihtelee, on 
kivien hyötykäytön kannalta tärkeää, että mah
dollisesti käyttökelpoiset tyypit saadaan louhit
tua omina yksiköinään. Sulfidi- ja oksidimalmit 

voidaan varsin helposti rajata, ja myös teolli
suusmineraaliesiintymissä voidaan käyttää geo
fysikaalisia tutkimusmenetelmiä malmin ja eri 
sivukivityyppien rajaamiseen (Sairninen, 1986). 
Louhintatekniikan edistyessä si vuki vilouhinnan 
määrä on vähentynyt. Esim. 1900-luvun alussa 
yhtä lyijymalmirikastetonnia kohti tuotettiin 
15-38 tonnia jätettä, kun nykyään esim. 
USA:ssajätekiven suhde malmiin on avolouhok
sina toimivissa lyijy- ja sinkkikaivoksissa 0,9: 1 
sekä kuparikaivoksissa 2: 1. Maanalaisissa kupa
rikaivoksissa vastaava suhde on 0,1: 1 (luvut Da
viesin 1984 mukaan) . Rakennuskivilouhoksilla 
syntyvän jätekiven suhteellinen määrä on suuri 
(yli 90 % Iouhinnasta), ja sen hyödyntämisen on 
katsottu olevan vaikeaa. 

Betonin ja asfaltin uuskäyttö on vii me vuosina 
runsaasti Iaajentunut (Bauchard & Joubert, 1984; 
Bernier, 1984; Zimmerman, 1991). Betonia 
murskattessa tuotettu kiviaines on Iaadultaan 
varsin hyvää, sen rakeiden muoto on hyvä, sillä 
on suuri absorptiokyky ja alhainen ominaispaino 
verrattuna kivestä tehtyyn kiviainekseen (Zim
merman, 1991). Uudelleen kierrätetty betoni 
kestää myös paremmin jäätymistä ja sulamista 
kuin uudesta kiviaineksesta tehty betoni. Murs
kattu betoniaines kovettuu jonkin verran itses
tään ajan myötä, vaikka sideainesta ei käytet
täisikään. Betonijätteen seassa oleva muu raken
nusjäte saattaa aiheuttaa ongelmia uudelleenkäy
tössä. Tavallisin asfaltin uuskäyttö on puretun 
asfaltin sekoittaminen uuteen asfalttimassaan. 
Betonin ja asfaltin uuskäyttö on nykyään huo
mattavasti kasvamassa. Esim. Britanniassa käy
tetään vuosittain 30 milj. m3 sekundaarisia kivi
aineksia, joista 10 milj. m3 on erilaisten be
tonirakenneimien purkujätettä ja 8 milj. m3 

purettua tiepäällystettä. 80 % kaikesta puretusta 
tiepäällysteestä saadaan uuskäyttöön (Zimmer
mann, 1991). 

9 
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Kuva 2. Suomessa toimivat ja toimintansa jo lopettaneet malmikaivokset (Papu nen, 1986; Geologian 
tutkimuskeskus, 1991). 
Fig. 2. Post and present mines in Finland (Papunen, 1986; Geological survey of Finillnd, 1991). 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Illvestigation 116, 1993. 

TEOLLISUUSMINERAALI

LOUHOKSET 

1991 

Kallioperä Simosen ( 1980 ) 
mukaan 

Rapakiveä 

D Syväklviä 

§ Liuskeila 

D Gneisslgraniitlia 

, . 
~ .. 

100 200km 

ICl
GTK 

20· 

Kuva 3 . Suomen teollisuusmineraalilouhokset 1991 (Geo1ogian tutkimuskeskus). 
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4. MINERAALIPERÄISTEN JÄTTEIDEN HYÖTYKÄ YTTÖ JA TUTKIMUS 
ERÄISSÄ MAISSA 

4.1. Kanada 

Kanadassa on tehty 1970- ja 1980-luvuilla 
systemaattista tutkimusta mineraaliperäisistä 
jätteistä, niiden määristä sekä hyötykäytön 

mahdollisuuksista. Työtä on tehty R. K. Col
lingsin johdolla CANMET:n (Canada Centre for 
Mineral and Energy Technology) toimesta, 

Taulukko 1. Mineraali - ja mineraaliperäisten jätteiden tuotanto Kanadassa 1980 (Collings. 1984). 
Table 1. Mineral and mineral -based waste production in Canada 1980 (Collings, 1984). 

Kaivos- ja rikastamotoiminta/metallisten mineraalien jalos tus 

Perusmetallit Uätekivi ja hienojäte) 
Rautamalmi Uätekivi ja hienojäte) 
Kulta j a hopea Uätekiv i ja hienojäte) 

Kaivos- j a rikastamotoimi nta/teoll isuusmineraalien j alos tus 

Asbesti Uätekivi ja hienojäte) 
Ka li (hi enojäte) 
Muut 

Kaivos - j a rikastamotoiminta/energiamin eraalien jalostus 

Uraani Uätekivi ja hienojäte) 
Hiili Uätekivi ja pesulaitteiden jäte) 
Tervahiekka (rikastusjäte) 
Lentotuhka (voimaloissa) 

Metallurginen teollisuus 

Masuunikuona 
Valuteräs uunien kuona 
Muun kuin raudanjalos tuksen ku ona 

Kemianteollisuuden jätteet 

Fosfori kipsi 
Fluorikipsi 
Rikkikipsi 
Punalieju 
Sementtiuunien pöl y 

Yht. noin 

ja tutkimustulokset onjulkaistu pääasiassa CAN
MET:ll raporttisarjassa (Collings 1976, 1977, 
1978a, 1978b, 1980a, 1980b, 1981, 1984; Col
lings & Wang 1980, 1981) . Näissä tutkimuksissa 
on käyty läpi ne Kanadan osavaltiot, joissa on 
merkittävää mineraaliperäisten jätteiden tuotan
toa. Lisäksi on julkaistu erilliset raportit rauta
metallurgian, muun metallurgianja kemianteolli
suuden mineraalijätteistä sekä myös sellaisista 
mineraalijätteistä, jotka sopivat erilaisiksi fille
reiksi. 1980-1uvun alussa Kanadassa syntyi mi
neraaliperäistä jätettä 800 miljoonaa tonnia vuo
sittain (taulukko 1; Collings , 1984). Tähän lu
kuun sisältyy kaikki kaivostoiminnassa syntyvä 
mineraalijäte sekä myös metallurgisen ja ke
mianteoIlisuuden mineraaliperäiset jätteet. Kaik
ki nämä jätteet koostuvat pääasiassa ei-metal
lisista mineraaleista - hyötykäytön kannalta ne 
ovat kiinnostavia ajatellen perinteisiä ei-metal-

Milj . t/vuosi 

325 
150 
4-5 

80-90 
10 
5-10 

4-5 
100 
90 
2 

0,5 
0,5 
8 

4 
1 

1,5 
0,5 

800 

listen mineraalien käyttökohteita. Yli 95 % tästä 
800 miljoonan tonnin jätemäärästä syntyi kai
vos- ja rikastamotoiminnassa. Se koostui avo
louhosten ja maanalaisten kaivosten rakennus
vaiheen jätekivestä, karkeasta seulontajätteestä, 
raskasnestekäsittelyn jätteestä sekä muun rikas
tustoiminnan (esim. vaahdotus, magneettinen 
erotus) läpi käyneestä hienojätteestä. Kaivos- ja 
rikastamotoiminnassa sytyvän mineraalijätteen 
laatu ja samalla sen hyötykäyttömahdollisuudet 
riippuvat louhittavasta malmista. Vuoden 1980 
tilaston mukaan Kanadassa suurin osa jätekives
tä syntyi metallisten mineraalien louhinnassa, 
joista perusmetallit (kupari, lyijy, sinkki ja nik
keli) olivat kärkiasemassa, ja yhtä selvästi toise
na oli rauta. Myös kullan ja hopean louhinnassa 
syntyi jonkin verran mineraalijätettä. Teollisuus
mineraalien tuotannossa asbesti on menettänyt 
asemaansa sitten vuoden 1980, jolloin mineraali-

13 
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jätettä syntyi 80-90 milj. tonnia. Ener
giamineraaleista hiilen tuotannossa syntyi eniten 
mineraalipohjaista jätettä. Metallurgisen ja ke
mianteollisuuden mineraalijätteen määrä on suh
teellisen vähäinen, mutta niillä on kuitenkin vain 
paikallista merkitystä. 

1990-luvulle tultaessa Kanadan mineraalipe
räistenjätteiden määrä on pääosin kasvanut vuo
sittain. Esim. kulI an ja uraanin tuotanto on tänä 
aikana kolminkertaistunut ja myös muiden me
tallistenja ei-metallisten mineraalien tuotanto on 
yleensä lisääntynyt tai pysynyt likimain samana. 
Selvimmin on vähentynyt asbestin ja rautamal
mien tuotanto ja samalla on vähentynyt myös 
niiden kaivostoiminnassa syntyvänjätteen määrä 
on vähentynyt. Asbestituotannon mineraalijätteet 
olivat 80-90 milj. tonnia vuonna 1980 ja 50 
milj. tonnia vuonna 1988. Rautamalmien louhin
nassa ja jalostuksessa syntyi vuonna 1980 150 
milj . tonnia ja vuonna 1988 97 milj . tonnia 
(Canadian Minerals Yearbook, 1990). 

4.1.1. Perusmetallikaivokset 

Perusmetallien avolouhoskai voksista louhitaan 
suuria määriä sivukiveä, jonka laatu vaihtelee 
niin eri louhosten välillä kuin yksittäisissä lou
hoksissakin. Muutamin paikoin tätä kiveä käyte
tään huomattavia määriä tienrakennukseen ja 
siitä tehdään sepeliä. Maanalaisissa perusme
tallikaivoksissa ei sivukiveä yleensä tarvitse 
louhia suuria määriä. Mahdollinen irrotettu si
vukivi kuluu pääasiassa louhittujen tilojen täyt
teeksi. Pieniä määriä käytetään tienrakennukseen 
ja -kunnossapitoon sekä raidesepeliksi. 

Perusmetallituotannon rikastuksessa syntyy 
paljon hienoainesjätettä, joka koostuu metalli
sista sulfideista, kvartsista, maasälvistä ja mo
nista muista mineraaleista. Tämän jätteen vaih
televa laatu ja rikastuslaitosten yleensä syrjäinen 
sijainti rajoittavat jätteen hyväksikäyttöä, joka 
on yleensä vain paikallista. Sitä käytetään 
louhittujen kaivostilojen täytteenä, paikoin 
sulatejauheena ja myös teiden kunnossapidossa. 
Muutamin paikoin tämä hienoainesjäte sisältää 
paljon käyttökelppoisia mineraalej a, kuten 
baryyttia, joka voidaan saada rikastettua 
jätteestä. Baryyttipitoista lietettä käytetään suu
ren ominaispainonsa takia öljynporauksessa. 

Varsinkin vanhempien perusmetallikai vosten 
hienoainesjäte saattaa sisältää runsaasti samoja 
metalIeja kuin varsinaisessa malmissakin on. 
Tä11ainen jäte saattaa parantuneiden rikastus
menetelmien ansiosta ol1a vielä mahdollista 
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rikastaa uude11een. Muutamien tällaisten kai
vosten rautasulfidijätteestä valmistetaan rikkiä. 

4.1.2. Rautamalmikai vokset 

Kanadan rautamalmien avolouhinnassa syntyy 
suuria määriä erityyppistä jätekiveä, kuten 
graniittia, kalkkikiveä, syeniittiä, diabaasia, 
erilaisia vulkaniitteja ja kvartsia. Vaikka suurin 
osa näistä kiviaineksista menee jätealueille, 
käytetään niitä jonkin verran tienrakennukseen, 
ja murskattuna niitä käytetään rakennustoimin
nassa, raidesepelinä, asfaltin runkoaineena ja 
mm. rakennuselementtiien pinnoitteena. 

Rautamalmien jalostuksessa syntyy paljon 
hienoa jätettä, jonka koostumus riippuu malmin 
epäpuhtauksista. Jäte sisältää yleensä kvartsia, 
kalsiittia, savimineraaleja ja kiilteitä. Quebecin 
ja Labradorin rikastamojätteet sisältävät 10 % 
hematiittia, jonka talteenottoa on tutkittu. 
Tracyn ja Quebecin ilmeniittirikastamoiden 
maasälpärikasta jätettä on käytetty kattohuopien 
pinnoitteena. Rautamalmien rikastamoj ätteestä 
on myös valmistettu kuivapuristama11a tiiliä ja 
sitä on käytetty betonin runkoaineessa sekä 
myös tienrakennuksessa ja kunnossapidossa. 

4.1.3. Jalometallikaivokset 

Noin 75 % Kanadan kulta- ja hopeatuotan
nosta saatiin 1980-luvun alussa maanalaisista 
kaivoksista, ja loppu tuli perusmetallien tuo
tannon sivutuotteena. Maanalaisten kulta- ja ho
peakai vosten vähäiset jäteki vimäärät käytetään 
kaivosten täytteeksi ja teiden rakennukseen ja 
kunnossapitoon. Rikastamojätemäärät ovat sitä 
vastoin suuret. Tätä j ätettä käytetään jonkin 
verran kaivosten täytteeksi, mutta useimmiten se 
joudutaan pumppaamaan jätealueille. Joidenkin 
vanhojen kaivosten rikastamojätteet saattavat 
sisältää kiinnostavia rnääriä kultaa ja hopeaa, 
joiden uude11eenrikastaminen saattaa ol1a 
taloudellisesti kannattavaa. Kulta-kuparikaivos
ten hienorakeinen rikastamojäte sisältää yleensä 
kvartsia, maasälpiä j a muita silikaattimineraaleja 
ja vain vähän sulfideja. Tä11aiset jätteet voivat 
ol1a käyttökelpoista raaka-ainetta rakennuste
ollisuudessa. 

4.1.4. Teollisuusmineraalikaivokset 

Teo11isuusmineraalie:n louhintaa harjoitetaan 
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kaikkialla Kanadassa. Useimmiten tässä toi
minnassa syntyy vain vähän jätekiveä tai rikas
tamojätettä. 

Selvästi eniten jätettä syntyy asbestin tuotan
nossa, joskin sen määrä on viime vuosina 
huomattavasti vähentynyt. Laajassa avolouhos
toiminnassa syntyy paljon serpentiniittikivijä
tettä, jota ei juurikaan pystytä hyödyntämään. 
Pieniä määriä serpentiniittiä käytetään kaivosten 
täyttämiseen sekä tienrakennukseenja raidesepe
liksi. Kanadan asbestintuotannossa syntyvä 
hienoainesjäte sisältää keskimäärin 5-10 % 
lyhyitä kuituja, noin 25 % magnesiumia, 0,25 % 
nikkeliä, 0,5 % kromia ja 6-8 % rautaa. Sekä 
kuitujen että näiden alkuaineiden talteenottamis
ta on tutkittu. Tätä hienoainesjätettä voidaan 
käyttää myös mineraalivillan ja erilaisten 
eristeaineiden raaka-aineena. 

Myös kaliumin tuotannossa syntyy paljon 
hienoainesjätettä ja sen määrä on kasvanut 
tultaessa 1990-luvulle. Ylivoimaisesti suurin 
tuottaja on Saskatchewanin kaliumkaivos. Siellä 
syntyi 1988 yli 20 milj. tonnia natriumkloridijä
tettä, joka pääasiassa läjitettiin; vain vähän siitä 
käytettiin jään sulattamiseen teiltä talvisaikaan. 

Peterboroughin kaivoksella Ontariossa nefe
liinisyeniitin rikastamisessa syntyvän lasimaisen 
nefeliinisyeniittijätteen uudelleenjalostus on 
mahdollista magneettisen separoinnin avulla. 
Havelockin tehtaalla Ontariossa valmistetaan 
emäksisistä juonikivistä pinnoitehiekkaa, ja 
jäteainesta voidaan käyttää asfaltin ja mahdol
lisesti kumin ja muovin täyteaineena samoin 
kuin mineraalivillan tuotannossa. Quebecissä on 
tutkittu kahden karbonatiittikai voksen rikas
tamojätteen hyötykäyttöä. Okan niobium
tantaalikai voksen j ätteellä on potentiaalista 
arvoa happamien maiden neutraloimisessa, ja 
Kilmarin magnesiitti-dolomiittikaivoksenjätteel
lä voi olla käyttöä eristeiden raaka-aineena. 

4.1.5. Energiamineraalikaivokset 

Mineraalijätettä syntyy kolmen "ener
giamineraalin" louhinnassa ja jalostuksessa 
Kanadassa. Näitä ovat hiili, tervahiekka (tar 
sand) ja uraani. Lentotuhkaa syntyy hiiltä 
polttavissa voimalaitoksissa. 

Hiiltä tuotetaan pääasiassa kolmesta avo
louhoksesta ja näissä syntyy paljon jätekiveä, 
joka on lähinnä hiekkakiveä ja saviliusketta. 
Vaikka huomattavia määriä siitä käytetään 
patoihin, penkereisiin ja tienrakennukseen, 
joudutaan siitä suurin osa sijoittamaan jätealu-

eille . 1980 hiilenpesulaitoksissa tuotettiin 7 milj. 
tonnia hiililiuskeen jätettä. Sisältämiensä 
korkeiden hiili- (30 %) ja alumiinipitoisuuk
siensa (30-35 %) takia jäte on mielenkiintoista 
uudelleenjalostamisen kannalta. 

Tervahiekan jalostuksessa syntyvä jäte on 
erittäin hienorakeista ja koostuu pääasiassa 
pyöristyneistä kvartsirakeista. Lisäksi siinä on 
savea, kiilteitä ja bitumia sekä vähän rautaa, 
titaania, zirkoniumia ja nikkeliä. Tämän jätteen 
hyödyntämiseksi on tutkittu mahdollisuuksia 
saada jalostetuksi siitä titaani, zirkoniumi ja 
bitumiaineksen sisältämä vanadiini ja nikkeli. 

Lentotuhka on heterogeeninen seos, joka 
koostuu kiteisistä ja amorfisista piin, alumiiniin 
ja rautaoksidien seoksista, ja siinä on vaihtelevia 
määriä kalsiumoksidiaja hivenaineita. Noin 5 % 
vuosittain syntyvästä jätteestä käytetään betonin 
lisäaineena korvaamassa portland- sementtiä. 
Myös käyttö kevytbetonin osana tai tienraken
nuksessa on laajenemassa. 

4.1.6. Metallurgisen teollisuuden mineraali
peräiset jätteet 

Pääosa Kanadan metallurgisen teollisuuden 
kuonasta syntyy masuuneissa ja terässulatoissa 
ja jonkin verran myös muiden metallien sula
toissa. 

Masuunien kuona koostuu pääasiassa kal
siumista, alumiinista ja piistä. 70 % siitä käyte
tään hyödyksi mm. teiden alimmissa rakenteissa, 
mineraalivillan valmistuksessa, kevyen kivi
aineksen valmistuksessa ja täytemaana. 

Terässulattojen kuona koostuu kalsiumsilikaa
teista, kalsium- ja ferro-oksideista, ja se sisältää 
yleensä myös kalkkia. Noin puolet siitä käyte
tään uudelleen masuuneissa; muu käyttö on 
Kanadassa hyvin vähäistä. Yhdysvalloissa 
terässulattojen kuonaa käytetään teiden pohja- ja 
reunarakenteissa, perus- tai lisäaineksena 
parkkipaikkojen päällysteissä, raidesepelinä ja 
muiden bitumisekoitteiden kiviaineksena. 

Kupari-, nikkeli- ja lyijysulattojen kuonaa on 
vain vähän käytetty hyväksi mm. raidesepelinä, 
rakennustiilien raaka-aineena ja maanalaisten 
kaivosten täyteaineena. 

4.1.7. Kemianteollisuuden mineraalijätteet 

Kemianteollisuus tuottaa Kanadassa vuosittain 
vajaat 10 milj. tonnia mineraalijätettä. Epäpuh
tauksien ja pienien määrien takia monet niistä 
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ovat vaikeasti hyödynnettävissä. Joillakin niistä 
on kuitenkin erityistä merkitystä ei -metallisten 
mineraalien raaka-ainelähteenä. Tällaisia ovat 
mm. punalieju, fosforikipsi, fluorikipsi ja se
menttiuunien pöly. 

Punaliejua syntyy valmistettaessa alumiinia 
bauksiitista. Se on hyvin hienorakeista ja koos
tuu pääasiassa alumiinista, rautaoksideista, piistä 
ja soodasta. Punaliejua on tutkittu sen sisältä
mien alkuaineiden ja mineraalien hyötykäytön 
takia sekä myös sen käyttämiseksi sellaisenaan. 
Tutkimuksia on tehty punaliejun käyttämiseksi 
mm . fluorisälvän korvikkeena ja lisänä teräksen 
ja metallilejeerinkien valmistuksessa, lisäaineena 
savitiilien valmistamisessa, mineraalipigmentti
nä, saostinaineena vedenpuhdistuksessa ja pelle
toivana aineksena raudanvalmistuksessa. 

Fosforikipsiä syntyy fosforihapon valmistuk
sessa. Fosforikipsi on hienojakoista, hapanta, ja 
se sisältää yli 90 % kipsiä. Yleisimmät epäpuh
taudet Kanadan fosforikipsissä ovat reagoimat
tomat fosfaattikiven jätteet, orgaaninen aines, 

kalsiumfluoridi ja kvarstihiekka. Fosforikipsi 
olisi varsin yksinkertaisesti jalostettavissa eri 
tarkoituksiin, mutta se sisältää yleensä sen 
verran radiumia, että sen hyötykyttö jää vähäi
seksi. 

Fluorianhydriittiä syntyy valmistettaessa 
fluorivetyhappoa rikkihapon avulla hienorakei
sesta fluorisälvästä. Fluorianhydriitti muuttuu 
kipsiksi joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. 
Vaikka fluorikipsi onkin yleensä epäpuhdasta, 
käytetään sitä kipsituotteiden valmistuksessa ja 
osana portland-sementtiä. 

Sementtiuunien hieno pölyaines koostuu kal
siumoksidista (45 %), silikaateista (15 %) ja 
alkalimineraaleista (5--15 %). Sitä käytetään 
menestyksellisesti asfaltin täyteaineena. Sillä on 
käyttöä myös lannoitteiden ja hyönteismyrkky
jen valmistuksessa, karjanrehun lisäaineena, ja 
neutralointiaineena happamissa kaivosvesissä ja 
järvissä sekä maaperäJn neutralointiaineena ja 
lannoitteena. 

4.2. Tsekin tasavalta, Keski-Böömi 

T~ekin tasavallassa Keski-Böömissä on inven
toitu kaikkiaan 436 mineraalij ätealuetta, joihin 
kaivostoiminnan jätteiden lisäksi luetaan hiili
voimaloiden jätetuhka-alueet ja metallurgisen ja 
kemianteollisuuden kuona- ja jätelietealueet (Ne
mecek, 1989). 

Keski-Böömissä on harjoitettu kaivostoimintaa 
jo 1100-1uvulta saakka, jolloin Kutna Horassa 
louhittiin monimetallisia hopeapitoisia malmeja. 
1500-1uvulla Kutna Horan kaivokset ulottuivat 
jo noin 500 metrin syvyyteen ja sen ajan 
jätekivikasat ovat yhä vielä seI västi havaittavis
sa. Jo tuon ajan kaivostoiminnalla oli laajat 
ympäristövaikutukset, koska puuta tarvi ttiin 
valtavat määrät ja koska hakkuut pienensivät 
metsäpinta-alaa. Vanhimpien historiallisten 
kaivosten jätekivialueilla ei oIe hyötykäytön 
kannalta suurta taloudellista merkitystä, ja ne 
onkin yleensä ehdotettu suojeltavaksi. 

Jatkuvan kaivostoiminnan ansiosta Keski-Böö
missä on nykyään kymmeniä miljoonia kuu
tiometrejä mineraaliperäistä jätettä. Jätealueiden 
inventointia varten kehitettiin lomake, josta 
selvisi: 

1) jätealueen sijainti, 
2) pinta-ala, 
3) korkeus, 
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4) tilavuus, 
5) jätteen alkuperä, 
6) aika, jolloin jätettä on tuotettu, 
7) morfologia, 
8) kasvillisuus, 
9) materiaali ja sen tila (hapetusolosuhteet, 
lämpötila), 
10) mahdollinen hyötykäyttö (maanrakennus, 
rakennusteollisuus, mUllt) , 
11) jätelueen stabiilisuus, 
12) jätealueen suhde ihmisten elinympäristöön, 
13) jätteen kontaminaatio ympäristöön (myrkyl
lisyys, pöly) sekä 
14) liikenneyhteydet. 

Lomake täytettiin jokaiiselta jätealueelta, ja 10-
makkeiden perusteella Nemecek (1989) esitti 
yhteenvedon Keski-Böömin jätealueiden ympä
ristövaikutuksista ja hyötykäyttömahdollisuuk
sista. 

Sopeutuminen ympäristöön : 

1) 28 % sulautuu täysin moitteettomasti 
ympäristöönja on luonfllon kasvillisuuden peittä-
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mä, 
2) 6 % on istutettua metsää, 
3) 3 % on maanviljelysaluetta, 
4) 6 % on rakennettua aluetta tai viheraluetta, 
5) 5 % on yhdyskuntajätteiden säilytysalueua, 
6) 18 % kasvillisuuspeite puuttuu, muuten ei oIe 
negatii vista vaikutusta ympäristöön, 
7) 16 % osittainen kasvillisuuspeite, ilmeinen 
negatiivinen vaikutus ympäristöön ja 
8) 18 % ei kasvillisuuspeitettä, negatiivinen 
vaikutus ympäristöön. 

Nykyinen hyötykäyttö: 

1) 5 % on jatkuvassa teollisessa hyötykäytössä, 
2) 18 % on ajoittaisessa hyötykäytössä, 
3) 3 % on rakennettua aluetta ja 
4) 74 % ei oIe hyötykäytössä. 

Hyötykäytön mahdollisuudet: 

1) 9 % voidaan käyttää moneen tarkoitukseen, 
2) 9 % voidaan käyttää joihinkin tarkoituksiin, 
3) 7 % sopii rakennusteollisuuteen, 
4) 9 % sopii korkean vaatimustason maanraken
nukseen, 
5) 4 % voidaan hyödyntää malmina, 
6) 10 % sopii keveiden rakennelmien perustuk
siin, 
7) 9 % sopii rakennusten pohjamaaksi ja 
8) 43 % hyötykäyttömahdollisuuksia ei oIe tie
dossa. 

Mineraaliperäisten jätteiden määrä tulee myös 
Keski-Böömin alueella kasvamaan ja samalla 
kasvavat jätteiden sijoittamisongelmat. Kuten 
yUä olevista luetteloista selviää, voitaisiin 
hyötykäyttöä vielä huomattavasti tehostaa. 

4.3. Ghana 

Hammond (1978, 1980, 1984) on tutkinut 
Ghanan kaivosten jätekivien ominaisuuksia ja 
pohtinut niiden soveltuvuutta tienrakennukseen. 

Kaivoksista neljä tuottaa kultaa ja yksi man
gaania. Malmien jäteki vet ovat kvartsiitteja, 
hiekkakiviä, fylliittejä ja emäksisiä ja happamia 
vulkaniitteja. Myös sulfidipitoisia liuskeita 
esiintyy. Yli voimaisesti suurimmat jätemäärat 
syntyvät Dunkawan alluviaalisen kultaesiinty
män rikastamisessa, jonka jätekasoissa on las
kettu olevan 150 milj . tonnia hiekkaa ja soraa. 

Muiden kaivoksien kiviainesjätettä on yhteen
sä vajaat 10 milj .tonnia. Mineralogian lisäksi 
jätekiviaineksista on tutkittu ominaispaino, muo
toarvot, veden absorptiokyky, murskautuvuus 
(haurausarvo) ja Los Angeles -arvo. Kiviainek
sen lujuusominaisuudet ovat usein riittävät 
ainakin teiden alempiin sitomattomiin kerrok
siin. Kuljetuskustannukset usein syrjäisiltäkin 
kaivospaikkakunnilta muodostavat kuitenkin on
gelman samoin kuin kiviaineksen sisältämät 
rikkikiisu, magneettikiisu ja kloriitti. 

4.4. Etelä-Afrikka 

Blight (1978, 1979) käsittelee lyhyesti Etelä
Afrikan teollisuus- ja kaivosjätteiden hyötykäyt
töä. Vuonna 1978 - kuten vielä nykyäänkin -
suuri osa Etelä-Afrikan ulkomaanviennistä 
koostui kai vosteollisuuden tuotteista, kuten 
kullasta, timanteista ja muista raaka-aineista. 
Samanaikaisesti myös jäteaineksen tuotanto on 
oUut suurta. Etelä-Afrikan teollinen kehitys sai 
aikoinaan alkunsa kullan kai vostoirninnasta, ja 
kaikki suurimmat teollisuus- ja asutuskeskukset 
sijaitsevat yhä kultakaivosalueilla. Näin kaivos
ten jätealueiden hyödyntämiseen on useita syitä. 
Jätealueilta saadaan mm. eri tarkoituksiin 
sopivaa hiekkaa ja muuta kiviainesta, ja samalla 

jätealueet vapautuvat teollisuus- ja asunto
käyttöön. 

Kaivosjätteistä ylivoimaisesti suurin osa tulee 
kultakaivoksilta, joissa jätekivi on pääsiassa 
kovaa kvartsiittia. Teollisuusjätteet ovat pää
asiassa masuunien kuonaa, lannoiteteollisuu
dessa syntyvää fosforikipsiä ja voimalaitosten 
lentotuhkaa. 

4.4.1. Kaivosjätteet 

Etelä-Afrikan kaivoksilla syntyy sekä louhos
jätettä että hienoainesjätettä. Louhosjätettä syn-
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tyy pääasiassa erilaisten kaivostilojen louhinnas
sa, jossa materiaalin raekoko vaihtelee hienosta 
pölystä halkaisijaltaan 30 cm:n lohkareisiin. 
Hienoainesj ätettä syntyy malmin rikastusproses
sissa. Näiden lisäksi on vanhojen kaivosten 
alueella runsaasti käyttökelpoista, raekooltaan 
hiekan luokkaa olevaa jäteainesta. 

Kaivoksissa syntyvää karkeampaa jätettä on 
käytetty betonin kiviaineksena ja myös tienra
kennuksessa. Ongelmana ovat tämän kiviainek
sen sisältämät sulfidit, jotka hapettuessaan 
tuottavat rautasulfaatteja ja rikkihappoa. Rikki
happo reagoi kiviaineksen kanssa muodostaen 
erilaisia sulfaatteja, joista rauta- ja magnesium
sulfaatit liukenevat helposti veteen. Näitä 
suoloja saa olla korkeintaan 3 % asfaltin ki vi
aineksessa. Tien alemmissa sitomattomissa 
kerroksissa jo yli 0,2 %:n pitoisuudet voivat oUa 
tuhoisia tienpääUysteeUe, koska haihtuvan veden 
mukana suolat konsentroituvat ja kiteytyvät 
päällystekerroksen alle ja aiheuttavat sen 
rikkoutumisen. 

Sulfidien hapettumisen vuoksi hienorakeiset 
rikastamojätteet ovat happamia jätealueiden 

pintaosista 1-1,5 m:n syvyyteen saakka. Tästä 
huolimatta asutusalueifjen keskellä olevia jäte
alueita on käytetty teollisuus- , pysäköinti- ja 
jopa asutusalueina. Toiminnassa olevilla kulta
kaivoksilla hienoainesjätettä käytetään semen
tillä kovetettuna loppuun louhittujen kaivosti
lojen täytteeksi. 

4.4.2. Teollisuusjätteet 

Masuunien kuonaa käytetään Etelä-Afrikassa 
moneen tarkoitukseen, leuten tienrakennukseenja 
betonin kiviainekseksi, eristysvillan valmis
tukseen ja sementin korvikkeeksi ja sen lisäai
neeksi. Sisältämiensä happojäämien ansiosta 
josjorikipsijätettä voidaan käyttää maa-ainesten 
stabilointiin. Tämä vaikutus perustuu siihen, että 
hapot liuottavat savimineraalien hilasta alumii
nia, joka sitten saostuu liukenemattomaksi 
alumiinipitoiseksi fosforihydraatiksi. Vuonna 
1978 ei lentotuhkalla oUut Etelä-Afrikassa 
merkittävää käyttöä. K2llkkiinja kipsiin sekoitet
tuna sitä käytettiin maa-ainesten stabilointiin. 

5. MINERAALIPERÄISTEN JÄTTEIDEN KÄ YTTÖ TIENRAKENNUKSESSA 

Mineraaliperäistenjätteiden yleisin hyötykäyt
töalue on tienrakennus. Kaivosten ja louhosten 
sivu- ja jätekiviä käytetään teiden alusraken
teissa pengertäytteenä ja myös pääUysrakenteen 
jakavassa ja kantavassa kerroksessa sekä jonkin 
verran pääUystekerroksessa. Muita mineraalipe
ralSla tienrakennuksessa käytettyjä jätteitä 
syntyy metallurgisessa ja kemianteollisuudessa, 
hiilivoimaloissa ja jonkin verran myös vanhojen 
rakenteiden purkamisessa. 

Kaivosten ja louhosten sivu- ja jätekivien 
laatu- ja lujuusominaisuudet vaihtelevat. On
gelmallisia ovat nopeasti rapautuvia mineraaleja, 
kuten sulfideja sisältävät kivet ja myös runsaasti 
kiilteitä ja muuttumistuloksia sisältävät kivet, 
jotka heikentävät näistä kivistä tehdyn murskeen 
hienoaineksen laatua. Suurimmat vaatimukset 
asetetaan päällystekiviainekseUe, joka ei saa 
sisältää sulfideja juuri lainkaan, ja jossa pehmei
den, helposti kuluvien mineraalien määrän on 
oltava vähäinen. OECD:n raportti vuodelta 1977 
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(OECD, 1977) käsittelee kahdentoista maan 
(mukana myös Suomi) jätteiden käyttöä tienra
kennuksessa. Raportti painottuu metaUurgisenja 
kemianteollisuuden jätteisiin ja sivutuotteisiin, 
ja kaivosten sekä louhosten sivukiviä siinä 
käsiteUään vain lyhyesti. Raportin mukaan 
kaikissa tien rakenneosissa voidaan käyttää 
jotain jäteainesta, kuten: 

1) pengertäytteenä, esim. hiilikaivosten liuskeki
veä 
2) tien alus- ja pääUysrakenteina, esim. ma
suunikuonaa 
3) bitumiseosten kiviaineksena, esim. masuuni
kuonaa sekä 
4) hydraulisena sideaineena, esim. lentotuhkaa 
yhdessä sementin tai kalkin kanssa. 

Seuraavassa on esitetty raportissa käytetty 
mineraaliperäisten jätteiden luokittelu ja pää
asiallinen käyttö tienrakennuksessa. 
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5.1. Metallurgiset jätteet ja sivutuotteet 

5.1.1. Masuunikuona 

Rautamasuunien kuona voidaanjakaa eri tyyp
peihin jäähdyttämistavan mukaan. Se voidaan 
jäähdyttää hitaasti ilmassa, jolloin se sopii 
murskattavaksi (murskattu, ilmassa jäähdytetty 
kuona) . Kuona voidaan myös jäähdyttää nopeasti 
vedellä (rakeistettu kuona) tai ilmalla (pelletisoi
tu kuona), tai se voidaan jäähdyttää kontrol
loiduissa oloissa vedellä (käsitelty kuona). 

5.1.1.1. Murskattu, ilmassa jäähdytetty ma
suunikuona 

Tämän kiviaineksen keskimääräinen tiheys on 
1,4 ja kulumiskestävyyttä kuvaava Los Angeles
luku on 20-35 . Kiviainesrakeiden kulmikkaan 
muodon vuoksi rakeet pysyvät tienpäällysteessä, 
ja niiden huokoisuus saa aikaan hyvät kitka
ominaisuudet. 

5.1.1.2. Rakeistettu masuunikuona 

Virtaavalla vedellä tai vesisuihkulla rakeis
tettu kuona on raekooltaaltaan alle 3 mm, rakeet 
ovat rakkulaisia ja hauraita, ja niiden vesipitoi
suus on 5-25 %. Tienrakennuksessa tätä 
kuonaa käytetään yleisesti ympäri maailmaa 
korvaamaan luonnon kiviaineksia sekä päällys
teessä että sen alapuolisissa sitomattomissa ker
roksissa. Tienrakennuksen lisäksi tätä kuonaa 
käytetään sementin valmistuksessa, ja jauhettuna 
sitä voidaan käyttää sideaineena mm. maabe
tonissa. 

5.1.1.3. Pelletisoitu masuunikuona 

Pelletisoidun kuonan valmistus on kehitetty 
Kanadassa. Menetelmässä sulaan kuonaan 
ruiskutetaan säännöstelty määrä vettä ja näin 
saatu plastinen seos lingotaan ilmaan rummun 
avulla, joka erottelee kuonan partikkeleiksi. 
Syntyvän kaasun ansiosta partikkeleista tulee 
pallomaisia. Halkaisijaltaan partikkelit ovat alle 
13 mm. Tämän kuonatyypin käyttö tienraken
nuksessa oli 1977 vielä kehittelyasteella, joskin 
sitä käytettiin kevyiden betonityyppien kivi
aineksena USA:ssa, Kanadassa ja Ranskassa. 

5.1.1.4. Käsitelty masuunikuona 

Sulan kuonan ja veden vaahtomaisesta seok
sesta tulee sen jäähdyttyä kevyttä (tiheys 0,8) ja 
huokoista kiviainesta, jolla on hyvä lämmöneris
tyskyky ja tulenkestävyys. Sitä käytetään lähinnä 
kevyiden betonilaatujen valmistamiseen. 

5.1.2. Terässulattojen kuona 

Teräksen valmistamisessa käytetään monia 
menetelmiä ja siksi prosessissa syntyvän kuonan 
laatu vaihtelee. Terässulattojen kuona poikkeaa 
koostumukseltaan selvästi masuunien kuonasta, 
koska se sisältää huomattavasti vähemmän piitä 
ja alumiinia sekä jonkin verran enemmän 
kalkkia ja selvästi enemmän rautaoksideja. 
Terässulattojen kuonan ominaispaino on korkea, 
yli 3, ja kuonalla on taipumus laajeta tilavuu
deltaan. Tilavuuden muutos johtuu siitä, että 
kuona sisältää aina jonkin verran vapaata mag
nesiumia ja kalkkia, jotka hydrautuvat kosteassa 
ilmassa. 

Terässulattojen kuonaa käytetään korvaamaan 
luonnon kiviaineksia mm. sepelissä, teiden alus
rakenteissaja betonin hyvin kulutusta kestävässä 
pintakerroksessa. Portland-sementtiä sisältävässä 
betonissa sitä ei voida käyttää hydrautumisen 
aiheuttaman laajenemisen takia. Suuri tiheys, 
rakeiden kulmikas muoto ja hyvä kulutus
kestävyys tekevät terässulattojen ku on asta hyvän 
kiviaineksen bitumipitoisiin seoksiin. 

5.1.3. Muut kuonat 

Tähän ryhmään luettiin 1977 rautaa lukuun ot
tamatta muut metallinjalostuksen kuonat: kupa
ri-, lyijy-, lyijy-sinkki-, sinkki-, nikkeli- ja fos
forikuonat. Näitä kuonia käytettiin pääasiassa 
tienrakennuksessa. Sulatuslaitosten useinkin 
syrjäinen sijainti ja kuonan suuri ominaispaino 
nostavat kuljetuskustannuksia ja näin kuitenkin 
rajoittavat tämän aineksen käyttöä tien raken
nusaineena. Tienrakennuksen lisäksi näitä kuo
nia käytetään raidesepelinä, hiekkapuhalluk
sessa, kaivosten täytteenäja betonin kiviainekse
na. 
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5.2. Muut teollisuuden jätteet ja sivutuotteet 

5.2.1. Lentotuhka ja pohjatuhka 

Hiiltä polttavissa höyryvoimaloissa syntyvä 
jäte on lentotuhkaa ja pohjatuhkaa. Ennen 
polttamista hiBi jauhetaan ja saatu jauhe puhal
letaan kuuman ilman avulla pOlttokattilaan. 
Polttolämpötila on 1500±200 oe, jolloin u
seimmat mineraalit sulavat ja kokevat myös 
kemiallisia muutoksia. 75-85 % poltossa synty
västä tuhkasta poistuu polttokattilasta palamis
kaasujen kanssa lentotuhkana. Jäljelle jäänyt 
karkeampi fraktio jää kattilaan pohjatuhkaksi. 
Lentotuhka erotetaan palamiskaasuista joko 
mekaanisesti tai elektrostaattisesti. 

Koska lentotuhka on syntynyt korkean lämpö
tilan palamisessa, sillä on samoja ominaisuuksia 
kuin vulkaanisella tuhkalla. Se on myös potso
laani. Lentotuhkaa voidaan käyttää tien ra
kenteen kaikissa kerroksissa, joskin sen käyttö 
pohjarakenteiden yläpuolella on vähäistä. 
Sellaisenaan lentotuhkaa ei tierakenteissa voida 
käyttää, vaan se on stabiloitava sementin tai 
vesipitoisen kalkin kanssa. Lentotuhkaa käyte
tään myös täyteaineksena asfalttisekoituksissa ja 
portland-sementissä. 

Kattilan mukaan pohjatuhka poistetaan joko 
vesisuihkulla, tai se johdetaan sulana kattilan 
alapuoliseen vesisäHiöön, jolloin sitä kutsutaan 
höyrykattilan kuonaksi. Pohjatuhkan ja höyry
kattilan kuonan partikkeleiden raekoko vaihtelee 
hienosta hiekasta hienoon soraan. 

Partikkelit ovat muodoltaan kulmikkaita ja ne 
ovat myös huokoisia. POhjatuhkaa ja höyrykatti
lan kuonaa ei sellaisenaan suositella tienra
kennusainekseksi, vaan ne on stabiloitava joko 
sementillä tai bitumilla. 

Turvetta polttavissa voimalaitoksissa tuhkajät
teen koostumus vaihtelee , eikä sillä oIe potso-
1aanisia ominaisuuksia, kuten hiilivoimaloiden 
tuhkajätteillä. Turvevoimaloiden jätetuhkaa on 
käytetty lähinnä penger- ja täyteaineksena 
(Nieminen, 1991). 

5.2.2. Kipsi- ja kalkkijäte 

Kipsijätettä syntyy monissa teollisissa kemial
lisissa prosesseissa, palamiskaasujen desulfu
risaatiossa ja kaivosten jätevesien neutraloin
nissa. Kipsijätteen fysikaalis-kemialliset omi
naisuudet vaihtelevat kipsin alkuperän mukaan. 
Tienrakennuksessa kipsijätettä voidaan käyttää 
potsolaanisena seoksena yhdessä kalkin ja 
lentotuhkan kanssa korvaamaan vastaavassa 
seoksessa yleensä käytettävää luonnon kiviai
nesta. Seosta voidaan käyttää penkereissä ja tien 
alusrakenteissa. 

Kalkki- ja sementtiteollisuudessa syntyy 
paljon kalsiumpitoisia jätteitä, joista käytetään 
suurin osa hyväksi. Nämä jätteet ovat yleensä 
joko pölyä tai liejua, ja niiden fysikaaliset 
ominaisuudet ja kemiallinen koostumus vaihte
levat suuresti . Suurin osa tästä jättestä käytetään 
USA:ssa täytemaaksi ja maanparannusaineeksi. 
Jonkin verran sitä käytetään myös happamien 
kaivosvesien neutraloimiseen ja yhdessä teol
listen kuonien kanssa maan stabiloimiseen. 
Sementtiuunien pölyä käytetään myös fillerinä 
betoneissa ja asfalttipäällysteissä. 

5.2.3. Rikki 

Rikkiä saadaan sellaisenaan luonnon esiinty
mistä, tai sitä voidaan uuttaa rikkipitoisista kaa
suista. Rikkiä saadaan myös pää- tai sivu
tuotteena sulfidimalmie:n jalostuksessa. 

Rikkiä voidaan käyttää bitumipitoisissa seok
sissa lisäaineena muuttamaan seoksen fysikaa
lisia ominaisuuksia. Käyttämällä rikkiseoksista 
bitumia tieaineksessa 'Voidaan samalla käyttää 
heikompaa kiviainesta seoksen kestävyyden siitä 
kärsimättä. Rikkiä voidaan myös käyttää 
lisäaineksena betonissa lisäämässä kestävyyttä 
happoja, suoloja, liuottimia ja pakkasta vastaan. 

6. HIENORAKEISTEN RIKASTAMO- JA VOIMALAITOSJÄ TTEIDEN HYÖTYKÄ YTTÖ 

Malmien jauhatuksessa syntyvä hieno jäte 
muodostaa vaikean ympäristöongelman. Usein 
ainoa ekonominen sijoitusvaihtoehto on lietteen 
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pumppaaminen maanpäälliselle jätealueelle 
(kuva 5). Rikastustelknisten ominaisuuksien 
kehittyessä yhä köyhe:mpiä malmeja voidaan 
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Kuva 5. Pyhäsalmen Cu-Zn-rikkikiisumalmin rikastehiekka-alue 1992. 
Fig. 5. Mill tailings /rom Pyhäsalmi Cu -Zn-pyrite ore 1992. 

hyödyntää, ja rnyös tällöin syntyvän jätteen rnää
rä kasvaa. Jonkin verran jätelietettä voidaan si
joittaa loppuunlouhittuihin kai vostiloihin niin 
rnaan alle kuin avolouhoksiinkin. Kaikista 
hienoin savijäte on ongelrnallisin, koska se 
sedirnentoituu hitaasti altaan pohjalle ja vie 
esirn. fosfaattirnalrniesiintyrnillä noin kaksinker
taisen tilavuuden alkuperäiseen rnalrnin tila
vuuteen verrattuna (Brornwell & Raden 1979). 
Karkearnpi liete ei rnuodosta yhtä suurta on
gelrnaa, ja se voidaan käyttää hyväksi rnrn. 
jätealuiden yrnpärille rakennattavien patojen ra
kentarnisessa. 

Perusmetallien rikastarnisessa käytetään vaah
dotusrnenetelrnää, joka patentoitiin vuonna 1906. 
Menetelrnän ansiosta metallien saanti parani 
huornattavasti ja rnyös aikaisernrnan gravitatiivi
sen rikastusrnenetelrnän jätealueet voitiin rikas
taa uudelleen. Vaahdotusprosessissa käytetään 
erilaisia orgaanisia kernikaaleja, joiden joutumi
nen rikastarnojätteisiin on rajoittanut niiden 
käyttöä rnaanviljelyksessä (Davies, 1984). 

Padonrakennukseen käytettävän jätteen me
kaaniset ja fysikaaliset orninaisuudet on tun
nettava tarkoin, rnikäli j ätettä käytetään olen
naisena osana patoa. Aineksen kokoonpuristu
vuus, leikkauslujuus ja veden läpäisevyys on 
ennalta rnääritettävä. Sarnoin jätteen kerniallinen 

koostumus on yrnpäristön rnahdollisen saastu
misvaaran vuoksi tunnettava. Myös paikalliset 
olosuhteet, kuten ilrnasto, geologia, hydrologia, 
topografia ja rnaaperän rakenne on tunnettava 
(Brawner, 1979). Lähihistoriassa on rnuutarnia 
esirnerkkejä huonosti suunnitelluista padoista, 
jotka ovat sortuessaan vaatineet ihrnisuhreja: 
1966 Walesissa kuoli 144 koululaista sortuneesta 
padosta purkautuvien rnaarnassojen tuhotessa 
koulurakennuksen, 1970 Afrikassa olevan 
Mulfaliran kaivoksen padon sorturna tappoi 89 
ihmistä ja 1972 Länsi Virginiassa USA:ssa kuoli 
100 ihrnistä vastaavassa onnettornuudessa (Kealy 
& Busch, 1979). Kiinan runsassateisilla vuoris
toalueilla kaivosten hienoainesjätteen stabiloi
minen tuottaa suuria ongelrnia (Dunlun yrn., 
1989). Dunlun yrn. (1989) ovat luetelleet noin 
20 kaivospaikkakuntaa, rnissä rnutavyöryjä on 
tapahtunut useasti, joissakin lähes vuosittain. 
Vyöryissä liikkuu satoja tuhansia kuutioita lie
jua, joka aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita 
mrn. pilaarnalla viljelysrnaita ja katkornalla 
liikenneyhteyksiä. 

Rikastamojätteiden padoille asetetaan periaat
teessa sarnat vaatirnukset kuin vesialtaiden pa
doillekin, mutta jätepatojen suunnittelu poikkeaa 
kuitenkin kolrnelta osin tavanornaisten patojen 
suunnittelusta (Klohn, 1979). Ensinnäkin rikas-
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tarnojäte poikkeaa orninaisuuksiltaan vedestä 
vaihdellen kiinteästä lähes nesternäiseen, toiseksi 
padot rakennetaan yleensä suurirnrnaksi osaksi 
jätteen karkeirnrnasta osasta ja kolrnanneksi 
padonrakennus jatkuu yleensä koko kaivostoi
rninnan ajan. Vain poikkeustapauksissa rikasta
rnojätteiden padot rakennetaan karkearnrnasta 
kiviaineksesta tai rnaa-aineksista. Näin rnenetel
lään rnrn. silloin, kun jäte on rnyrkyllistä, tai se 
on erittäin hienorakeista tai se on rnuuten yrnpä
ristölle vaaraksi (Volpe, 1979). Mikäli ennen 
kaivostoirninnan aloittarnista on jouduttu poista
rnaan suuret rnäärät pintarnaata, voidaan sitä 
käyttää jätealueiden patoarnisessa. 

Hiiltä käyttävissä sähkövoirnalaitoksissa 
syntyy huornattavan paljon tuhkajätettä, joka 
koostuu lentotuhkasta, pohjatuhkasta ja höyry
kattilan kuonasta. Voimalaitosjätteiden orninai
suudet riippuvat käytetyn hiilen laadusta, hiilen 
jauhatusasteesta, höyrykattilan laadusta, teh
taan kuorrnituksesta ja sähköisten suodattirnien 
tehosta. Voirnalaitosten tuhkaa voidaan hyö
dyntää pääasiassa rakennustoirninnassa, rnutta 
esirn. USA:ssa tästä tuhka-aineksesta hyödynnet
tiin 1978 vain noin 20 %, ja Ioput jouduttiin 
sijoittarnaan voirnala:itosten läheisille jäte
alueille . 

7. HIENORAKEISTEN MINERAALIPERÄISTEN JÄTTEIDEN KÄ YTTÖ FILLERINÄ 

Mineraalisilla fillereillä tarkoitetaan yleensä 
silikaatteja ja karbonaatteja, joita käytetään eri 
tuotteiden valrnistuksessa korvaarnaan kalliirnpia 
rnateriaaleja ja toissijaisesti rnyös rnuuntarnaan 
ja korj aarnaan tuotteiden fysikaalisia orninai
suuksia. Fillereinä käytetään rnonia rnineraaleja, 
joista yleisirnpiä ovat asbesti, baryytti, bentoniit
ti, kaoliini, kalsiurnkarbonaatti , savet, piirnaa, 
rnaasäl vät, kiilteet, pyrofylliitti, kvartsi ja talkki 
sekä nefeliinisyeniitti -ki vil aj i. Näitä täyteaineita 
käytetään sadoissa eri tuotteissa, kuten esirn. 
asfalttiseoksissa, puhdistusaineissa, pesujauheis
sa, betonituotteissa, lannoitteissa, hyönteisrnyr
kyissä, tiilissä, lattiarnatoissa, rnaaleissa ja la
koissa, paperissa, rnuovissa ja kurnissa. 

Hienorakeisia rnineraaliperäisiä jätteitä voi
daan rnyös käyttää fillereinä. Näitä jätteitä ovat 
kaivosten rikastarnojätteet, voirnalaitosten tuh
kajätteet ja teollisuuden rnineraalikuona. Muu
tarn at tuotteet, kuten rnaalit, paperi ja kurni, 
vaativat erittäin puhtaita fillereitä. Suurin osa 
edellä rnainituista jätteistä ei oIe laadultaan 
kovin puhdasta, rnutta jätteillä on silti käyt
töarvoa esirn. asfalttiseoksissa sekä erilaisissa 
tiivistys- ja saurnaustuotteissa. Mineraalipe
räisten jätteiden käyttö täyteaineena korvaa 
usein ulkornailta tuotua rnineraaliainesta tai 
vähentää tähän tarkoitukseen tarvittavien kivi
ainesten louhintaa. Näin saadaan suoraa ta
loudellista hyötyä, ja rnyös yrnpäristön kannalta 
lopputulos on positiivinen. 

Collings (1980b) on tutkinut Kanadan eri 
rnineraaliperäisten jätteiden rnahdollista käyttöä 
fillerinä. Ontarion hiilivoirnaloiden lentotuhkasta 
noin 30 % käytetään betonin aineksena, tienra
kennuksessa ja rnaanparannuksessa, sekä loput 
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varastoidaan käytettäväksi pääasiassa täyternaak
si. Myös fillerinä sitä käytetään jonkin verran 
rnrn. asfalttisekoituksissa ja portland-sernentissä. 
Hienoa piijauhetta syntyy piirnetallin ja fer
rosilikonin tuotannossa. Piijauhetta käytetään 
lisäaineena laasteissa ja tiivisternassoissa, joilta 
vaaditaan erityistä kestävyyttä. Sitä käytetään 
fillerinä rnyös kurnissa, rnuovissa ja rnaaleissa 
sekä portland-sernentissä, asbestisernentissä ja 
betonituotteissa. Hienorakeista kalsiittia on 
eräiden kolurnbii ttia rikastaneiden laitosten 
jätekasoissa. Sitä voiclaan käyttää rnaanparan
nukseen ja neutraloinlti in ja rnyös lisäaineena 
asfalttiseoksissa, laasti- ja tiivisteaineissa ja 
tiiliteollisuudessa. Sementliuunien pölyä käyte
tään lisäaineena asfalttipäällysteissä hyvin tulok
sin. Sillä on käyttöä rnyös Iannoitteiden ja hyön
teisrnyrkkyjen valrnistuksessa, karjanrehun lisä
aineena, neutralointiaineena happarnissa kaivos
vesissä ja järvissä sekä rnaaperän neutralointiai
neena ja lannoitteena. Magnesiurnrnetallin tuo
tannossa syntyy dikals .iumsilikaattikuonaa, joka 
koosturnukseltaan vastaa portland-sernenttiä. 
Tällä kuonalla voi olla käyttöä sernentintuotan
nossa, ja siitä on valmistettu laadukkaita tiiliä. 
Punaliejua syntyy alurniinin valrnistuksessa. Se 
on käyttökelpoinen rnineraalipigrnenttinä, täyte
aineena tiilenvalrnistu lksessa, ja sitä käytetään 
rautarnalrnin pelletisoijana. Tutkirnuksia on tehty 
punaliejun käyttärniseksi rnrn. fluorisälvän 
korvikkeena ja lisänä teräksen ja rnetallilejee
rinkien valrnistuksessa sekä saostinaineena 
vedenpuhdistuksessa. Rautamalmien rikastami
sessa syntynyttä hienoainesjätettä käytetään 
fillerinä asfalttiseoksissa ja betonin sekä tiilen
valmistuksessa. Ernäksisistä kivistä valrnistetun 
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pinnoitemurskeen hienoainesjätettä käytetään 
fillerinä asfalttipäällysteissä. Tätä jäteainetta 
voidaan myös käyttää lisäaineena tietyissä muo
vivaimisteissa, kuten muoviputkissa. Magnesiit
ti -dolomiittikaivosten tuotteista vaimistetaan 
tulenkestäviä tiiliä. Niiden hienorakeista dolo
miittijätettä käytetään lisäaineena asfalttiseok
sissa, muovinvaimistuksessa sekä tiiIen ja be
toniharkkojen vaimistuksessa. Talkkia rikastavi
en laitosten talkkipitoista hienoainesjätettä käy
tetään lisäaineksena kui vien tilojen saumase-

mentissä ja betonimaaleissa sekä myös muovi
tuotteissa. Fluorivedyn vaimistuksessa syntyvää 
fluorikipsijätettä ei hyödynnetä, mutta sitä 
voitaisiin mahdollisesti käyttää tiivisteiden ja 
joidenkin muovien täyteaineena. Lasihiekan 
jalostuksessa syntyvää piipölyä voidaan käyttää 
betoninvaimistuksessa ja osana tii visteaineiden 
täytemassaa. Nejeliinisyeniitin jalostuksessa 
syntyvää hienoainesjätettä voidaan käyttää lisä
aineksena monissa tuotteissa kuten maaleissa, 
muovissa ja tiivisteaineissa. 

8. KAIVOS- JA LOUHOSJÄTTEIDEN UUDELLEENRIKASTUS 
JA MUU HYÖTYKÄ YTTÖ 

Kullan ja muiden jalometallien hinnan nouse
misen ja rikastusmenetelmien kehittymisen takia 
vanhojen kaivosten jätealueilla voi olla eko
nomisia määriä aikaisemman rikastusproses-

sin Iäpi menneitä metalleja. Varsinkin kulta, 
hopea ja platinaryhmän metallit ovat Iaajan 
mielenkiinnon kohteena. 

8.1. Kulta ja hopea 

EteIä-Afrikan Witwaterstrandin kultakentillä 
kulta esiintyy 5-15 cm:n vahvuisina kerroksina 
kvartsiiteissa ja konglomeraateissa . Malmin 
mukana pyritään Iouhimaan niin vähän sivukiveä 
kuin työskentelyn kannalta on mahdollista; tila 
on kapeimmillaan vain metrin levyinen. Tämän 
lisäksi on malmin siirtämiseksi louhittava tilaa. 
Ainoastaan malmipitoinen ki viaines nostetaan 
maan pinnalle. Kaivosten syvyys vaihtelee 1500 
metristä 4000 metriin. Kaivos- ja rikastamotoi
minnan hienoainesjätettä ja karkeampaa kivijä
tettä ei juuri hyödynnetä, vaan ne sijoitetaan 
maanpinnan jätealueille. Jätteiden sijoittaminen 
takaisin kapeisiin louhittuihin kaivostiloihin 
tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin maan
päällinen sijoitus . 

Vanhojen kultakaivostenjätealueitaon tutkittu 
ympäri maailman niiden sisältämän kullan 
vuoksi. Australiassa esim. Morris (1982, 1985a, 
1985b) ja Horn (1988) ovat käyneet läpi hyIätty
jen kultakaivosten jätealueita määrittäen niiden 
tiIavuuden, tonnimääränja kultapitoisuuden sekä 
myös syanidiliukoisen kullan määrän. Kultaa on 
tavattu 1-4,7 g/t eri alueilla ja myös saman 
rikastamon eri jätekasoissa (Waukaringa 2,7 g/t, 
Mount Torrens Government Battery 2,32 g/t, 
Peterborough 4,7 g/t) . Esim. Peterboroughin 
jätealueiden kulta olisi suoraan rikastettavissa 
syanidiuutolla, eikä aineksen lisäj auhamista 

tarvittaisi. Yksittäisten pienten kaivosten jäte
alueet ovat liian pieniä erikseen rikastettaviksi, 
mutta keskitetty rikastus saattaisi olla 
taloudellisesti kannattavaa alueilla, joilla on 
useita kaivoksia lähekkäin. 

Käyttökelpoinen menetelmä kullan rikastami
seksi hienorakeisesta jätteestä on syanidiuutto 
(Cole & Kirkpatrick, 1983). Menetelmässä tii
viin alustan päälle kerättyyn kultapitoiseen 
jätteeseen ruiskutetaan syanidiliuosta. Syani
diliuos suodattuu jätteen läpi ja liuottaa siinä 
olevan kullan . Kultapitoinen liuos kerätään 
talteen ja eri vaiheiden jälkeen kulta saadaan 
elektrolyyttisesti rikastettua. Menetelmä on yk
sinkertainen ja kustannuksiltaan alhainen. Sy
anidi on hyvin myrkyllistä, mutta oikein tehtynä 
tämä menetelmä ei oIe vaaraksi ihmisille eikä 
ympäristölle. Kultapitoisuutensa takia syanidi
liuos kerätään yleensä tarkoin talteen ja saate
taan uudelleenkierrätykseen. Luontoon 
mahdollisesti päässyt vapaa syanidi muuttuu 
normaaleissa hapettavissa oloissa nopeasti am
moniakiksi ja hiilidioksidiksi. Kanadassa Cristo
vici ja Leigh (1986) ovat kehitelleet kaksivai
heisen rikastusmenetelmän vanhojen kaivosten 
jätealueiden sisältämän kullan rikastamiseksi. 
Ensimmäisessä vaiheessa kultapitoinen jäte 
jauhetaan hyvin hienoksi, niin että silikaateissa 
ja sulfideissa sulkeumana olevat kultarakeet 
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vapautuvat. Tämän jälkeen jauhettu aines rikas
tetaan vaahdottamalla. Vaahdotuksessa jauhe 
sekoitetaan suspensioksi liuokseen, johon on 
lisätty eri kemikaaleja. Kun suspensioon puhaI
letaan ilmaa, osa mineraaleista (niiden mukana 
mm. kulta) kohoaa erilaisten pintaominaisuuk
siensa ansiosta ilmakuplien mukana suspension 
pintaan. Näin saadaan kultapitoinen rikaste, joka 
on painoltaan alle 10 % alkuperäisestä ainek
sesta. Prosessin toisessa vaiheessa tästä rikas
teesta uutetaan kulta syanidiliuoksel1a, ja lopul
linen rikastus tapahtuu sinkkijauheel1a tai aktii
vihiilellä. Cristovicin ja Leighin (1986) mukaan 
kuvattu menetelmä on käyttökelpoinen vain 

vii me vuosisadalla toimineissa kaivoksissa, 
joissa kulta on rikastettu amalgoimalla, huuhto
malla tai murskaamall kiviainesta hienommak
si. Vuosisadan vaihtee:ssa kullan rikastuksessa 
alettiin käyttää vaahdotus- ja syanidiuutto
menetelmiä, ja tällöin jätealueelle joutuvan 
kul1an määrä pieneni huomattavasti. 

Kanadan Quebeckissä olevan New Calumetin 
kaivoksen hienoainesjätteen on todettu sisältävän 
hopeaa 30 g/t (BeruM, 1985). Hopea on pääosin 
tetraedriittimineraalin yhteydessä. Vaahdotus
kokeissa on onnistuttu saamaan rikasteeseen 
77 % tetraedriitista, jolloin hopean kokonais
saanniksi on tullut 76 %. 

8.2. Platina 

Etelä-Afrikassa oleva suuri kerrosintruusio ns. 
"Bushveld Complex" sisältää useita kromimalmi
horisontteja, joihin myös platinaryhmän metaIIit 
ovat rikastuneet. Platinaryhmän metaIIit esiinty
vät yleensä sulfideina ja antimonideina perus
metaIIisulfidien yhteydessä tai ovat kromiitti
rakeiden välissä tai sulkeumana välitilasilikaa
teissa. Näistä esiintymistä louhitaan kromia 
useasta kohtaa, mutta vain yhdestä horisontista 
(UG-2) tuotetaan myös platinametalleja. Muissa 
kaivoksissa platinametallit joutuvat yhdessä 
perusmetallien ja silikaattien kanssa j ätealueelle . 
Von Gruenenwaldt ja Hatton (1987) ovat Iaske
neet, että Bushveldin kromikaivosten jätealueiIla 
on yli 11 tonnia platinaryhmän metalleja ja että 
vuosittainen lisäys on noin tonni. Yksittäisten 
jätealueiden keskimääräiset PGE ( = Platinum 

Group Elements) -pitoisuudet ovat 1-10 g/tn. 
Useat sei kat vaikuttavat kunkin jätealueen pla
tinametallipitoisuuteen. Mitä enemmän jäte 
sisältää kromiittia, sitä pienemmäksi PGE-pitoi
suudet yleensä jäävät- tämä johtuu kromiitin 
aiheuttamasta laimennuksesta. Alhaiset platina
metallipitoisuudet joillakin j ätealueilla voi vat 
johtua myös siitä, että platinaryhmän mineraalit 
esiintyvät sulkeumana kromiitissa, jolloin ne 
joutuvat kromirikasteeseen. Jätteen raekooIIa on 
ratkaiseva merkitys, niin että hienorakeisimmas
sa jätteessä on yleensä suurimmat PGE-pitoi
suudet. PlatinametaIIien hyödyntäminen näistä 
jätteistä vaatisi melko pienet investoinnit. Jäte
alueiden pieni koko ja hajanainen sijainti edel
lyttäisivät useita pieniä vaahdotuslaitoksia. 

8.3. Baryytti 

Baryytti on yleinen harmemineraali kupari
lyijy-sinkkikaivoksissa. Metallien jalostuspro
sessissa baryytti joutuu yleensä jätealueelle. 
Suuren ominaispainonsa takia baryyttihiekkaa 
käytetään öljynporauksessa. Baryytti on myös 
yleinen kemianteoIIisuuden raaka-aine. Sitä 
käytetään mm. lasien, maalien ja bariumkemi
kaalien valmistukseen sekä täyteaineena mm. 
kumissa. 

Washingtonin County-alue on Yhdysvaltojen 
suurin baryytin tuottaja. Kaivostoiminta sielIä on 
aloitettu jo 1850-luvulla. Baryyttimalmi on 
residuaalinen eli se on syntynyt kambrisen ba
ryytti-lyijy-pitoisen kalkkikiven rapautuessa ja 
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rikastuessa sedimentteihin. Lyijyä louhitaan vain 
kalliosta, mutta baryyttia rikastetaan residuaali
muodostumista murskaamalla, pesemällä, seulo
malla ja täryttämällä. Seudulla on noin 70 jä
tealuetta. Niissä on yli 40 miljoona tonnia 
jätettä, joka sisältää keskimäärin 5 % baryyttia 
(Wharton, 1972). Vuoden 1972 tuotannon mu
kaan jätteen sisältämä baryyttimäärä vastasi 10 
vuoden tuotantoa. Jät1:een hyödyntämiseksi on 
tehty tutkimuksia, mutta sen hyväksikäyttöä 
vaikeuttaa baryytin hieno raekoko. 

Saksan Hessenissä ja Harz-vuoriston alueella 
on noin 0,5 milj . tonrtin baryyttireservit, jotka 
koostuvat osaksi residuaalikerrostumista ja 
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osaksi vanhojen baryyttirikastamoiden jätealu
eista (Gock ym., 1985). Vaikka jätteiden keski
määräinen baryyttipitoisuus on noin 50 %, ei 
niitä tähän mennessä oIe pystytty hyödyntämään. 
Nyt on kuitenkin kehitetty menetelmä, jossa 

jäteaines aluksi selektiivisesti jauhetaan ja 
luokitellaan ja lopuksi rikastetaan vaahdotta
malla. Näin saadaan rikaste, jossa on yli 97 % 
baryyttiä ja jonka saanti on yli 90 %. 

8.4. Titaani 

Brittiläisessä Kolumbiassa on tutkittu por
fyyrimuodostumienjätealueita niiden sisältämien 
titaanimineraalien, lähinnä rutiilin takia (Kwong, 
1985). Vaikka alueen alkaliset porfyyrimuodos
tumat sisältävät enemmän titaania kuin kalkki
alkali set muodostumat, on titaani alkalisissa 
muodostumissa pääasiassa silikaateissa, eikä se 

oIe hyödynnettävissä. Alustavien tutkimusten 
mukaan rutiilin optimiraekoon pitäisi oHa 
pienempi kuin 250 meshiä (0,057 mm), jotta se 
saataisiin erotettua muista mineraaleista. Rutiilin 
paras jalostusmenetelmä pyritään selvittämään 
vaahdotuskokein. 

8.5. Rakennuskivilouhokset 

Suomen rakennuskivilouhoksista yli 90 % 
louhii graniittiluokan kiviä, ja määrämuotoiset 
graniittilohkareet ovat myös rakennuskivien 
päävientiartikkeli. Vuonna 1989 tätä artikkelia 
vietiin Italiaan (51 %) , Espanjaan (13 %), Ja
paniin (11 %) ja Ranskaan (9 %). Noin 80 % 
kaikesta rakennuskivituotannosta meni tuolloin 
ulkomaille (Benbow, 1991). 

Rakennuskivilouhosten jäte- ja sivukivestä 
tehdyn murskeen laatu vaihtelee kivilajeittain. 
Kiven mineraalikoostumuksen lisäksi myös sen 
mikrorakenteella on ratkaiseva merkitys murs
keen laadulle . Niinpä graniittiluokan kivestä, 
josta normaalisti saadaan varsin heikkoa murske
ainesta, voidaan joissakin tapauksissa sen mikro
rakenteen ansiosta saada jopa erinomaista tien
päällysteen kiviainesta. 

Rakennuskivilouhoksilla louhinta on yleensä 
varovaista ja irrotettavat lohkareet ovat suuria 
(kuva 6). Suuren lohkarekoon ja ehjän rakenteen 
ansiosta jätekivipalojen murskaaminen on usein 
hankalaa ja kallista. Rakennuski vilouhosten 
jätekivistä tehdyn murskeen hinta on noin 
puolitoista kertainen normaalilla tavalla kalliosta 
irrotettuun ja murskattuun murskeeseen verrat
tuna. Lisäksi tämä murske on yleensä laadultaan 
korkeintaan keskinkertaista. 

Rakennuskivilouhosten jätekivi olisi sellaise
naan käyttökelpoista esim. pato- ja pengerra
kentamiseen, jos kuljetuskustannukset olisi vat 
kohtuulliset. Mikäli maanteiden sijaan voitaisiin 

käyttää vesikuljetuksia, voisi näiden jätteiden 
hyötykäyttö tulla mahdolliseksi. Myös rauta
tiekuljetusta voitaisiin paikoin harkita. 

Rakennusjäteki yen muu teollinen hyödyntämi
nen on nykyään vähäistä ja Suomen ympäristö
viranomaiset luokittelevat ne jopa ympäristö
jätteeksi. Aikaisemmin tällä aineksella oli käyt
töä katujen reunuskivinäja nupukivipäällysteenä 
sekä kivijalkakivinä ja myös sepelinä (Hall, 
1936). Vinosti lohjenneita jätekivipalasia ei 
voitu käyttää nupukivenä, mutta jos niissä oli 
kaksi vastakkaista sivua yhdensuuntaista, käy
tettiin niitä muuripintojen, sokkeleiden ja raken
nusten seinien vuorauskivinä. Täysin epäsään
nöllisesti lohjenneita ns. monikulmiokiviä käy
tettiin maalauksellisen ulkonäkönsä takia jalka-, 
puutarha- ja puistokäytävien kateaineena. Murs
katusta jätekivestä tehtiin ns. terrastisia ki viä, 
jolloin sementtiin ja veteen sekoitettiin sepeli
murskaa ja sekaan lisättiin esimerkiksi kiillettä, 
maasälpää, kvartsia, rautahohdetta, lasisirpaleita, 
tiilimurskaa, kivihiiltä sekä erilaisia väriaineita. 
Seoksen kui vuttua se pintakäsiteltiin ja näin 
saatiin suuresti luonnon kiviainesta muistuttavaa 
rakennusainesta. Hall (1936) mainitsee kivi
hiomoiden, -hakkaamoiden ja -murskaamoiden 
erivärisiä jätepaloja käytetyn myös kivimosa
iikkitöiden raaka-aineena. 

Nykyään Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen 
rakennuskivilouhosten alueella on muutamia 
pienyrityksiä, jotka hyödyntävät jätekiveä val-

25 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Investigati011 116, 1993. 

Kuva 6. Viitasaaren "mustan graniitin" jätekivikasoja 1988 (Valok. Paavo Härmä). 
Fig. 6. Viitasaari "black granite" waste rock dumps 1988 (Photo Paavo Hiirmii). 

mistamalla mm. pienoislippujen jalkoja, nurmi
kon reunakiviä, allaskiviä, askelmia, seinäver
houksia, pihalaattoja, tukimuureja, nupu- ja 
noppakiviä, uunien verhouksia, tiski- ja pöytä
tasoja ja hautakiviä (Rakennuslehti No. 49-50, 
1991). 

Iso-Britanniassa on viime vuosina alettu hyö
dyntää liuskelouhosten jätekiveä (Industrial 

Minerals, No 292, January 1991). Esim. Kirkbyn 
louhoksella on noin 10 milj. tonnia ylijäämä
kiveä, jota käytetään teiden pohjarakenteissa ja 
meren rantapenkereissä. Lisäksi useat murs
kausasemat tuottavat siitä sepeliä 1000-1500 
tonnia vuorokaudessa. Vastaavaa hyötykäyttöä 
ollaan laajentamassa myös useille muille lou
hoksille. 

8.6. Muut kaivosjätteet 

Intiassa on tutkittu rauta-, mangaani- ja nikke
lipitoisten kaivosjätteiden metallien hyödyntä
mismahdollisuuksia (Mani & Subrahmanyam, 
1984). Intian rautakaivoksilla syntyy vuosittain 
4-5 milj. tonnia hyvin hienorakeista jätelie
tettä, jonka rautapitoisuus on 58- 62 %. Hieno
rakeisuutensa ansiosta tätä jätettä ei oIe aikai
semmin voitu hyödyntää, mutta Ruotsissa tehdyt 
kokeet ovat osoittaneet, että valitsemalla oikea 
hiililaatu jätteen raudasta voidaan suurin osa 
saada talteen. Kromiittimalmien sivukivi, joka 
on siirretty jätealueille, sisältää 0,5-0,9 % 
nikkeliä. Marginaalisissa oloissa, joissa kromii
tin louhiminen tulee kannattamattomaksi, voi 
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nikkelipitoisen sivukiven hyödyntäminen 
pidentää kaivoksen toiminta-aikaa. 

Kreikassa Ateenan alueella on yli 30 kivi
aineslouhosta, joista louhitaan pääasiassa kalk
kikiveä (Economopoulos ym. 1984). Monien 
louhosten toiminta on kuitenkin sijaintinsa takia 
uhan aIla, ja uusien louhosten avaaminen on 
tiheän asutuksen takia vaikeaa. Vuonna 1984 
Ateenan alueen kiviaineskulutus oli noin 12 
milj. tonnia. Kiviainesten saatavuuden takaami
seksi on tutkittu ja osittain käytettykin bauk
siittikaivosten jätekiviä. Ateenasta 100-240 km 
luoteeseen olevalla bauksiittivyöhykkeeIlä 
syntyy vuosittain 6-·7 miljoonaa tonnia jäteki-
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veä, joka on kiviainestuotantoon soveliasta kalk
kikiveä. Näiden jätekivien täysimääräinen 
hyödyntäminen yhdessä jo olevien jätekivien 

hyödyntämisen kanssa helpottaisi olennaisesti 
painetta varsinaisilla ki viaineslouhoksilla. 

9. HUONOLAATUISEN KIVIAINEKSEN AIHEUTTAMISTA 
VAHINGOISTA RAKENTEISSA 

Betoni sisältää yli 70 tilavuusprosenttia kiviai
nesta. On luonnollista, että hyvän betonin 
valmistamiseen tarvitaan myös hyvää kiviai
nesta. Sementin ja kiviainesrakeiden pinnan 
väliset reaktiot ovat betonin ominaisuuksien 
kannalta tärkeitä. Mahdolliset reaktiotulokset 
eivät välttämättä heikennä betonin ominaisuuk
sia, vaikka epäedullisissa oloissa niinkin voi 
käydä. Haradan ja Hagiwaran (1984) mukaan 
kvartsi ja maasälvät reagoivat sementin kanssa, 
kun taas sarvivälke, augiitti ja oliviini eivät 
reagoi. 

Betonin halkeilu voi johtua alkali-silikareak
tiosta tai sulfidien hapettumisesta. Alkali
silikareaktiossa kiviaineksen hienorakeinen tai 
tiivis kvartsi reagoi sementin alkalien kanssa ja 
saa aikaan laajenevan piigeelin, joka särkee 
betonin. Alkali -silikareaktiosta on suurta haittaa 
alueilla, missä käytettävä kiviaines on pääasiassa 
nuoria vulkaniitteja. Näin on esim. Islannissa, 
missä ryoliitti on voimakkaimmin alkalireak
tiivinen, mutta myös muut kiviainekset saavat 
aikaan saman reaktion (Haraldsson, 1984). Paras 
tulos alkali-silikareaktion ehkäisemiseksi 
saadaan islantilaisten mukaan säätämällä se
mentin alkalipitoisuutta. Suomessa alkali-silika
reaktiota ei tiettävästi esiinny (Suomen 
betoniyhdistys r.y., 1990). Tämä johtuu siitä, 
että suomalaisen kiviaineksen sisältämä kvartsi 
ei oIe kiteisyytensä takia kovin reaktiivista se
mentin alkalien kanssa. Barisonnen (1984) 
mukaan alkali-silikareaktio voi tapahtua muuta
massa kuukaudessa tai siihen voi mennä vuosia
kin. Parametrit, jotka vaikuttavat reaktioon ovat 
lämpötila, kosteus, muiden reaktiivisten mi
neraalien läsnäolo (esim. kipsi) , hapan vesi ja 
sementin alkalien ja kiviaineksen reaktiivisen 
kvartsin absoluuttiset ja suhteelliset määrät. 

Yksi pahimmista esteistä kaivosten jätekivien 

hyötykäytölle ovat niiden sisältämät sulfidit. 
Kosteissa hapettavissa oloissa sulfidit muuttuvat 
rikkihapoksi ja sulfaateiksi, jotka saavat aikaan 
vaurioita rakennelmissa. Tämä on yleensä hyvin 
hidas prosessi, mutta tietyt mikrobit voivat huo
mattavasti kiihdyttää reaktiota. Muodostunut 
rikkihappo reagoi ki viaineksen muiden mine
raalien kanssa ja muodostaa suoloja, joiden an
siosta kiviaineksesta tulee kemiallisesti epästa
biili. Sulfideista haitallisin on magneettikiisu, 
jonka pintaan voi muodostua sulfaatteja, jotka 
esim. betonissa aiheuttavat tuhoisan sulfaattikor
roosion. Kivien käyttökelpoisuuden kannalta 
sulfidien määrälle ei oIe Suomessa olemassa sel
viä rajoja eri käyttökohteissa, mutta esim. 
asfaltin ki viaineksessa sitä ei saisi olla juuri 
ollenkaan. Norjassa asfaltin kiviaineksen sulfi
dipitoisuus ei saa olla enemmän kuin 0,5 %. 
Oberholsterin ja Krügerin (1984) mukaan Etelä
Afrikassa betonin kiviaineksista saadut koke
mukset ovat osoittaneet, että pyriitti ei oIe 
reaktiivinen portland-sementi1lä sidotuissa 
betoneissa, mutta jo 0,5 %:n magneetti
kiisupitoisuus saa aikaan vaurioita. Myös eri 
kivilajit kestävät sulfidien hapettumista eri 
tavalla. Vazquez'in (1984) mukaan sulfidipitoi
nen kalkkikivi betonin kiviaineksena on vähem
män vaara11inen kuin sulfidipitoiset liuskeet ja 
muut silikaattikivet. Ghanan kaivosten sivukivi
en tienrakennuskäytössä on ki viaineksen 
sisältämä rikkikiisu osoittautunut haitalliseksi 
(Hammond, 1984). Kiisun hapettumisen 
seurauksena syntyvät liukoiset suolat kulkeutu
vat haihtumisen yhteydessä kohti tien pintaa ja 
kiteytyessään päällysteen alle ne aiheuttavat 
suuria vaurioita päällysteeseen. Jo 0,2 %:n 
suolamäärät tienrakennusaineissa aiheuttavat 
päällysteissä halkeilua. 

10. KAIVOSTEN JÄTEALUEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA 

Kaivosten ja louhosten ympäristölle niiden 
toiminnasta ja jätealueista aiheutuvia ympä-

ristöhaittoja ovat mm. pÖly, melu, liikenne, 
pohjaveden kontaminoituminen, alueen ekolo-
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ginen häiriintyminen, räjäytykset, maiseman 
turmeltuminen ja hienon kiintoaineksen kerty
minen vesistöjen pohjalle. Kärjistetysti ne 
tulevat esi11e asutuskeskusten läheisyydessä. 
Suurien kaupunkien, kuten Toronton, üttawan, 
Montrealin ja Lontoon alueelta on 1öydetty 
miljoonia tonneja käyttökelpoisia kiviaines
varoja, mutta sijaintinsa takia niitä ei voida 

hyödyntää (Yundt, 1975). Myös kiviainesten 
ottolupakäytännöllä voitaisiin vaikuttaa kivien 
järkevään hyödyntämiseen, jolloin voitaisiin 
myös parhaiten toimia luontoa vähiten 
rasittavalla tavalla. Gulliet ehdotti jo 1975 
Kanadaan menettelyä, missä kiviainesten etsin
nästä ja käytöstä päätettäisiin kansa11isella 
tasolla. 

10.1. Kaivosten jätealueiden kasvillisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

Ilmasto, jätteen ominaisuudet ja sen mikro
biaktiivisuus ovat jätealuei11a tärkeimmät kasvil
lisuuteen vaikuttavat sei kat. 

Suomen oloissa makroilmaston vaikutus näkyy 
seI vimmin routaantumisessa. Jätealueilla voi ol1a 
lisäksi vaihteleva mikroilmasto . Mikroilmastoon 
voidaan vaikuttaa jätealueen suunnitteluvaihees
sa ja myös jätealueen pintakäsittelyllä, jolloin 
kasvi11isuudelle voidaan luoda oto11isemmat 
kasvuolosuhteet. Kaivosjätteiden tärkeimmät 
fysikaalisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät 
ovat jätteen partikkeleiden koko ja kosteuskäyt
täytyminen. Näitä ominaisuuksia voidaan toisi
naan muuttaa, mutta yleensä ne on otettava sel
laisenaan huomioon luotaessa alueelle kasvil
lisuuspeitettä. Kemialliset ominaisuudet ovat 
moninaiset ja ne vaihtelevat paitsi eri jätealueil
la myös samalla jätealueella. Kasvi11isuuteen 
vaikuttavat jätteen kemialliset ominaisuudet 
riippuvat lähinnä sen mineralogiasta ja pH-ar
vosta. Rapautuminen vaikuttaa sekä jätteen 
fysikaaliseen rakenteeseen että alkuaineiden 
liukoisuuteenja mineraalikomponenttien reaktii
visuuteen. Suurimpia ongelmia aiheuttavat rau
tasulfidimineraali t. 

Uudesta kai vosjätteestä puuttuu kaikenlainen 
mikrobielämä, joka on kuitenkin tärkeä maan 
tervehtymiselle ja kasvien kasvulle . Ilman kautta 
leviäviä mikrobeja on yleensä riittävästi 
saatavi11a, mutta tarpeellisen aktii visuuden 
aikaansaamiseksi voidaan tarvita maan keinote
koista käsittelyä ilmalla. 

Tärkeimmät kaivostoiminnassa muodostuvat 
mineraaliainesjätteet koostuvat malmin päältä 
poistettavasta aineksesta, louhinnassa syntyvästä 
jätekivestä ja hienorakeisesta rikastusjätteestä. 
Poistettua pinta-ainesta kertyy avolouhinnassa ja 
muissa kaivosten maanpintaoperaatioissa. 
Kasvillisuuden kannalta saattaa ongelma11ista 
ol1a maa-aineksen happamuus tai joillakin kuu
mi11a ja kuivilla alueilla myös sen suolapitoi
suus. Haittoja voidaan minimoida hautaamalla 
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huonoin aines syvimmälle ja käyttämällä pinta
osissa jo aikaisemm:in pinnalla ollutta maa
ainesta. 

Jätekivikasoista puuttuu yleensä orgaaninen 
aines ja mukana on hyvin vähän hienompaa 
mineraalimaa-ainesta. Kasat ovat kasvualustaksi 
yleensä liian kuivia, koska sadevesi valuu 
nopesti niiden läpi ja koska pohjavesi on kasvi
en saavuttamattomissa. Vain kaivoskoneiden 
käyttämät ajourat voi vat ol1a otollisia kasvien 
kasvulle. Jätekivikasojen reunaluiskat ovat 
yleensä kaikkein ongelmallisimpia kasvillisuu
den kannalta. 

Hienorakeinen rikastusjäte vastaa yleensä 
raekooltaan hiekkaa. Näillä aluei11a eroosio, 
tulviminen ja kuivuminen tuottavat ongelmia, 
mutta sulfidimineraalien läsnäollessa suurimmat 
vaikeudet ovat kemia.llisia. Kanadassa on käy
tetty kolmea menetelmää näiden alueiden 
saamiseksi kasvi11isuuden peittoon: 1) jätealue 
peitetään ruokamullalla tai moreenilla, joka joko 
alustavasti käsitellään tai annetaan luonnon 
itsensä hoitaa sen saattaminen kasvilli
suuspeitteen alle, 2) kasvit kylvetään suoraan 
tarpeellisessa määrin käsi tellyn jätteen päälle, ja 
kaikki toimenpiteet tehdään yhden vuoden 
aikana, 3) kasvillisuus kylvetään suoraanjätteen 
päälle ja huolehditaan alueen kunnossapidosta 
5-10 vuoden ajan positiivisen lopputuloksen 
varmistamiseksi. 

Newfoundlandissa olevassa Buchanin sinkki
lyijy-kupari-kulta-hopeakaivoksessa kokeiltiin 
1970-luvulla eri me llletelmiä rikastamon jäte
alueen pölyongelmien ratkaisemiseksi (ü'Brien 
& Neary, 1980). K ivos perustettiin 1928 ja 
vuoteen 1980 mennessä siitä oli louhittu 17,6 
milj. tonnia malmia. Malmin rikastuksessa oli 
syntynyt 11,32 milj . tonnia hienoainesjätettä, 
joka 37 vuoden ajan pumpattiin suoraan luon
nonvesistöön. Vuonna 1964 perustettiin ensim
mäinen jätealue ja myöhemmin vielä toinen. 
1980 jätealueiden pinta-ala oli 3600 hehtaaria. 
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Kaivos sijaitsee arktisella alueella, missä kesä 
on lyhyt ja talvi pitkä sekä kylmä. Kesällä 
jätteen kosteus ehkäisi sen pölyämisen. Tilanne 
oli vaikein alkutalvesta ja aikaisin keväällä, 
jolloin tuuli on yleensä voimakasta ja suojaava 
lumipeite puuttuu. Vaikka jäte olikin tällöin 
jäässä, auringon ja tuulen yhteisvaikutuksesta 
sen pintaosa suli ja kuivui, mikä johti pölyä
mi seen. Ensimmäisenä ratkaisuna pölyongelman 
poistamiseksi kokeiltiin jätteen pitämistä kos
teana kastelun avulla. Tarvittava suuri vesimäärä 
ja kastelulaitteiden jatkuva jäätyminen osoittivat 
kuitenkin pian, että tämän menetelmän avulla 
ongelmaa ei saataisi poistetuksi. Seuraavaksi 
kokeiltiin jätealueen pinnan sitomista 
kemiallisesti. Jätteen pinnalle ruiskutettiin liuos
ta, joka kuivuessaan sai aikaan jätteen pinnalle 
kovan kuoren. Kuori ei kuitenkaan kestänyt 
talven yli, vaan pölyongelma oli seuraavana 
vuonna entisenlainen. Ratkaisuksi pölyogelmaan 
tuli alueen stabiloiminen kasvillisuuden avulla. 
Koeviljelmien perusteella valittiin kolme kasvia, 
apila, nata ja raiheinä, jotka kylvettiin pinnalta 

muokatulle jätteelle; samalla pinta lannoitettiin. 
Lopuksi kylvös jyrättiiin tiiviiksi. Kylvetyt 
kasvit menestyivät hyvin ja samalla alueelle 
alkoi levitä myös luonnonvaraisia kasveja. Ilman 
pölypitoisuuksien samanaikainen seuranta 
osoitti, että kasvillisuuden vuoksi pölyn määrä 
ilmassa laski selvästi. 

Vaikka rikastamojätealueet saataisiinkin nur
metettua, ei niitä useinkaan voida käyttää esim. 
karjan laidunalueena eikä niillä voida viljellä 
viljakasveja, koska jäteaineksessa on usein 
myrkyllisiä määriä rikastuskemikaalien ja mal
mimineraalien jäänteitä. Penniinien eteläosassa 
Pohjois-Englannissa, missä kalkkikivi-savilius
kekivissä on runsaasti hydrotermisiä lyijy-, 
kupari-, sinkki- ja kadmiumpitoisia malmimuo
dostumia, on eläimissä tavattu näiden raskasme
tallien aiheuttamia myrkytyksiä (Ineson, 1983). 
Alueen maaperä on luonnostaankin kontaminoi
tunut näistä aineista, mutta erityisen vaikea on 
tilanne alueilla, missä karja laiduntaa vanhojen 
kaivosten jätealueilla. 

10.2. Kanadan kaivosten jätealueiden kasvillisuuden satelliittitutkimus 

Kanadassa on 1970-luvun lopulla tehty 
LANDSAT-satelliittikuvien avulla tulkinta yli 
700 kaivoksen jätealueen kasvillisuudesta (Mur
ray, 1977). Kohteiksi oli valittu kaivokset, joissa 
louhitut ja jäljellä olevat malmivarat yhteensä 
olivat yli miljoona tonnia, ja joiden lasketuista 
malmivaroista suurin osa oli jo hyödynnetty. 
Tutkimuksessa kai vosalueiden satelliittikuvista 
inventoitiin 10 toisistaan erottuvaa luokkaa: 

1) Hieno jäte: voi sisältää kosteuden mukaan 
useita alaluokkia, 
2) jätekivi: sisältää kaivosalueen jätekivikasat, 
3) kuona, 
4) voimakkaasti kasvillisuuden peitossa olevat 
alueet: luonnon omaa pintamaata on jäljellä ja 
kasvillisuus on saatu alueelle maanparannus
menetelmin, 
5) kohtalaisesti tai vähän kasvillisuuden peitossa 
olevat alueet: ruohoa tai pensaikkoa, 
6) kirkas syvä vesi: tekojärvet, lammikot, 
7) lietteinen tai matala vesi, 
8) avolouhokset: identifioitu varjojen perusteel
la. Kaikki louhokset eivät näy ja myös virheitä 
esiintyy, 

9) tehdasalueet: kaivostorni, sulatto, mylly yms. 
sekä 
10) ei -peitteiset alueet: keinotekoiset ja luonnon 
ornat muodostumat, kuten hiekka- ja sorakuopat, 
maavallit, päällystämättömät tiet, padot, ojat 
yms. 

Kaivosjätteet luokiteltiin neljään osaan: hieno 
jäte (tailings), jätekivi (waste rock), malmin 
päältä poistettu aines (overburden) ja kuona. 

Työn tulokset julkaistiin 1 : 50 000 karttoina 
(191 kpl), joihin merkittiin kaivosalueet eri 
rasterein edellä olevan kymmenluokittelun mu
kaisesti. Jätealueen pinta-alan alaraja oli 10 
hehtaaria. Lisäksi lii tteenä olevasta listauksesta 
selvisi jätetyyppi, kaivoksen tuote, onko kaivos 
tuotannossa vai suljettu , j ätealueen laajuus ja 
kuinka suuri osa siitä oli kasvillisuuden peitossa, 
jätealueen täyttötapa, alueen ilmastotyyppi ja 
kaivoksen nimi. 

Jätekivialueita oli kaikkiaan 79 kaivoksella, ja 
ne olivat pääasiassa asbesti-, hiili-, sulfidi-, ja 
rautakaivosten alueilla. Lähes kaikki jäteki
vialueet oli vat ilman kasvillisuuspeitettä. 
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10.3. Rikastamojätteiden pohjavesi- ja pölyhaitoista 

Sulfidimalmit sisältävät yleensä vaihtelevia 
määriä rautasulfideja, kuten magneettikiisua ja 
rikkikiisua. Kun nämä mineraalit jauhetaan 
muun malmin kanssa hienoksi ja kun ne käyvät 
läpi voimakkaasti emäksisen jalostusprosessin, 
reagoi osa rautasulfideista ja muodostaa tiosul
faatteja ja polytionaatteja. Nämä kompleksiset 
rikkiyhdisteet ovat pysyviä rikastusprosessin 
aikaisissa oloissa, mutta jouduttuaan luontoon ne 
alkavat regoida ja hapettuvat rikkihapoksi. Ka
nadassa tämän ilmiön ympäristövaikutuksia on 
pyritty mlmmoimaan oikealla jätevesien 
käsittelyl1ä (Price & Eng, 1978). TiosulfaaUeja 
ja polytionaatteja sisältävät jätevedet pidetään 
kontrol1oiduissa oloissa, mm. padotuissa järvis
sä, niin kauan, että ne hapettuvat. Tämänjälkeen 
hapan vesi johdetaan tuoretta karbonaattimurs
ketta sisältävän sekoitusaseman läpi, jolloin vesi 
neutraloituu ja se voidaan jälleen käyttää rikas
tusprosessissa. 

Myrkyllisten ja ympäristölle haitallisten kai
vosj ätteiden sijoittaminen on ongelmallista. 
Suurin riski niiden leviämiselle biosfääriin on 

pohjavesi. Pohjaveden kuljetuksen eliminoi
miseksi jätteet olisi sijoitettava vähintään muuta
mien satojen metrien syvyyteen (Langer,1989). 
Varmuus turvallisuude:sta kasvaa, mitä syvem
mälle jätteet sijoitetaaln, mutta samal1a lisään
tyvät myös kustannukset. 

Yksi vaikeimmista ympäristöongelmista rikas
tamojätealueilla on pölyäminen. Euroopan 
suurimmal1a sinkki-Iyijykaivoksel1a Irlannin 
Tarassa noin 60 % rikastamojätteestä (karkein 
aines) sijoitetaan takaisin kaivokseen täytteeksi 
ja hienoin aines pumpataan jätealueelle (Libby, 
1985). Sitä ei voida käyttää kaivostäytteenä, 
koska se kuivuu erittäin heikosti. Jätealueella se 
kuitenkin ennen pitkää kuivuu ja rupeaa hienon 
raekokonsa vuoksi helposti pölyämään. Ratkai
suksi pölyongelmaan on etsitty monia 
vaihtoehtoja. Jätealuee:n pitäminen veden pinnan 
al1a ehkäisee pölyongelman, mutta tuo muka
naan monia muita vaikeuksia. Myös kemikaalien 
käyttöä jätealueen pinnan sitomiseksi on 
kokeiltu, mutta ta]vinen jäätyminen tuo 
ongelmia tähänkin ratlkaisuun. 

11. MINERAALIPERÄISTEN JÄTTEIDEN MUUSTA HYÖTYKÄYTÖSTÄ 

11.1. Keinotekoiset kiviainekset 

Mikäli luonnosta ei oie saatavissa kivi
aineksia, tai jos kiviaineksilta vaaditaan joitakin 
tiettyjä ominaisuuksia, kuten erikoista keveyttä, 
lämmöneristyskykyä, vaaleaa väriä tms., voidaan 
niitä valmistaa keinotekoisesti. Luonnon maa
ainesten lisäksi näiden valmistamisessa voidaan 
käyttää erilaisia mineraalisia jätteitä, kuten 
hiili voi malaitosten j ätetuhkaa, hiilikai vosten 
irtomaata, viemärilietettä, fosfaattiliejua ym. 
Sideaineena käytetään yleensä betonia. 
Lämpökäsittely parantaa yleensä tuotteen laatua. 
Kevyiden kiviaineslaatujen valmistamiseksi 
tarvitaan kaasunmuodostusta, joka saadaan 
aikaan sopivilla aineksilla ja lämpötilan 

kohottamisella (Höbeda, 1984a). 
Jumashevin ja Fedorovskyn (1984) mukaan 

Neuvostoliitossa on valmistettu vaaleaa, huo
koista ja kulutusta kestävää kiviainesta lasite
ollisuuden jätteenä syntyvästä kuonasta ja hie
kasta. Nämä ainekset on aluksi sulatettu sula
tusuunissa, sen jälkeen aineksen on annettu 
jäähtyä ja sitten se on murskattu ja vielä läm
pökäsitelty pyörivässä uunissa. Lopputuloksena 
saadaan 5-100 mm:n lajite, jonka Los Angeles
luku on noin 20 ja hioutuvuus parempi kuin 
graniiteilla. Kiviaines sopii hyvin tienpäällystei
siin, koska sen valonheijastuskyky on hyvä ja se 
kestää kulutusta hyvin. 

11.2. Kivijauheen käyttö maanparannukseel1l 

Silikaattisilla kivijauheilla on pitkäaikainen 
vaikutus maanparannusaineena. Emmermann 
(1984) on tutkinut diabaasi- ja basalttijauheen 
käyttöä tässä tarkoituksessa. Nämä jauheet 
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sisältävät kasveille tärkeitä ravinneaineita (ennen 
kaikkea kalsiumia, magnesiumia, kaliumia ja 
fosforia). Kivijauheella ei kuitenkaan voida 
korvata normaaIia lannoitusta. Mikäli tähän 
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pyrittäisiin, pitäisi jauheen olla niin hienora
keista, että se vaikuttaisi haitallisesti maan 
fysikaalisiin ominaisuuksiin, ja samalla jauha
tuskustannukset nousisivat tuntuvasti. Diabaasi
ja basalttijauheella voidaan Emmermannin 
(1984) mukaan vaikuttaa merkittävästi maan 
happamuuteen. Maan pH-arvoa voidaan nostaa 

seI västi jo suhteellisen vähäisillä määrillä (esim. 
25 t1ha 25 cm:n syvyyteen sekoitettuna). Paitsi 
viljelyksillä voitaisiin tätä mineraalijauhetta 
käyttää myös metsien hoidossa, jossa se 
pitkävaikutteisena olisi hyvä suoja happosa
teiden aiheuttamaa metsämaan happamoitumista 
vastaan. 

11.3. Muita käyttökohteita 

Monin paikoin maailmassa käytetään rakenta
mi seen sellaisia sora- ja hiekkakerrostumia, 
joiden hienoainesmäärä on niin suuri, että se on 
pestävä pois. Pesuvesi hienoaineksineen johde
taan padotulle alueelle, missä se sakeutetaan. 
Tällä hienoaineksella ei juurikaan oIe ollut 
käyttöä aikaisemmin. Australiassa Pain ym. 
(1984) ovat tutkineet Adelaiden ympäristössä 28 
tällaista jätealuetta ja niiden hyötykäyttö
mahdollisuuksia. Kaikkiaan niissä on jätettä 1,66 
milj. m3

, jossa on keskimäärin 45,5 % 
kiintoainesta. Jäte koostuu pääosin kaoliniitista 
ja kvartsista ja sisältää lisäksi pieniä määriä 
kiilteitä, maasälpiä, götiittiä, kalsiittia, talkkia ja 
kipsiä. Useimmat jätteet soveltuivat tiiliteol
lisuuden raaka-aineeksi. 

Höbeda (1984b) on Ruotsissa tutkinut hieno
jen hiekkaluokan kiviainesjätteiden ja jätepoh-

jaisten sideaineiden käyttöä vähäliikenteisten 
teiden päällysteissä. Kiviaineksena käytettiin 
luonnonhiekkaa tai soraesiintymien seulontajä
tettä. Parhaat tulokset saatiin, kun sideaineena 
oli jauhettua masuunien kuonaa, joka oli akti
voitu kalkilla tai kalkin ja jätekipsin seoksella. 
Kipsi ehkäisee tehokkaasti kiviaineksessa 
mahdollisesti mukana olevan orgaanisen ainek
sen negatiiviset vaikutukset. Kokeet hiilivoi
maloidenlentotuhkalla eivät antaneet yhtä hyviä 
tuloksia, koska sidosvaikutus kylmässä ilmas
tossa oli liian hidas. Eri lentotuhkatyypit 
reagoivat kuitenkin eri tavoilla, ja parannusta 
sitomisominaisuuksiin voitiin saada lisäämällä 
tuhkaan jätekipsiä, kalsiumkloridia, alkalisuoloja 
tai käyttämällä sementtiuunien pölyä tai kaupal
lista kalkkia. 

12.YHTEENVETO 

Kiinnostus mineraalisten jätteiden hyväksi
käyttöön korvaavana raaka-aineena on vii me 
vuosina kasvanut. Tämä johtuu paitsi ympäris
töllisistä syistä myös siitä, että kiviainesten 
kulutus on ollut kasvussa ja perinteiset raaka
ainelähteet varsinkin asutuskeskusten lähellä 
ovat käymässä vähiin. 

Perusmetalli- (kupari, lyijy, sinkki, nikkeli), 
rauta-, kromi-, jalometalli- ja teollisuumineraali
kaivosten avolouhinnassa sekä maanalaisten 
kaivosten avausvaiheessa ja kaivostilojen ra
kennusvaiheessa louhitaan paljon sivukiveä. 
Pääasiallisin hyötykäyttö tälle kiviainekselle on 
tienrakennus ja teiden kunnossapito. Sitä voi
daan käyttää myös raidesepelinä ja rakennus
toiminnassa eri käyttötarkoituksiin, kuten beto
nin runkoaineeksi ja rakennuselementtien pin
noitteeksi. Toimivissa maanalaisissa kaivoksissa 
kaikki irrotettu sivukivi menee yleensä louhit
tujen kaivostilojen täyttöön ja siitä voi olla jopa 

pulaa. Hiilikaivosten sivukivi on yleensä 
huonolaatuista hiekkakiveä tai saviliusketta, 
joita voidaan jonkin verran käyttää pato- ja 
pengerrakentamisessa. 

Rakennuskivilouhoksilla jätekiveä syntyy 
melko runsaasti. Tämä kiviaines on sellaisenaan 
käyttökelpoista pato- ja pengerrakentamisessa. 
Rakennuskivijätteiden murskaus on kallista, 
mikä johtuu suuresta lohkarekoosta ja siitä, että 
jätteet ovat varovaisen louhinnan vuoksi säily
neet ehjinä. Saatava murske on lujuusominai
suuksiltaan yleensä korkeintaan keskinkertaista. 
Pienimuotoiselle teollisuudelle rakennuski vi
louhosten jäteaines on hyvää raaka-ainetta, ja 
siitä voidaan valmistaa hautakiviä, pöytätasoja, 
erilaisia verhoilulaattoja, pihakiviä ym. 

Perusmetallien ja jalometallien rikastamisessa 
syntyy paljon hienoainesjätettä, joka koostuu 
sulfideista, kvartsista, maasälvistä ja vähem
mässä määrin myös monista muista mineraa-
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leista. Tämän jätteen vaihteleva laatu ja rikas
tuslaitosten yleensä syrjäinen sijainti rajoittavat 
sen hyväksikäyttöä. Sitä käytetäänkin pääasiassa 
kaivostilojen täytteenä, jätealueiden patojen 
rakentamisessa ja jonkin verran myös tienpa
rannuksessa. Tässä jätteessä voi myös olla 
metalli- ja baryyttijäämiä, jotka voidaan kan
nattavasti uudelleenjalostaa. 

Rautamalmien rikastamojätteen koostumus 
vaihtelee suuresti, mutta yleensä ne sisältävät 
kvartsia, kalsiittia, savimineraaleja ja kiilteitä. 
Tätä jätettä voidaan käyttää tienrakennuksessa 
ja -kunnossapidossa, betonin runkoaineena ja 
siitä voidaan tehdä esim. tiiliä kuivapuristus
menetelmällä. 

Kromimalmien rikastamisessa syntyy sekä 
pala- että hienoainesjätettä, jotka koostuvat 
talkista, kloriitista, kromiitista ja vähäisessä 
määrin karbonaatista. Palakoossa olevaa jätettä 
voidaan käyttää kenttien yms. pohjauksiin ja 
verhousmateriaaliksi, mutta pehmeytensä vuoksi 
se ei sovellu varsinaiseksi sepeliksi. Hieno
jätteen käyttömahdollisuuksia ei oIe vielä 
riittävästi seI vitetty. 

Metallurgisen teollisuuden kuonaa syntyy 
masuuneissa, terässulatoissa ja myös muiden 
metallien sulatoissa. Masuunien kuonaa on 
useata tyyppiä kuonan jäähdyttämistavan mu
kaan ja kuonalla on monenlaista käyttöä. Tär
kein masuunikuonan käyttöalue on tienrakennus, 
missä sitä käytetään sekä alemmissa sitomatto
missa kerroksissa että myös tienpäällysteenä. 
Kuonia käytetään myös maanparannusaineena. 
Masuunikuonaa käytetään lisäksi mm. kevytbe
tonien ki viaineksena, sementinvalmistuksessa, 
mineraalivillan valmistuksessa ja täytemaana. 
Terässulattojen kuonaa voidaan käyttää uudel
leen masuuneissa, sitä voidaan hyödyntää teiden 
alemmissa kerroksissa ja vähäliikenteisten teiden 
päällysteissä ja kiviaineksena muissa bitu
mipitoisissa seoksissa. 

Kupari-, lyijy-, ja nikkelisulattojen kuonaa 
käytetään eniten tienrakennuksessa. Jonkin 
verran sitä hyödynnetään myös mm. rai
desepelinä, hiekkapuhalluksessa, kaivostäytteenä 
ja bitumipitoisten seoksien kiviaineksena. 

Kemianteollisuudessa syntyy monenlaista 
mineraalijätettä; seI västi runsaimmin saadaan 
kipsiä. Kipsiä voidaan käyttää erilaisten kipsi
tuotteiden valmistuksessa, rakennusaineteolli
suudessa, sementinvalmistuksessa ja jonkin 
verran penkereissä ja tien alusrakenteissa. Se
menttiuunien pölyä käytetään mm. asfaltin ja 
bitumipitoisten seoksien täyteaineena, lannoit
teiden ja hyönteismyrkkyjen valmistuksessa, 
karjanrehun lisäaineena, happamien kaivos- ja 
järvivesien neutralointiaineena sekä maaperän 
neutralointiaineena ja lannoitteena. Rikkiä saa
daan rikkipitoisten kaasujen puhdistuksessa tai 
sulifidipitoisten malmien jalostuksessa. Rikkiä 
käytetään lisäaineena bitumipitoisissa seoksissa 
muuttamaan seoksen fysikaalisia ominaisuuksia. 
Rikkiä voidaan myös käyttää lisäaineksena 
betonissa lisäämään sen kestävyyttä happoja, 
suoloja, liuottimia ja pakkasta vastaan. 

Kivihiilivoimaloissa syntyy lentotuhkaa ja 
pohjatuhkaa. Lentotuhka on potsolaani, jota 
käytetään korvaamaan sementtiä erilaisissa 
rakenteissa. Lentotuhkaa käytetään myös fille
rinä asfalttisekoituksissa ja portland-sementin 
lisäaineena. Pohjatuhkaa, samoin kuin lento
tuhkaakin käytetään myös tienrakennukseen. 
Turvevoimaloiden tuhka ei oIe potsolaani ja sitä 
käytetäänkin pääasil assa penger- ja täy
teaineksena. 

Betonin ja asfaltin uuskäyttö on viime vuosina 
voimakkaasti laajentunut. Betonin murskauk
sessa syntyvä ki viaines on laadultaan hyvää, 
joskin purkujätteen j oukossa oIe va muu raken
nusj äte voi ai heu ttaa ongelmia. Tavallisinta 
asfaltin uuskäyttöä on pure tun asfaltin sekoitta
minen uuteen asfalttimassaan. 

13. SUOSITUKSET JA TKOTOIMENPITEIKSI 

Suomen kaivostenja louhos tenjäte- ja sivuki
vien hyötykäytön kannalta olisi tärkeää, että 
niiden sopivuus mursketuotantoon olisi selvillä. 
Toiminnassa olevien kai vosten ja louhosten 
sivukivien käyttökelpoisuus ja ominaisuudet 
tulisi kiireellisesti selvittää. Näin murske
tuotantoon hyvin sopivat sivukivityypit voi
taisiin louhia erillisinä yksikköinä ja siten 
saataisiin mahdollisimman hyvää murskeainesta. 
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- - - ------ -

Vain ominaisuuksiltaan tunnetun kiviaineksen 
hyötykäyttöä ja kauppaa voidaan edistää. Nyky
ään suurin osa käyttökelpoisestakin kivestä jää 
hyödyntämättä. Tietyt sivukivityypit (esim. 
runsaasti sulfidia tai serpentiiniä sisältävät) ovat 
koostumuksensa ja rakenteensa takia kuitenkin 
vaikeasti hyödynnettävissä tai ovat selvästi 
käyttökelvottomia. Kestävän kehityksen periaat
teiden mukaan pitäisi mahdollisimman suuri osa 
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irrotetusta kiviaineksesta hyödyntää. Näin 
säästetään luontoa ja vähennetään tarvittavien 
läjitysalueiden kokoa. Kaivosten ja louhosten 
sivukivien tehokas hyötykäyttö säästää 
pohjavesiä ja maisema-arvojen kannalta arvok
kaita sora-alueita, ja myös läjitysalueiden 
ympäristöhaitat jäävät pienemmiksi. Myös tarve 
uusien kalliomurskealueiden avaamiseksi 
vähenee kaivosten ja louhosten läheisyydessä ta
loudellisella kuljetusetäisyydellä. 

Myös mahdolliset ulkomaiset markkinat 
jätekivien hyödyntämiselle olisi selvitettävä. 
Varsinkin Keski-Euroopan itäosissa on nyt 
avautumassa markkinoita kiviainesten voima
peräiselle käytölle, ja mm. Saksasta on käynyt 
Suomessa kiviainesten ostajien edustajia. Tällöin 
mielenkiintoisimmiksi tulevat rannikkoseudulla 
olevien kaivosten ja louhosten jätekivet, jotka 
voidaan helposti laivata. Myös Baltian muuttu
nut tilanne luo uusia edellytyksiä kiviainesten 
viennille . Baltiassa on vain vähän murskeeksi 
kelpaavaa kiveä, mutta sensijaan siellä on 
runsaasti maanparannukseen sopi vaa dolo
miittista kalkkikiveä, josta eteläisessä Suomessa 
on pulaa. Näiden kiviainesten mahdollinen 
vaihto Suomen ja Baltian maiden kesken olisi 
molempien osapuolten edun mukaista, Kaivosten 
ja louhosten jätekivien hyödyntäminen tässä 
yhteydessä olisi järjestettävissä nopeassa 
aikataulussa. 

Tilastokeskus tekee viiden vuoden välein 
selvityksen teollisuuden tuottamista jätteistä. 
Ensimmäinen selvitys on valmistunut vuonna 
1992 (Vahvelainen ja Isaksson, 1992), ja seu
raava kysely tehdään vuoden 1993 alussa. Jotta 
uudesta selvityksestä olisi kaivannaistoiminnan 
jätteiden osalta enemmän hyötyä eri viranomai
sille ja myös teollisuudelle, on tämän tutkimuk-

sen perusteella kyselyn tätä kohtaa ehdotettu 
tarkennettavaksi. Kaivoksiltaja louhoksilta tulisi 
selvittää: 

1) mitä malmia tai kivityyppiä jalostetaan, 
2) mitä tuotetaan ja kuinka paljon sekä 
3) mitä mineraaliperäisiä jätteitä tai jäteraaka
aineita syntyy. 

Jokaisesta kaivoksilla ja louhoksilla tuotetusta 
jätteestä tai jäteraaka-aineesta tulisi selvittää: 

Tekniset tiedot: 

1) tuotantoaika, 
2) tuotantomäärät; vuosittainen ja kokonaistuo
tanto, 
3) jäte- ja varastoalueen pinta-ala ja tilavuus 
sekä 
4) jätteen koostumus. 

Jätteiden hyötykäyttö: 

1) hyötykäyttöaste, 
2) mihin hyötykäyttöön, 
3) muita mahdollisia hyötykäyttökohteita ja 
4) tehdyt hyötykäyttötutkimukset. 

Jätteiden suhde ympäristöön: 

1) jätteen tai jäteraaka-aineen suhde ympäristöön 
tällä hetkellä, 
2) jätteen tai jäteraaka-aineen tämänhetkinen 
tila, 
3) toimenpiteet ympäristöhaittojen vähentämi
seksi ja 
4) tehdyt ympäristövaikutusten tutkimukset. 

14. SAMMANDRAG 

Intresset för att använda mineraliskt avfall 
som ersättande rämaterial har under de senaste 
ären vuxit. Detta beror förutom av miljöskäl 
även pä att förbrukningen av stenmaterial har 
vuxit och att de traditionella rävarukällorna 
speciellt i närheten av bosättningscentra häller 
pä att sina. 

Mycket sidosten brytes i dagbrott för basme
taller (koppar, bly, zink, nickel), järn, krom, 
ädelmetaller och för industrimineralliksom även 
när underjordiska gruvor skall öppnas och 
brytas. Stenmaterialet har främst använts till 

vägbyggen och för underhäll av vägar. Det kan 
även användas till järnvägsmakadam och för 
olika behov inom byggnadsbranchen säsom 
ballast i betong och som ytsten pä betongele
ment. I de underjordiska gruvor som är i bruk 
gär i allmänhet all bruten sidosten ät till att fylla 
slutbrutna gruvutrymmen, det kan t.o,m. räda 
brist pä sidosten. Sidosten frän kolgruvor är i 
allmänhet sandsten eller lerskiffer av dälig 
kvalitet som ibland kan användas vid byggandet 
av dammar eller bankar. 

I dagbrott för byggnadssten uppstär rikligt 

33 



Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland. Report of lnvestigation 116. 1993. 

med skrot. Detta stenmaterial är som sädant 
användbart vid byggandet av dammar och 
bankar. Krossandet av byggnadsstensavfall är 
dyrt dels pä grund av den stora blockstorleken 
och dels för att blocken genom den försiktiga 
brytningen har bevarats heIa. Krosstenens 
hällfasthetsegenskaper är i allmänhet medel
mättiga. A vfallet frän dagbrott för byggnadssten 
är ett gott rämaterial för industri i liten skala 
och lämpar sig för bl.a. gravstenar, bordsskivor, 
olika fasadskivor, gängstenar m.m. 

Vid anrikningen av basmetaller och ädelme
taller uppstär en mängd finkornigt material som 
bestär av sulfider, kvarts, fältspat och i mindre 
mängd även mänga andra mineral. Den va
rierande kvaliteten pä detta avfall och anrik
ningsverkets i allmänhet avlägsna läge begränsar 
dess användning. Det användes i huvudsak till 
utfyllnad av gruvutrymmen, till byggandet av 
dammar kring avfallsomräden och i nägon män 
även för vägunderhäll. I detta avfall kan även 
finnas malmmineral och barytrester som det kan 
löna sig att ätervi nna. 

Sammansättningen av anrikningsavfall frän 
järnmalm varierar, men i allmänhet innehäller 
det kvarts, ka1cit, lermineral och glimmer. Detta 
avfall kan användas till byggande och underhäll 
av vägar, som ballast i betong och man kan göra 
t.ex . tegel av det enligt torr-pressni ngsmetoden. 

Vid anrikning av krommalm erhälles säväl 
grovt som finkornigt avfall som bestär av talk, 
klorit, kromit och i nägon män av karbonat. Det 
grövre avfallet kan användas som grund för 
idrottsplaner o.dyl. och som fasadbeklädnads
material, men pä grund av sin däliga kvalitet 
kan det inte användas som makadam. Använd
nigsmöjligheterna för det finkorniga avfallet har 
ännu inte utretts tillräckligt. 

Den metallurgiska industrin ger som avfall 
slagg frän masugnar, stälsmältverk och även frän 
smältverk för andra metaller. Masugns-slagg 
finns av mänga typer beroende pä sättet att 
avkyla slaggen och den har en mängsidig 
användning. Det viktigaste användningsomrädet 
för masugnsslagg är vägbygge , där det användes 
säväl i de understa obundna lagren som i 
vägbeläggningen. Slagg användes även som 
jordförbättringsmedel. Masugnsslagg användes 
därtill bl.a. som stenmaterial i lättbetong, vid 

34 

cementframställning, vid framställning av 
mineralull och som fyllnadsjord . Stälsmältver
kens slagg kan användas pä nytt i masugnarna, 
det kan användas i vägarnas understa lager och 
i vägbeläggningen pä vägar med sparsam trafik 
och som stenmateriall i andra bitumenhaltiga 
blandningar. Den huvudsakliga användningen 
för slagg frän koppar-, bly- och nickelsmältverk 
är vägbyggen. I nägon män användes den även 
bl.a. som syllmakadam, vid sandblästring, som 
fyllnad i utbrutna gruvutrymmen och som 
stenmaterial i bitumenblandingar. 

Inom den kemiska industrin uppstär mänga
handa mineraIrester och allra rikligast fär man 
gips . Gips kan användas vid framställningen av 
olika produkter inom byggnadsindustrin, vid 
cementframställning och i nägon män i bankar 
och i baskonstruktionen vid vägbyggen. Flygs
toff frän cementugnar används bl.a. som filler i 
asfalt och i bitumenblandingar, vid framställning 
av gödningsmedel och vid produktion av 
insektgifter, som tillskott i kreatursfoder, för 
neutralisation av surt vatten i brunnar och sjöar 
samt för neutralisation och gödning av jordmä
nen. Svavel fär man vid tvättning av svavelhal
tiga gaser och vid förädling av sulfidhaltig 
malm. Svavel användes som tillskottsämne i 
bitumenhaltiga blandningar för att förändra dess 
fysikaliska egenskaper, och svavel kan även 
användas som tillskottsämne i betong för att öka 
dess hällbarhet gentemot syror, salter, 
lösningsmedel och köld. 

I kolkraftverk bildas flygstoff och bottenaska. 
Flygstoffet är potsolant och det kan användas 
för att ersätta cement i olika konstruktioner. 
Flygstoff användes även som filler i asfalt
blandningar och som tillskottsämne i portland
cement. Bottenaska h ksom flygstoff användes 
även vid vägbyggen. Torvkraftverkens aska är 
inte potsolant och det användes i huvudsak för 
bankar och som fyllnadsmaterial. 

Ateranvändningen av betong och asfalt har 
under de senaste ären kraftigt tilltagit. Det 
stenmaterial som uppstär dä man krossar cement 
är av god kvalitet, även om övrigt bygg
nadsavfall som finns med i rivningsavfallet kan 
förorsaka problem. Den vanligaste äteranvänd
ningen för asfalt är att blanda in den uppbrutna 
asfalten i ny asfaltmassa. 
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15. SUMMARY 

Interest in the use of mineral waste products 
as an alternative to, or substitute for primary 
raw materials has increased in recent years. This 
is partly the result of an increasing environmen
tal awareness but also reflects the growing con
sumption of aggregate materials and the steady 
depletion of known reserves. Open cut and un
derground mining of both precious and base 
(copper, lead, zinc, nickel) metals, iron, chrome 
and industrial minerals generates an enormous 
amount of waste rock material that can be wide
ly used as a source of aggregate in the construc
tion and maintenance of roads, as railway ballast 
and in the construction industry in the manufac
ture of concrete, or as an exterior cladding ma
terial. In many instances, material quarried dur
ing underground mining is immediately used as 
back-fm and in some cases there may even be a 
shortage of such material. In the case of coal 
mining in particular, a large amount of mechan
ically poor quality sandstone and shale is quar
ried and this can be used in the construction of 
embankments or earthen wall dams. 

A large amount of waste rock is also generat
ed during the extraction of dimension stones and 
this is also eminently suitable for dams and 
other earthworks. The crushing of this material 
is often costly because of the rather large size of 
waste blocks and relative lack of jointing or 
fracturing induced during blasting. Aggregate 
obtained from dimension stone quarries is usual
ly medium quality at most, but larger waste is 
suitable for the needs of various small scale 
operations, such as in the manufacture of head
stones, stone tabletops and various kinds of 
cladding and paving stones. 

During the concentration and refinement of 
base metal deposits a considerable amount of 
fine-grained mineral waste is produced, consist
ing principally of sulfides, quartz, feldspar and, 
to lesser extents other minerals. This kind of 
waste is of very variable quality and the remote
ness of many mines is often an additional im
pediment to effective utilization. Therefore it is 
most readily used in back-fill stoping or in the 
construction of embankments for tailings ponds, 
and to some extent in improvement of road 
surfaces. The concentration of barium and cer
tain metals may sometimes be sufficiently high 
as to warrent further treatment of such waste. 

The composition of waste generated during 
iron mining varies greatly but generally contains 
quartz, calcite, clay minerals and mica. Such 

material can be used in road construction and 
maintenance, as a source of screenings in mak
ing concrete, or in the manufacture of dry
pressed bricks. 

Both fine-grained and gravel-sized waste is 
produced during chrome ore enrichment and 
consists of talc, chlorite, chromite and small 
amounts of calcite. Because they are me chan
ically rather weak, they are not suitable as ag
gregate but may be used in footings and as 
cladding material. The potential uses of the finer 
grained mineral waste have yet to be 
determined. 

Metallurgical processes produce slag as by
products from blast and steel furnaces and in the 
refinement of other metals. Slag from blast 
furnaces has a variety of use depending upon the 
way in which it solidifies. It is of greatest value 
in road construction where it is used in making 
a compacted basal foundation layer prior to the 
pouring of asphalt as weIl as providing a source 
for asphalt screenings. Slag can also be used in 
improving soH quality. Blast furnace slag is also 
used as a component in lightweight concrete, in 
the manufacture of cement and as landfill. The 
waste from steel production can be re-used in 
blast furnaces but can also be used in construct
ing road foundations and as a component in 
surfacing of roads that have a relatively low 
traffic density, or in other areas where asphalt is 
required. Slag generated during the smelting of 
copper, lead and nickel is principally used in 
roadmaking but also has limited applications as 
railway ballast, as backfilling material in under
ground mining, in sandblasting operations and 
as a component in the manufacture of bitumi
nous mixes. 

The chemical industry produces a variety of 
mineral wastes, of which the most abundant is 
gypsum. This can of course be used in the 
manuufacture of gypsum-based products for the 
construction industry, in the manufacture of 
cement and to a certain extent in road founda
tions and embankments. Dust from cement kilns 
can be used as a filler in asphalt and bituminous 
mixes weIl as in the manufacture of fertilizers 
and insecticides, as an additive to fodder for 
stock, and in the neutralizing of acidic 
groundwaters and lakes. Sulfur is a byproduct of 
the purification of sulfurous gases and the 
refinement of sulfide ore deposits and can be 
used as an additive to change the the properties 
of bituminous materials or in increasing the 
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resistance of concrete to attack by acids, salts, 
corrosion and the effects of intense cold. 

Coal-fired power stations produce large 
amounts of fly ash and bottom ash. Fly ash has 
the property of hardening on drying after being 
mixed with lirne and water and can therefore be 
used as a substitute for cernent in the construc
tion industry, as weIl as a filler in asphalt mixes 
and as an additive in Portland cernent. Basal ash 
and fly ash can both be used in roadrnaking but 
ash generated frorn peat-fired power station does 
not share these pozzolanic properties and is 

consequently used as a fi11er in the construction 
of embankments and clams. 

The recycling of concrete and asphalt has 
increased significantly in recent years. The 
quality of aggregate produced by crushing of 
concrete is generally good, although it may in 
some cases be diminished by the presence of 
other material incorporated during demolition. 
Asphalt on the other hand is readily recycled 
into new road surfaces by addition to new as
phalt. 
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