
TUTKIMUSRAPORTTI 
REPORT OF INVESTIGA TION 

Pekka Sipilä 

129 

Sulfidimalmikaivosten jätealueiden ympäristö
vaikutusten tutkimukset Kanadassa, Ruotsissa 
ja Norjassa, kirjallisuusselvitys 

Summary: Studies on tbe environmental impact of tailings disposal areas at sulpbide 
mines in Canada, Sweden and Norway, literature review 



GEOLOGIAN TUKlMUSKESKUS 
Tutkimusraportti 129 

GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND 
Report of Investigation 129 

Pekka Sipilä 

SULFIDlMALMIKAIVOSTEN JÄTEALUEIDEN YMP ÄRISTÖV AIKUTUSTEN 
TUTKIMUKSET KANADASSA, RUOTSISSA JA NORJASSA, 

kirjallisuusselvitys 

Summary: Studies on the environmental impact of tailings disposal areas at sulphide mines in 
Canada, Sweden and Norway, 

literature review 

Espoo 1995 



Sipilä, Pekka 1995. Sulfidimalmikaivosten jätealueiden ympäristövaikutus
ten tutkimukset Kanadassa, Ruotsissa ja Norjassa, kirjallisuusselvitys. 
Summary: Studies on the environmental impact of tailings disposal areas at 
sulphide mines in Canada, Sweden and Norway, literature review. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey ofFinland, Report 
of Investigation 129. 40 pages, 6 figures. 

Earlier, once concentrating activity ceased, the tailings disposal areas of 
sulphide mines used to be left as they were without any after-treatment. They 
were allowed to oxidize freely, and the quality of effluents was no longer 
monitored after the mine had closed. Environmental studies at these old 
mines provide us with information about the way the tailings disposal areas 
of current mines will behave once mining comes to an end unless measures 
for after-treatment are taken. Untreated, the environmental impact will contin
ue for hundreds of years. This literature review looks at the investigations, 
reports and other publications dealing with the environmental impacts of 
sulphide mines in Canada, Sweden and Norway and the counter·measures taken 
in these countries. 

The most common and persistent environmental risk presented by sul
phide mines is acidification of the waters in their tailings disposal areas 
caused by oxidation of iron sulphides. Acidic waters leach heavy metals, and 
when in contact with groundwater and surface waters, may contaminate 
extensive areas. Another environmental hazard is dusting. The problems due 
to acidification and dusting are compounded after the termination of mining 
unless after-treatment of the tailings disposal areas is properly organized. 

If the tailings disposal areas can be kept under water, dust hazards will not 
arise and acidification will be slight. Most problems emerge when the areas 
dry out, which many of them do. The dusting hazard has been addressed by 
treating the surface with bituminous sprays and other chemicals that form a 
hard, non-dusting crust on the tailings. Dusting during mining has been 
reduced by keeping the surface of the tailings moist with various watering 
systems. Covering the tailings disposal areas with vegetation has proved 
effective in combating the dusting problem, only, however, ifthe acidity of 
the tailings has been neutralized and the nutrients needed by plants have been 
added. External earth is also often needed for substrate. Vegetation cannot, 
however, eliminate the acidification problems caused by tailings. 

Acidification starts when the moist iron sulphides in tailings come in 
contact with atmospheric oxygen. Effective acidification also requires the 
Thiobacillus fe"ooxidan bacterium to catalyse the oxidation of iron sulphides. 
The environmental risks of oxidation can be reduced if tailings can be isolated 
from atmospheric oxygen and moisture, bacterial activity can be arrested and 
the access of groundwater and surface and rain waters to tailings can be 
prevented. Bacterial activity can be restricted temporarily with chemieals. 
The most effective way to prevent oxidation is to cover the tailings with an 
impermeable layer. This isolates them from atmospheric oxygen and thus 
prevents bacterial activity. Access of atrnospheric oxygen to tailings can also 
be curtailed by constructing a wet artificial mire on top of the tailings disposal 
area, raising the groundwater table or submerging the tailings area by im pound
ing runoff waters. 

The environmental hazards of acidic seepage waters can be mitigated by 
neutralizing them with lime, treating them biologically or channelling the 
effluents to mires, where their heavy metals are adsorbed by peat. 
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1. JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskuksessa on vuodesta 1990 
tutkittu Suomen sulfidikaivosten ympäristövaiku
tuksia. Hankkeen alkuvaiheessa mukana oli myös 
vesi- ja ympäristöhallitus ja hankkeen suunnittelun 
alkuvaiheessa mukana olivat ympäristöministeriö, 
Vuorimiesyhdistys, Outokumpu Oy ja Oy Partek Ab. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin ar
kistojen ja kirjallisuuslähteiden perusteella tuotannos
sa olleiden ja tuotantonsa jo lopettaneiden sulfidikai
vosten määrä ja sijainti Suomessa (Kuusisto 1991). 
Raportti sisältää tiedot jätealueista, jätteiden koostu
muksesta ja jätealueilta valuvien vesien laadusta sekä 
myös jo havaituista ympäristöhaitoista. Lisäksi rapor
tissa on mainittu kaivosten toiminta-aika ja omistajat. 
Hankkeen toisessa vaiheessa toteutettavia maastotut
kimuksia varten valittiin raportin perusteella kolme 
kaivosaluetta, jotka ovat Pyhäsalmi, Aijala ja Makola. 
Pyhäsalmi on toimiva kaivos, joka tuottaa kuparia, 
sinkkiä ja rikkiä. Aijalan kaivoksen rikastamo lopetti 
toimintansa 1974. Siellä tuotettiin kuparia, sinkkiä, 
lyijyä ja jonkin verran myös hopeaa. Makolan nikkeli
jakuparikaivoksessa toiminta on päättynyt 1954. Maas
totöiden tarkoituksena oli selvittää, kuinka laaja-alai
sia jätealueiden ympäristövaikutukset ovat tällä hetkel
lä. Kuvassa 1 on kaikkien Suomessa toimivien ja 
toimintansa lopettaneiden malmikaivosten sijainti ja 
kuvassa 2 on näkymä Makolan jätealueelta. 

Kesällä 1992 kerättiin jokaisen tutkimukseen vali
tun kaivosalueen ympäristöstä humus- ja sarnmalnäyt
teet sekä vesistöjen orgaani set rantasedimenttinäytteet. 
Pyhäsalmelta ja Makolasta otettiinkairauksin näytteitä 
rikastamojätteistä, jätealueiden alapuolisesta pohja
maasta sekä ympäristön maaperästä. Myös Aijalasta 
otettiin lapiolla muutamia näytteitä rikastejätteestä. 
Lisäksi otettiin vielä syksyllä 1992 muutamia pintavesi
näytteitä jokaiselta tutkimusalueelta. Kerätty näyte
aineisto on analysoitu ja tulokset raportoitu keväällä 
1994 (Sipilä 1994). 

Hankkeeseen liittyen tehtiin vuoden 1992 aikana 
kirjallisuustutkimus Kanadassa, Ruotsissa ja Norjassa 
tehdyistä sulfidimalmikaivosten ympäristövaikutuk
sia käsittelevistä tutkimuksista. Nämä maat valittiin, 
koska niissä kallioperä ja ilmasto on samankaltainen 
kuin Suomessa. Kirjallisuustutkimus tehtiin Geologi
an tutkimuskeskuksessa ja myös vesi -ja ympäristöhal-

litus osallistui osaltaan sen kustannuksiin. Kirjallisuus
tutkimuksen tarkoituksena oli: 

1) kartoittaa tutkimukset, kirjallisuus ja muut julkai
sut, jotka koskevat sulfidimalmikaivosten ympäristö
vaikutuksia näissä maissa 

2) selvittää näiden maiden sulfidimalmikaivoksilla 
tehdyt kunnostustoimet 

3) perehtyä kohdassa 1 mainittuun lähdeaineistoon 
4) hyödyntää soveltuvin osin kohdissa 1-3 esiin 

tullutta tietoa vireillä olevassa projektissa "Kaivosten 
ympäristövaikutusten arv iointi". 

Aiheeseen liittyvä kirjallisuushaku tehtiin kahdesta 
kansainvälisestä viitetietokannasta. GeoRef-tietokanta 
on laaja-alainen yleisgeologinen tietokanta,joka sisälsi 
kirjallisuushaun aikoihin noin 1,5 milj. viitettä. Toinen 
käytetty tietokanta oli Enviroline, joka on suppea
alaisempi ja keskittyy lähinnä ympäristöjulkaisuihin. 
Enviroline sisälsi tuolloin 187 000 viit~ttä. Näiden lisäksi 
kirjallisuushaku tehtiin Geologian tutkimuskeskuksen 
omasta Fingeo-tietokannasta (tuolloin yli 7 ()()() viitettä) ja 
Teknillisen korkeakoulun Tenttu-tietokannasta. Ruotsis
ta ja N orjasta pyydettiin myös suoraan ympäristötutki
muksia tekevien laitosten tutkijoilta tietoa siellä suori
tetuista alan tutkimuksista. Tietokantahauissa löyty
neet mielenkiintoiset julkaisut on Geologian tutkimus
keskuksen kirjaston henkilökunta kerännyt suoma
laisista ja ulkomaisista kirjastoista. 

Tehtyjen kirjallisuushaku jen perusteella selvisi, että 
suurissa kansainvälisissä viitetietokannoissa ei juuri 
oIe tietoa Ruotsin tai Norjan sulfidimalmikaivosten 
ympäristötutkimuksista, mutta Kanadasta sen sijaan 
on runsaasti kirjoituksia. Esim. tämän kirjallisuussel
vityksenaihepiiriälaajastikuvaavillahakusanoilla "tai
lings and environmental" löytyi GeoRef-tietokannasta 
kirjoituksia seuraavasti: Kanadasta 305, Ruotsista 7 ja 
N orjasta 2. Enviroline-tietokannasta hakusanoilla "mine 
tailings" seuraavinrajoituksin "and not coal" sekä "and 
not uranium" löytyi kirjoituksia seuraavasti: Kanadas
ta 41 , Ruotsista 6 ja Norjasta ei yhtään. Kirjallisuusha
ku osoitti myös, että USA:ssa tehdyistä tämän alan 
tutkimuksista on olemassa runsaasti julkaisu ja. Vaikka 
USA ei kuulunutkaan tämän työn piiriin, on ohessa 
jonkin verran syvennytty myös USA:n sulfidipitoisten 
esiintymien hyödyntämisestä aiheutuneiden ympäris
töhaittojen tutkimuksiin. Myös Australiassa on tehty 
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Kuva I . Suomessa toimivat ja toimintansa jo lopettaneet malmikaivokset (Papunen 1986; Geo1ogian tutkimuskeskus 1991). 
Fig. 1. Operational and closed ore mines in Finland (Papunen 1986; Geological Survey oj Finland 1991 ). 
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alan tutkimuksia, joskin ongelmanasettelu siellä on 
erilainen erityyppisestä ilmastosta johtuen. Tässä työs
sä on myös vertailun vuoksi kuvattu muutamien iki
roudan alueella toimivien kaivosten jätealueiden ym
päristövaikutuksia Samoin on kuvattu erään kuivassa 
ilmastossa toimivan kaivoksen jätealuejärjestelyjä 

Kaivosten rikastamojätteiden käsittelystä on kirjoi
tettu myös hyviä käsikirjoja, joista perusteellisimpia 
on Ritceyn (1989) toimittama kirja "Tailings manage
ment". Se pyrkii tekijänsä mukaan monien esimerk
kien sä avulla antamaan lukijalle tietoa jätealueiden 
sijoittamisesta ja niiden ympäristövaikutuksista. Myös 
rikastamojätteiden vaikutuksista poh javesiin on paljon 
kirjoituksia ja yksi uusimmista ja laajimrnista on 
Chalkleyn ym. (1989) toimittama kirja ''Tailings and 
Effluent Management". Salomonsin ja Förstnerin 
(1988) toimittamassa kirjassa ''Environmental Mana
gement of Solid Waste" on useita kirjoituksia kaivos
ten jätealueiden suunnittelusta ja hoidosta. 

Varhaisimmat kaivostoiminnan rajoitukset Kana
dassa koskivat lohikalojen lisääntymisvesistöjen alu
eella toimivia kaivoksia. Myös Norjassa on muutamil
la kaivospaikkakunnilla todettu lohen lisääntymisen 
häiriintyneen kaivosten jätevesipäästöjen takia. Kana
dassa kaivosten jätealueiden ympäristövaikutusten tut
kimus on laa jaa. Koko maan kattavia tutkimusohjelmia 
on ollut, ja osa niistä on parhaillaan käynnissä. Valitet
tavana on pidettävä, että tärnän tutkimuksen määräajan 
päättymiseen mennessä ei saatu käyttöön CANMETin 
raporttisarjoissa julkaistuja RATS (Reactive Acid Tai
lings Stabilization) -projektin raportteja. RA TS-pro-

jektissa on lukuisin tutkimushankkein perehdytty sul
fidipitoisten malmien jalostuksesta aiheutuviin ympä
ristöhaittoihin. Projektin kestoksi on arvioitu 5 vuotta 
ja toiminta-ajaksi 1988-1993. 

Ruotsissa ja Norjassa alan tutkimukset on julkaistu 
pääosin eri tutkimuslaitosten raporttisarjoissa jakongres
sijulkaisuissa, jotka ovat yleensä vaikeasti saatavissa. 
Ruotsista saatujen vihjeiden perusteella sekä käytettä
vissä olleiden kongressijulkaisujen avulla saatiin käyt
töön kirjallisuutta, jonka perusteella Ruotsin sulfidimal
mien jätealueiden ympäristötutkimuksista saatiin kohta
laisen edustava kuva. Ruotsissa sulfidimalmien jätealu
eilla on tehty laajojatutkimusohjelmiaDal-joen valuma
alueella sekä Bersbon kaivosalueella Tukholmasta noin 
250 km etelälounaaseen. Dal-joen valuma-alueella Kes
ki-Ruotsissa ovat mm. Falunin ja Garpenbergin kaivos
paikkakunnat ja yli 200 muuta pienempää hyödynnettyä 
malmia. Sieltä on peräisin noin puolet kaikista niistä 
Itämereen vuosittain joutuvista Ruotsin kupari-, sinkki
ja kadmiumpäästöistä, jotka ovat ihmisen toiminnasta 
aiheutuvia Dal-joenraskasmetallikuormituksenvähentä
miseksi on tehty suunnitelma 17 alueen puhdistamisesta 
Myös Bersbon kaivospaikkakunnalla on tehty koko
naisvaltainen suunnitelma kaivosjätteistä aiheutuvien ym
päristöhaittojen poistamiseksi. 

Norjalaisista alan tutkimuksista ei sen sijaan koh
tuullisella vaivalla saatu kovin paljon kirjoituksia. 
Norjassa kaivostoiminta on selvästi vähäisempää ku in 
Ruotsissa ja Suomessa, eikä tähän tutkimukseen vara
tun ajan puitteissa ollut mahdollista käyttää kovin 
paljon aikaa norjalaisten tutkimusten löytämiseksi. 

Kuva 2. Makolan nikke1i·kuparikaivoksen jätealue 1992. Kaivos oli toiminnassa 1941·1948 ja 1951·1954 (kuva 
Pekka Sipilä). 
Fig. 2. Tailings disposal area at the Makola nickel-copper mine in 1992. The mine was in operation in 1941-1948 and 
1951-1954 (photo Pekka Sipilä). 
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2. KANADA 

Kanadassa oli 1989 sulfidipitoisia kaivosjätteitä 
yhteensä noin 2 200 miIj. tonnia, joista runsas 300 
miIj. tonnia oli jätekiveä ja no in 1 800 miIj. tonnia 
rikastamojätettä (Filion & Ferguson 1989). Filionin 
(1989) mukaan Kanadan kaivosteollisuus tuottaa 
nykyään yli 500 miIj. tonnia kiinteitäjätteitä vuosit
tain. Suurin osa niistä syntyy suIfidimaImikaivoksiI-

USA 

USA 

Ia. Kuvassa 3 on kaikkien tärkeimpien sulfidi- ja 
jalometallikaivosten sijainti Kanadassa. Sulfidien 
rapautumisesta johtuva rikkihaponmuodostus ja hap
poon Iiukenevien metallien aiheuttamat ympäristö
riskit koetaan myös Kanadassa ongelmallisiksi, eikä 
sielläkään oIe Iöydetty taloudellista ja Iuotettavaa 
keinoa tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tutkimuk-

Nildceli-Kupari. Nikkeli 0 

Lyijy-Sinkki-Kupari-Hopea * 
Kupari-SiDkIci, Lyijy-Sinkki, Sinkki • .. 

• 

Kolta • 

Hopea .. 

Kolta-Hopea * 

Kuva 3. Kanadan tärkeimpien sulfidi- ja jalometallikaivosten sijainti (Minerals Yearbook 1991). 
Fig. 3. Loeation ofthe most important sulphide andprecious metal mines in Canada (Minerals 
Yearbook 1991). 
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sia aiheesta tehdään kaiken aikaa (Veldhuizen 1989), 
ja myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaiset 
tekniset, ekonomiset ja moraaliset näkökohdat ovat 
olleet pohdittavina (Hodge 1989). Laskelmat Kana
dan kaivosjätteiden määristä vaihtelevat jonkin ver
ran. Vuosien 1983-1987 välisenä aikana laskettiin, 
että Kanadassa on noin 14 000 ha alueita, joissa 
kaivosten jätteiden vaikutus on jossain määrin näh
tävissä (Udd & Ferguson 1988). Näistä noin 9 000 ha 
oli kaivosten rikastamojätteiden ja jätekivien peittä
mä. Sulfidipitoisten uraanikaivosten jätteitä vuonna 
1983 oli noin 450 hehtaarilla kaikkiaan yli 100 milj. 
tonnia (Nicholson ym. 1988). Tuolloin laskettiin, 
että kaikkien näiden alueiden parannustoimiin tar
vittaisiin seuraavan 15 vuoden aikana yli 1,5 biljoo
naa Kanadan dollaria. Vuonna 1989 Kanadassa las
kettiin olevan kaikkiaan no in 15000 ha sulfidipitoi
sia kaivosjätteitä (Filion & Ferguson 1989). Ne on 
pääosin tuotettu noin 40 vuoden aikana toisen maail
mansodan jälkeen. Kaivosjätemäärän on ennustettu 
kaksinkertaistuvan seuraavan kahdenkymmenen 
vuoden aikana. 

Robertson (1988) luettelee niitä tekijöitä, jotka 
pitkällä aikavälillä ovat vaarana sulfidikaivosten jä
tealueiden ympäristölle. Nämä riskit voidaan jakaa 
kahteen ryhmään: 

1) hetkelliset kiivaat tapahtumat, kuten tulvat, 
tulipalot, maanjäristykset ja tomadot 

2) hitaasti etenevät tapahtumat, kuten veden ja tuu
len eroosio, jäätyrnisen vaikutukset, rapauturninen ja 
kernialliset muutokset jätteessä ja sen peiteaineksissa, 
sekä kasvien juurien, eläinten ja ihmisen vaikutukset. 

Kanadassa on ollut useita tutkimusohjelmia kai
vosten jätealueiden ympäristövaikutuksista (Udd & 
Ferguson 1988). Ne ovat yleensä kuuluneet CAN
METin (The Canada Centre for Mineral and Energy 
Technology) alaisuuteen. 1980-luvun alussa Kana
dassa toimi radioaktiivisten kaivosjätteiden tutki
musohjelma NUTP. Happamien, kaivosten jätealu
eilta peräisin olevien vesien aiheuttamia ympäristö
ongelmia on tutkinut MONECOn (1984) ohjelma ja 
myös Nolan, Davis and Associates Ltd:n (1987) 
tutkimus. 1986 aloitettiin laajan RATS (Reactive 
Acid Tailings Stabilization) -ohjelman suunnittelu 
teollisuuden, liittovaltioiden ja paikallisten yhteisö
jen yhteistyönä. RA TSin johtoon tuli johtoryhmä 
(16 henkilöä) ja sen lisäksi työryhmä (22 henkilöä) 
(Udd & Ferguson 1988; CANMET 1988). Vuoteen 
1988 mennessä projektin suunnitelmat olivat pitkäl
lä, ja tällöin oli määritetty eri osaprojektit, niihin 
käytettävä aika, resurssit ja kustannukset. RA TSin 
tehtäviin kuuluivat sekä rikastamojäte- ettäjätekivi
ongelmat, ja tehtävät ehdotettiin jaettavaksi viiteen 
pääalueeseen: 1) ennakoiminen 2) ehkäisy ja hallinta 

3) kehittely 4) valvonta 5) teknologian siirto. Kohdas
sa "Ennakoiminen" ehdotettiin tutkittavaksi mm. ym
päristön kannalta parhaita mahdollisia vaihtoehtoja 
avattavien kaivostenjätealueiden sijoittarniselle. Eri
tyisesti keskityttiin avolouhosten ja jätekivikasojen 
ympäristövaikutusten ennakointiin. Kohdassa "Eh
käisy ja hallinta" tutkimuksen aiheeksi suunniteltiin 
mm. jätteiden vedenalaista sijoittamista, jätealueiden 
verhoarnista kasvillisuudella ja jätealueiden peittä
mistä. Kohdassa "Kehittely" ehdotettiin tutkittavaksi 
mm. kosteikkojen käyttöä jätteiden sijoittamiseen 
sekä kemikaalien ja bakteerien kä yttöä jätteiden käsit
telyssä. Valvonta tarkoitti mm. standardiaineiston 
luomista sekä kenttä- ja analyysimenetelmien luette
loimista. Teknologian siirrolla tarkoitettiin lähinnä 
tiedonkulun varrnistamista, NUTP- ja RATS-raport
tien arvioimista ja tietojen hankkimista muilta tutki
muslaitoksilta. RA TS-projektin kestoksi arvioitiin 5 
vuotta ja toiminta-ajaksi 1988-1993. Kustannuksiksi 
arvioitiin 12,5 milj. Kanadan dollaria. Kustannukset 
suunniteltiin jaettavaksi tasan kaivosteollisuuden ja 
julkishallinnon kesken. 

RA TS-projektin käytännön toimintaa hoitamaan 
perustettiin kaks i ohjelmaa,joista MEND (Mine Envi
ronment Neutral Drainage) -ohjelma toimii useissa 
Kanadan osavaltioissa ja BC AMD (British Columbia 
Acid Mine Drainage) -ohjelma keskittyy Brittiläisen 
Kolumbian kaivosteollisuuden aiheuttarniin ympäris
töhaittoihin. Tutkimusten tulokset tullaan julkaise
maan CANMETin sarjoissa (Filion & Ferguson 1989). 

Esimerkkinä RA TS-projektin yhteyteen perustet
tu jen tutkimusohjelmien suunnittelusta mainittakoon 
A WR (Acid Waste Rock) -ohjelma, joka perustettiin 
tutkimaan pelkästään sulfidikaivosten jätekivien ai
heuttamaa happamoitumista (Bell & Eng 1988). 
Ohjelman tehtäviin katsottiin kuuluvan ongelman 
laajuuden kartoittaminen ja eri ratkaisuvaihtoehto
jen selvittäminen. Sellaisia perusmetallikaivosten 
jätekivialueita, joissa on havaittu happamien jäteve
sien aiheuttamia ongelmia, oli 1988 Kanadassa 56 
kpl ja niissä oli yhteensä 315 milj. tonnia jätekiveä. 
Projektin suunnitteluvaiheessa näiden kaivosjättei
den aiheuttamien ympäristöhaittojen hoitamiseksi 
käytiin läpi eri vaihtoehtoja. Näitä olivat in situ -
neutralointi , jätteen sijoittaminen veden alle, maan
alaisten kaivostilojen täyttö, jätekasojen peittämi
nen, bakteeritoimintaa ehkäisevät ja sitä hidastavat 
aineet, passiivinenjätevesien käsittely ja perinteinen 
jätevesien käsiuely. 

- In situ -neutralointi. Alkalinen aines, kuten kalk
kiki vi, sekoitetaan joko jätteeseen tai jäte laimenne
taan jo tuotantoprosessin aikana. Tämän menetel
män haittapuolena on sen kalleus. 

- Jätteen sijoittaminen veden alle. Jäte voidaan 
sijoiuaa joko luonnon vesistöihin tai keinotekoisiin 
altaisiin tai avolouhokseen. Tällöin sulfidien ha-
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pettuminen estyy lähes kokonaan, koska happi diffun
doituu hitaasti veden läpi (noin 2 xl 0.6 cm/s). Kuiten
kaan veteen sijoitettujenjätteiden pitkäaikaisista ym
päristövaikutuksistaei oIe riittävästi tietoa. Myöskään 
sopivia altaita ei useinkaan oIe jätealueiden lähettyvil
lä. Mikälijätteet sijoitetaan veden alle, on huolehditta
va siitä, että vedenpinnan vaihteluteivät oie ni in suuria, 
että jäte jäisi jossain vaiheessa kuiville. 

-M aanalaisten kaivostilojen täyttö. Kaivostilojen 
täyttöön käytetylle jätekivelle asetetaan vaatimuk
sia, joiden mukaan ne eivät saa olla reaktiivisia tai 
hauraita, lohkarekoon on oltava alle 15 cm eivätkä 
kuljetuskustannukset saa tulla liian suuriksi. 

- J ätekaso jen peittäminen. Ollakseen tehokas pei
tekerroksen täytyy olla niin tiivis, että kosteuden ja 

ilman hapen pääsy sen läpi estyy. Happipitoisuuden 
jäteaineksessa pitää olla alle 0,5 mg/I. Peitekerrok
sen tulee myös olla eroosiota kestävä, eivätkä kasvi
en juuret, eläimet, liikenne tms. saa vahingoittaa sitä. 

- Bakteeritoiminnan ehkäisevät ja sitä hidastavat 
aineet. Näitä voidaan käyttää biologisen hapettumi
sen hallitsemiseen väliaikaisesti ennen kestävämpiä 
ratkaisuja. 

- Passiivinen jätevesien käsittely. Kokeellisia tut
kimuksia jätevesien johtamisesta esim. kosteikoille 
tai muille alueille, missä ne puhdistuisivat, on tehty 
jonkin verran varsinkin USA:n hiilikaivosalueilla. 

- Perinteinen jätevesien käsittely. Jätevedet voi
daan kerätä ja puhdistaa. Tämän toiminnan kustan
nukset ja vaikutukset tiedetään varsin hyvin. 

2.1. Kaivosten jätealueiden yleistutkimuksia Kanadassa 

Myös edellisten tutkimusohjelmien ulkopuolella 
Kanadassa on tutkittu laajalti sulfidimalmikaivosten 
aiheuttarnia ympäristöongelmia. Ne aiheutuvat happa
moituneista, metallipitoisista vesistä ja jätealueiden 
välittömässä läheisyydessä myös jätehiekan pölyämi
sestä. 

Ciccone ym. (1986) ovat kokeellisesti tutkineet tuu
litunnelissaPoh jois-Ontarion alueelle tyypillisiä uraani
kaivostenrikastarnoidenjätehiekkanäytteitä. Tutkimuk
sen tarkoituksena oli selvittää tasaisen ja turbulentin 
tuulen sekä kosteuden vaikutus eroosioon. Kokeet teh
tiin tunnelissa, joka oli 9 m pitkä, 1,22 m korkea ja 2,44 
m leveä. Jätehiekkapatja oli 38 mm paksu, 1,82 m pitkä 
ja 0,92 m leveä. Kokeissa määritettiin 

- tuulen ja turbulenssien nopeus jätepatjan pinnalla 
kolmella tuulitunneliin säädetyllä ilmavirran nopeu
della 4,5 m/s, 7,5 m/s ja 9,5 m/s 

- partikkeleiden määrä neljällä tasolla kolmessa 
kohtaa tuulitunnelissa 

- saltaatioilmiön vaikutus jätepatjaan 
- jätepatjan raekokojakauma ennen ja jälkeen ko-

keen 
- partikkelikokojakauma tietynkokoisissa suodatti

missa 
- saltaation vaikutus raekokojakaumaan 
- jätepatjan kosteus. 

SmithjaZyl (1983) ovat yleisesti käsitelleet sulfidi
kaivosten rikastamojätealueiden happamien vesien 
syntyä ja keinoja,joilla niitä voidaan ehkäistä. Jätealu
eiden happamoituminen riippuu pääasiassa kolmesta 
seikasta: 1) vapaan hapen määrästä jätteessä, 2) siitä 
pääseekö jätteeseen kosteutta pohja- ja pintavesistä ja 
3) bakteeriaktiivisuudesta (erityisesti Thiobacillus fer
rooxidans). Tärkein happamoitumisen kriteeri on jät
teen happipitoisuus. Jotta happamoitumista ei pääsisi 
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tapahtumaan, on jäte eristettävä ilman hapesta ja pohja
ja pintavesien pääsy alueelle on estettävä. Myös baktee
ritoiminnan ehtona on, että jätteessä on happea. 

Jätteen happamoitumisvaikutukset leviävät ym
päristöön pinta- ja pohjavesien mukana. Tärkeimmät 
hydrokemialliset reaktiot, jotka säätelevät happami
en vesien sisältämien metallien liikkumista ovat 
(Smith & Zyl 1983) 

- neutraloitumisreaktiot: esim. pH:n kasvu vetyio
nien ja karbonaattien välisen reaktion seurauksena, 
jolloin liuokseen tulee bikarbonaatti-ioneja 

- hapetus-pelkistysreaktiot: esim. kahdenarvoisen 
raudan hapettuminen liuoksessa kolmenarvoiseksi, 
vähemmän liukoiseksi muodoksi 

- saostumisreaktiot: esim. kipsin saostuminen liu
oksesta, kun runsaasti kalsiumia sisältävä vesi tulee 
kosketuksiin happaman, sulfaatteja sisältävän veden 
kanssa 

- ioninvaihto- ja ioninsitornisreaktiot: esim. liuok
sessa olevan metallin, kuten sinkin, sitoutuminen savi
mineraalien pinnalle 

- liukoisuusreaktiot: esim. kalsiumin liukeneminen 
mineraaleista happarnien vesien vaikutuksista ja liu
koisuuden kasvu pH:n alenemisen myötä. 

Periaatteessa happamoitumista aiheuttavien kaivos
jätteiden leviärnistä voidaan säätää kahdella tavalla: 1) 
sijoitetaan jätteet niin, että haponmuodostus on mah
dollisimman vähäistä tai 2) annetaanjätteiden hapettua, 
mutta käsitellään hapettumisen tulokset niin, että niistä 
ei oIe haittaa ympäristölle. 

Rikastamon jätealue sijoitetaan yleensä sopivaan 
maastonotkelmaan topografisesti kaivoksen alapuolel
le. Tällöin jätteen siirtärninen ja patojen rakentarninen 
tulevat kustannuksiltaan edullisiksi. Kaivostoiminta 
on Kanadassakin yhä enenevässä määrin siirtynyt 
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vaikeille vuoristoisille alueille, missä jäteaineksen 
ainoa taloudellinen sijoituspaikka lähes aina on jyrk
käreunainen jokilaakso (Claridge ym. 1986). Tästä 
toiminnasta aiheutuu kaksi merkittävää ympäristö
riskiä. Toisaalta jätealueiden stabiilius voi muodos
taa ongelmia ja toisaalta jätealueen läpi tai sen alitse 
virtaavan veden laatu saattaa huonota. Jätekivikasat 
on rakennettava siten, että ne kestävät hyvin jyrkillä 
rinteillä, esim. sopivasti porrastamalla. Jätealueen 
veden kiintoainesmäärille on Kanadassa olemassa 
rajoituksia,jotka vaihtelevateri osavaltioissa. Enim
mäismäärät ovat 10-75 mg/I, tai 10 mg/l yli taus ta
arvoJen. 

Jäteaineksen rapautumista ja ainesten kulkeutu
mista ympäristöön on pyritty jäljittelemään erilaisil
la uuttomenetelmillä, joista vesiuutto on yleisesti 
käytetty. Esim. Hedin ja Erickson (1988) käyttivät 
vesiuuttoa. He murskasivat 300 gramman jätekivi
näytteen niin hienoksi, että se läpäisi kahden milli
metrin seulan. Tämänjälkeen näyte sijoitettiin muo
vilaatikoihin ja niihin istutettiin rautaa hapettava 
bakteerikanta lisäämällä niihin 10 ml hapanta, jäte
alueelta otettua vettä. Näytteitä tuuletettiinjatkuvas
ti 6-8 viikon ajan kostealla ilmalla. Muovirasioihin 
lisättiin viikoi ttain 300 ml tislattua vettä, joka lasket
tiin tunnin kuluttua pois. U utteen määrä mitattiin ja 
siitä määritettiin pH, sulfaatti- ja rautapitoisuus sekä 
uutteen neutraloimiseen kulutettu karbonaattipitoi
suus. 

Yksittäisillä kaivoksilla on yleensä sekä sulfidipi
toisiajätekiviä ettärikastamojätettä. Molemmat muo
dostavat ympäristöriskin, joskin hieman eri tyyppi
sen. Robertson (1988) on verrannut jätekivikasojen 
ja hienojen rikastamojätteiden käyttäytymistä ra
pautumisessa. 

- Sulfidilähde. Jätekivikasat ovat heterogeenisia 
ja sulfidien määrä saattaa vaihdella huomattavasti 
saman kasan eri osissa. Rikastamojätteet ovat yleen
sä homogeenisia, ja niissä on huomattavia määriä 
sulfideja. 

- pH:n vaihtelu. Jätekivikasoissa pH:n vaihtelu 
voi olla suuri pienillä etäisyyksillä. Rikastamojät
teissä pH on sen sijaan enempi vakioisempi, ja se 
vaihtelee jätteen hapettumisasteen mukaan eri hori
sonttien kesken. 

- Nopea hapettuminen. Jätekivikasat alkavat ha
pettua heti ja nopeasti, mutta rikastamojätteissä ha
pettuminen nopeutuu vasta kaivoksen sulkemisen 
jälkeen. 

- Happipitoisuus. Happi kulkeutuu jätekivika
soissa helposti lohkareiden välitse, mutta rikastamo
jätteissä vesi estää hapen kulkeutumisen. 

- Suotovesien liikkeet. Suotovedet pääsevät jäteki
vikasoissa liikkumaan helposti ja nopeasti tiettyjä 
kanavia pitkin, kun taas rikastamojätteissä suotove
sien kulku on tasaista ja hidasta. Happamien suoto-

vesien kulkeutuminen jätekasoista pois on nopeaa, 
kun taas rikastamojätekasoissa vain pintavedet ovat 
aluksi happamia ja veden imeytyminen jätteen se
kaan on hidasta. Kaivoksen toiminnan loputtua ri
kastamojätteiden suotovedet aluksi neutraloituvat, 
mutta muuttuvat ennen pitkää happamiksi. 

2.1.1. Sulfidikaivosten rikastamojätteiden 
kaasu- ja nestefaasi 

Sulfidipitoisten jätteiden happamoituminen riip
puu ennen kaikkea jätteen sisältämästä hapesta. Blo
wes ym. (1988) ovat tutkineet muutaman noin 15-20 
vuotta suljettuna olleen kaivoksen rikastamojäteka
san huokosvesiä ja -kaasuja. Kaikki kaivokset sijait
sevat kosteassa, viileässä ilmastossa, missä vuotuinen 
sademäärä ylittää haihtuvan veden määrän. Tutki
muksessa otettiin kaasu- ja vesinäytteitä pohjaveden 
ylä- ja alapuolelta sekä vaihettumisvyöhykkeestä. 
Huokosvesistä määritettiin pH, Fe2+ ja (SO 4)2. sekä 
kaasuista 0 2 ja CO2. Osasta tutkimuskohteita oli ole
massa vanhaa aineistoa, jota voitiin käyttää vertailu
aineistona. Jätealueidenkuivissa pintaosissa 0 2 -pitoi
suus oli suuri ja laski nopeasti alaspäin mentäessä 
samalla kun CO2 -pitoisuus nousi. Huokosveden pH 
(2-4) oli alhaisin pinnalla ja muuttui pohjaveden alla 
liki neutraaliksi. (SO 4)2. - ja Fe2+ -pitoisuudet olivat 
selvästi korkeimmat yläosien huokosvesissä ja laski
vat kohti jätepatjan alaosaa. (SO 4)2. - ja Fe2+ -pitoisuu
det olivat myös selvästi kohonneet vanhaan vertailu
aineistoon verrattuna. Hapettumisvyöhykkeissä oli 
havaittavissa sekundääristen mineraalien kiteytyrnis
tä. Niistä yleisimmät oliv at rautahydroksidi Fe(OH)3' 
jarosiitti KFe3(S04)/OH)6 ja kipsi CaS04 x 2H20. 
Pyriitin hapettuminen ja sekundääristen mineraalien 
syntyminen saivat aikaan huokosvedessä hyvin alhai
sen pH:nja korkean sulfaatti- (korkeimrnillaan 80 000 
mg/I) ja rautapitoisuuden (korkeimmillaan 60 000 
mg/I). Tärkein pH:ta puskuroiva vaikutus jätteissä oli 
kalsiumkarbonaatilla, joka reagoi happarnien vesien 
vetyionien kanssa niin, että jokaista H+ -moolia kohti 
kului CaC03-mooli. Karbonaatin liukenemisessa va
pautuva Ca2+ ja sulfidien hapetturnisessa syntyvä 
(SO 4)2. muodostavat kipsiä. Kun pH kasvaa, niin 
monien metallien pitoisuudet huokosvesissä pienene
vät saostumisen ja adsorption myötä ja muutamin 
paikoin, missä Fe2+ - ja (SO 4)2. -konsentraatiot kohoa
vat korkeiksi, saostuu rautasulfaattia koviksi pinnoik
si happipitoisen osan alapuolelle. Blowes ym. (1988) 
huomasivat, että nämä kovat pinnat voivat toimia 
tehokkaina pintoina, jotka estävät alapuolisen jätteen 
hapettumisen, vaikka pohjaveden pinta myöhemmin 
laskisikin. 

Nicholson ym. (1988) ovat teoreettisesti tutkineet 
hapen diffuusiota hiekan päällä olevan silttikerrok
sen läpi. Silttikerroksen tarkoituksena on säilyttää 
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kosteus, vaikka alapuolinen hiekka jäisikin veden 
pinnan yläpuolelle. Kaivosten jätealueilla vastaava 
silttikerros estäisi hapen diffuusion alapuoliseen sul
fidipitoiseen rikastamojätteeseen ja näin sulfidien 
hapettuminen oleellisesti hidastuisi. Paras diffuusi
osulku saadaan, jos peitemateriaalin raekoossa on 
jonkin verran vaihtelua, kuten uraanikaivosten jäte
alueiden radondiffuusiotutkimuksissa on todettu 
(Nielson ym. 1984). Mikäli sopivaa luonnonsilttiä ei 
oIe saatavissa, Nicholson ym. (1988) esittävät, että 
juuri ennen kaivoksen sulkemista jätealueelle joutu
vasta hiekasta poistettaisiin mahdollisimman tarkas
ti sulfidit ja aines jauhettaisiin sopivaan raekokoon. 
Myös sulfideista vapaata jätekiveä voitaisiin käyttää 
tai esim. silttimoreenista voitaisiin rikastaa hienoa 
ainesta tähän tarkoitukseen. Saven käyttö olisi myös 
mahdollista, mutta pintakuivuminen ja levittämisen 
vaikeus voivat aiheuttaa ongelmia. Barbourin (1990) 
mukaan se, kuinka peitekerros estää kaasudiffuusio
ta riippuu paitsi peiteaineksen myös alapuolisen 
hiekan permeabiliteetista sekä ilmastollisista vaihte
luista: 

Barbour ja Krahn (1983) ovat kokeellisesti tutki
neet kontaminoituneen veden liikkumista maaperässä, 
erityisesti maaperässä olevien virtausesteiden vaiku
tusta kontaminoituneiden aineiden leviämiseen. Tut
kimuksen mukaan selvästi tärkein parametri ainesten 
leviämiselle oli pohjaveden virtausnopeus. 

2.1.2. Sulfidikaivosten rikastamojätteiden 
mineralogia 

Mineralogisesti sulfidikaivosten hapettuneissa ri
kastamojätteissä on kolme vyöhykettä. Ylinnä ole
vassa osassa rautasulfidit ovat hapettuneet ja hapet
tumisen seurauksena muodostunut happo on liuotta
nut muita mineraaleja. Keskimmäisenä on saostu
miskerros, missä tapahtuu sekundääristen mineraali
en saostumista, kun happamat suotovedet joutuvat 
emäksisempiin olosuhteisiin. Alimpana on pohjave
den pinnan alainen, lähes muuttumaton kerros. 

Boorman ja Watson (1976) ovat tehneet perustut
kimusta kanadalaisen Health Steel Mines Limited -
yhtiön käytöstä poistetulla sulfidimalmikaivoksella 
New Brunswickin osavaltiossa. Kaivosalue sijaitsee 
tärkeällä lohen Iisääntymisjoen valuma-alueella. 
Tutkimus tehtiin runsas kymmenen vuotta kaivok
sen sulkemisen jälkeen. Boorman ja Watson (1976) 
tutkivat jätenäytteitä, jotka otettiin kairauksin, koe
kuopista ja koeojista. Samalla määritettiin myös 
huokosvesien koostumus eri syvyyksiltä ja tehtiin 
jätehiekan läpäisevyystestejä sekä kentällä että Iabo
ratoriossa. Jätepatjan mineralogiaa tutkittiin sen eri 
kerroksista. Boormaninja Watsonin (1976) mukaan 
jätepatjan kerrokset ovat hapettumiskerros, kova 
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kerros ja pelkistymiskerros. Hapettumiskerros on 
vahvimmillaan 0,5 m ja kova kerros 16 cm. Näiden 
alla on Iähes mUUttumaton pelkistymiskerros. Ha
pettumisvyöhykkeestä on uuttunut 76 % kuparistaja 
92 % sinkistä. Ne ovat rikastuneet 30-50 cm:n sy
vyydellä olevaan kovaan kerrokseen, missä niiden 
pitoisuudet ovat korkeammat kuin alapuolisessa 
muuttumattomassa kerroksessa. Myös Iyijyn määrä 
on vähentynyt hapettumiskerroksessa. Raudan koko
naismäärä kasvaa kohti hapettumiskerroksen ala
osaa, kunnes bakteeritoiminta estyy hapenpuuttees
sa ja rautapitoisuus saavuttaa vakioarvon. Hapettu
miskerroksessa ferrirauta pelkistyy nopeasti ferro
muotoon, ja jonkin verran rautaa saostuu hydroksidi
najaltai oksidina. Tutkitunjätealueen muuttumatto
massa pelkistymiskerroksessa runsaimmin esiinty
viä malmimineraaleja ovat pyriitti (FeS2, 70 %), 
magneettikiisu (FeS, 5 %), sinkkivälke «Fe,zn)S, 3 %) 
ja kuparikiisu (CuFeS2, 1 %). Muita primäärisiä 
malmimineraaleja ovat magnetiitti (Fe30 4

), arseeni
kiisu (FeAsS), kassiteriitti (Sn02) ja tetraedriitti 
«Cu,Fe)12Sb4S13)·Runsaimminesiintyviäharmemi
neraaleja ovat kvartsi ja kloriitti (yhteensä 18 %). 
Näiden lisäksi on vaihtelevia määriä muita rauta
oksideja ja karbonaatteja. Pelkistymiskerroksen se
kundäärisiä kuparimineraale ja ovat kalkosiitti (Cuß) 
ja kovelliitti (CuS) sekä sekundäärinen Iyijymine
raali , anglesiitti (PbS0

4
). Hapettumiskerroksen mi

neralogia on muuten samanlainen kuin pelkistynees
sä kerroksessakin, paitsi että magneettikiisu, rikki
kiisu ja kuparikiisu ovat voimakkaasti uuttuneet. 
Hapettumiskerroksen pyriitti ja magneettikiisu ovat 
aluksi muuttuneet ferrosulfaatiksi ja bakteeritoimin
nan vaikutuksesta edelleen ferrisulfaatiksi,joka puo
Iestaan on lisännyt muiden sulfidien uuttumista. 
Hapettumiskerroksen lyijyhohde (PbS) on muuttu
nut Iiukenemattomaksi anglesiitiksi. Hapetturnisvyö
hykkeen alapuolisessa vaihettumisvyöhykkeessä 
(=kova kerros) pH kohoaa yhden yksikön. Iskostavana 
aineksena kovassa kerroksessa ovat sekundäärinen 
amorfinen rautahydroksidi (limoniitti) ja kipsi (CaS0

4 

x 2H20). Kupari on saostunut kovassa kerroksessa 
pääasiassa kalkosiittina ja jonkin verran kovelliittina. 
Sinkin mineralogiasta kovassa kerroksessa ei tässä 
tutkimuksessa saatu täyttä selvyyttä, mutta hapettu
miskerroksesta uuttuneen sinkin oietettiin rikastu
neen sinkkivälkerakeiden pinnalle. 

Vaikka kovassa kerroksessa tapahtuukin raskas
metallien pidättymistä, joutuu niitä kuitenkin paljon 
myös ympäristöön. Suotovesistä tehdyt mittaukset 
osoittavat, että niissä on keskimäärin 18 600 mg/I Fe, 
1 ,1 mg/I Cu, 165 mg/I Zn, 5,5 mg/I Pb ja 28 000 mg/ 
I sulfaattia. Nämä määrät ylittävät selvästi lohen 
lisääntymisalueiden vesistöihin suositellutenimmäis
määrät,jotka ovat 0,30 mg/I Cu, 0,15 mgll Zn, 0,10 
mg/l Pb ja 1,0 mg/I Fe (Bell & Nancarrow 1974). 
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Tutkimuksessa todettiin, että ainoa realistinen 
vaihtoehto vähentää jätealueiden aiheuttamia ympä
ristöhaittoja on eristää jäte ilman hapesta. 

Peterson ym. (1984) ovat kehitelleet mallia, joka 
ennustaisi happamien liuosten ja sedimenttien vuo
rovaikutuksia. Mallien toimivuutta he ovat testan
neet vertaamalla tuloksia erään uraanikaivoksen 
(Lucky Me -kaivos, Wyoming) rikastamojätteeseen. 
Mallissa ennustettiin, että jarosiittia KFe3 (SO 4)2 (OH)6 
ja kipsiä sekä monia amorfisia yhdisteitä saostuisi, 
kun happamia kaivosvesiä suodatettaisiin neutraalin 
sedimentin läpi. Sekä kenttähavainnot että laborato
riokokeet osoittivat samaa ja todistivat mallin oike
aksi. Myös runsaasti esiintyvien ainesten, kuten Ca, 
(SO 4)2., Al, Fe ja Mn, käyttäytyminen voitiin ennus
taa, mutta hivenaineina esiintyvien raskasmetallien 
pitoisuuksia ei saatu mallinnettua. Tämä johtui Pe
tersonin ym. (1984) mukaan siitä, että esim. adsorp
tion osuutta mallissa ei voitu ottaa huomioon. 

2.1.3. Jätealueiden potentiaalisuus 
hapontuottajana 

Rikastamojätteissä lähinnä karbonaattimineraalit 
toimivat puskurina,joka vaikuttaa neutraloivasti rau
takiisujen hapettumisesta aiheutuvaan happamoitu
miseen. Mikäli karbonaattimineraaleja on tarpeeksi 
paljon, ei jäte oIe ympäristöriski. Riski voidaan 
määrittää varsin yksinkertaisin kokein. Bruynestey
nin ja Hacklin (1982) kokeen alussa mitataan titraa
malla jätteen kyky kuluttaarikkihappoa (jätteen raeko
ko 400 mesh = 0,036 mm). Tätä määrää verrataan 
teoreettiseen maksimimäärään rikkihappoa,joka näyt
teestä voidaan saada, jos kaikki näytteen rikki laske
taan kuluvaksi rikkihappoon. Jos näytteen alkalisuus 
kuluttaa enemmän rikkihappoa ku in se teoreettisesti 
voi synnyttää, ei oIe vaaraa, että jätealueesta tulisi 
hapontuottaja. Mikäli näin ei oIe, näyte voi tuottaa 
teoreettisesti enemmän happoa kuin se kuluttaa. 
Tällöin Bruynesteyn ja Hackl (1982) käyttivät biolo
gista bakteeriuuttoa varrnistaakseen, paljonko rikin 
kokonaismäärästä on mahdollista joutua rikkihap
poon. Näytteen olosuhteet saatettiin mahdollisim
man edullisiksi bakteereille. Kun näyte oli stabiloitu 
pH:n ollessa 2,2-2,5 lämpötilassa 35°C ja ilman 
ollessa CO

2
-rikas, siihen lisättiin enemmän näytettä 

ja seurattiin pH:n muuttumista. Mikäli pH kohosi 

lähelle näytteen luonnollista tasoa, ei jäte ollut koko
naisuutena hapontuottaja, koska kaikki biologisen 
toiminnan tuloksena syntynyt happo neutraloitui. 
Mikäli pH pysyi alhaisena, oli jäte potentiaalinen 
hapon tuottaja. Paremman varmuuden saamiseksi 
Bruynesteyn ja Hackl (1982) ehdottivat vielä tehtä
väksi laajemman kokeen, jossa otetaan huomioon 
kaikki mahdolliset seikat, jotka vaikuttavat sulfidien 
biologiseen hapettumiseen. Näitä seikkoja ovat 

1) jätteen sulfidiaineksen ja emäsaineksen määrien 
suhde 

2) sulfidiaineksen jakautuminen jätteessä 
3) happipitoisenkerroksen vahvuus jätteen pinnalla 
4) syvyys, johon kosteus voi tehokkaasti tunkeu-

tua jätteessä 
5) kuivien kausien pituus 
6) haitallisten liukoisten metallien läsnäol0 
7) lämpötila. 

Mikäli koke iden avulla voidaan todeta, että jät
teestä ei oIe vaaraa ympäristölle, voidaan turhat 
toimet ympäristön suojelemiseksi välttää. 

Miller ja Murray (1988) määrittivät jätteen hapon
tuottokapasiteetin seuraavanlaisella menetelmällä: 
jätteessä olevan hapon neutralointikapasiteetin (ANC 
= Acid Neutralizing Capacity) ja jätteen sisältämän 
rikin kokonaismäärän (S) perusteella he laskivat, 
ku inka todennäköinen hapontuottajajäte on (NAPP 
= Net Acid Producing Potential) seuraavan kaavan 
mukaan: 

NAPP = %S x 3,125 - ANC 

Tässä ANC ja NAPP ovat CaC0
3 

ekvivalentteja. 
Negatiivinen NAPP merkitsee, että neutraloimis

kapasiteettia on ylimäärin eikä jätteestä kehity hap
poa. Positiivinen NAPP taas osoittaa jätteen olevan 
potentiaalinen hapontuottaja. Laskuissa täytyy li
säksi olettaa, että kaikki rikki on pyriitissä ja että se 
osallistuu kokonaisuudessaan haponmuodostukseen. 
Samoin oletetaan, että kaikki ANC neutraloi happoa. 
Myöskään reaktioiden kinetiikkaa ei huomioida. 
NAPP on hyvä arvioitaessa karkeasti jätteen hapon
tuottopotentiaalia, mutta tarkemmat tutkimukset ovat 
tarpeen, jos halutaan arvioida prosessia tarkemmin. 
Millerin ja Murrayn (1988) kaava on kehitelty sulfi
dipitoisten hiilikaivosjätteiden perusteella. 
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2.2. Kanadassa tehtyjä toimenpiteitä sulfidimalmien jätealueiden ympäristöhaittojen 
vähentämiseksi 

2.2.1. Pölyntorjunta 

Sudburyn alueella Ontariossa on kaivostoimintaa 
harjoitettu jo vuosisadan alusta lähtien. Siellä toimii 
läntisen maailman suurin kaivosyhtiö Inco Limited, 
jolla on alueella toiminnassa yhdeksän kaivosta, 
kaksi jauhatuslaitosta, sulatto, rikkihappotehdas sekä 
nikkeli- ja kuparijalostamo (peters 1988). Yhtiön 
tuotanto koostuu neljästätoista tuotteesta: nikkeli, 
kupari, rikki , kulta, hopea, koboltti, platina, os
mium, iridium, seleeni, telluuri, palladium, rodium 
ja rutenium. 

Rikastamojätealueita yhtiöllä on yli 2 200 ha, ja 
niiden pölyhaittoja on jo kauan pyritty vähentämään 
kasvillisuuden avulla. Jätteiden keskimääräinen koos
turnus vaihtelee, koska louhittavat malmit poikkea
vat mineraalikoostumukseltaan toisistaan. Seuraa
vaa mineraalikoostumusta voidaan kuitenkin pitää 
suuntaa-antavana: 

maasälvät 
amfibolit (+kloriitti) 
kvartsi 
pyrokseenit 
biotiitti 
magneettikiisu 
magnetiitti 
pentlandiitti 
kuparikiisu 

50% 
20% 
10 % 
7 % 
7 % 
5.6 % 
0.6% 
0.5 % 
0.3 % 

Seuraava keskimääräinen hivenainekoostumus on 
määritetty kahdestatoista näytteestä, jotka on uutettu 
2,5 % etikkahapolla 30 minuutin kuluessa. Näyttei
den pH oli 3,7-6,2. 

Cu 1-81 mg/kg 
Ni 1-87 mglkg 
Fe 59-441 mg/kg 

Jätealueiden pölyhaitat tulivat 1930-luvulla niin 
vaikeiksi, että jo silloin kokeiltiin erilaisia menetel
miä näiden haittojen poistamiseksi. Jätealueiden pin
taa käsiteltiin bitumipitoisilla sumutteilla, kalkkiki
vimurskeella sekä erilaisilla kemikaaleilla ja jätteen 
pintaa yritettiin pitää myös kosteana pölyämisen 
estämiseksi. Samoin erilaisilla aitauksilla yritettiin 
estää pölyn leviäminen. Mikään näistä keinoista ei 
kuitenkaan ollut tehokas. 1940-luvun puolivälissä 
jätealueita yritettiin ruohottaa, mutta sekään ei on
nistunut. 1953 onnistuttiin pienellä koealalla saa
maan pysyvä nurmetus,ja tästä lähti käyntiin Sudbu
ryn laajempi jätealueiden kasvillisuusohjelma. 
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Peters (1988) esittää jätealueiden ruohottamisesta 
muutamia periaatteita, jotka hän on oppinut työsken
nellessään 30 vuoden ajan Incon jätealueilla niiden 
saattamiseksi kasvillisuuden peittoon. Nurmettami
nen on aina aloitettava jätealueen siltä puolelta, 
mistä vallitsevat tuulet puhaltavat. Nurmettamista 
jatketaan kaistoittain tuulen alapuolelle päin, kunnes 
koko alue on ruohon peitossa. Toukokuussa jätealu
eella tehdään happamuustestit 60 metrin pistever
kolla ja testien perusteella suunnitellaan kalkitustar
ve. pH-tulosten perusteella levitetään maatalouskalk
kia 10-35 tonnia hehtaarille. Kokemusten perusteella 
paras aika ruohon kylvämiseksi on heinäkuun 20. 
päivän jälkeen runsaampien sateiden alettua. Tällöin 
myös kalkki on ehtinyt kohottaa pH:ta. Ruoho koos
tuu kuuden siemenlajin sekoituksesta, joka on ko
keissa todettu parhaaksi. Juuri ennen siementen kyl
vöä lisätään maatalouskalkkia 4-5 tn/ha. Lannoiteai
netta kylvetään 450 kg/ha ja maa karhitaan 5-8 cm:n 
syvyydelle. Sitten kylvetään ruohon siemensekoi
tusta 94 kg/ha ja samalla lisätään lannoiteaineita 
yhteensä 450 kglha. Tämän jälkeen jätteen pinta 
tiivistetään ja samalla kylvetään lisää siemenseosta 
22 kglha. Loppuvuoden aikana ja myös seuraavana 
keväänä lisätään vielä kevyesti typpilannoitetta. 
Mikäli ruohonkasvussa ilmenee laikukkuutta, lisä
tään kalkitusta ja lannoiteaineita heikoimmin kasva
viin kohtiin. Tarve voidaan määrittää kokeiden avul
la. Nurmettamisen jälkeen ensimmäisenä tai toisena 
keväänä kylvetään vielä palkokasveja. 

N urmettamisen jälkeen alueille leviää ensimmäi
senä puuna koivu, jonka taimet alkavat kasvaa ruo
homättäiden välissä, missä mikroilmasto on niiden 
kehitykselle sopivaa. Myös haapa ja pajut leviävät 
alueille, ja muutamien tammien on havaittu alkavan 
kasvaa jo varsin aikaisessa vaiheessa. Myös eri ha
vupuita on istutettu koemielessä, ja eräs mäntylaji 
(Pinus banksiana Lamb.) osoittautui menestyvän 
muita paremmin. 

Puiden mukana ja jo ennen niitä jätealueille tule
vat erilaiset pieneläimet sekä linnut ja lopuksi myös 
nisäkkäät. Jätteessä esiintyvien raskasmetallien ei 
oIe havaittu vahingollisessa määrin rikastuvan alu
een ravintoketjuissa. 

Sudburyn jätealueiden kasvillisuusohjelma on tar
koitettu lähinnä pölyongelman poistamiseksi. Ny
kyään on kuitenkin otettava huomioon myös hapet
tumisongelma, joka vain kärjistyy, kun entistä suu
rempi osa jätealueista jää pois aktiivisesta käytöstä. 
Kasvillisuudella on kuitenkin positiivisia vaikutuk-
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sia hapettumisongelmaan: se vähentää sadeveden 
pääsyä jätteeseen ja muodostaa ilman ja jätteen vä
liin happea kuluttavan kerroksen. 

Kanadassa on ollut yhtiöitä, joiden toimintaan on 
kuulunut kaivosten jätealueiden hoito (Keller & 
Leroy 1975). Rocon Ltd. erikoistui 1970-luvulla 
Kanadan kilven alueella toimintansa lopettaneiden 
kultakaivosten jätealueiden pölyntorjuntaan kasvil
lisuuden avulla. Yhtiön mukaan jätealueet voitiin 
saada virkistys-tai hyötykäyttöön, kuten golfkentik
si tai karjan laidunmaiksi. Myös jätteiden sisältämi
en arvometallien talteenotto oli yhtiön selvitettävä
nä. Yhtiö kalkitsi ja lannoitti aluksi jätteen pinta
osan, minkä jälkeen siihen kylvettiin ruoho. Ruohon 
juuriston kehityttyä tarpeeksi vahvaksi voitiin jäte
alueelle istuttaa pensaita ja lopuksi myös puita. 

Rutherford ja vanLoon (1982) ovat verranneet 
kaivosten jätehiekkojen ja luonnon kivennäismai
den ominaisuuksia ja ni iden erojen merkitystä kas
villisuudelle ja sen kehittymiselle jätealueilla. Sulfi
dimalmien kaivosten jätealueet ovat pintaosistaan 
happamia, ja ne sisältävät runsaasti raskasmetalleja, 
joten kasvillisuuden kylväminen käsittelemättömän 
jätteen pinnalle ei oIe järkevää. Jätealueet johtavat 
yleensä hyvin vettä ja ovat väriltään tummia, joten 
niiden pintaosa on kuivaja aurinkoisella säällä myös 
kuuma ja olosuhteet kasvien itämiselle ovat huonot. 
Kaivosjätteet eivät myöskään sisällä kasvien kasvul
le välttämätöntä typpeä. Rutherfortin ja vanLoonin 
(1982) mukaan kasvillisuus voidaan saada aikaan 
varsin kohtuullisin kustannuksin, jos pH:ta noste
taan kalkitsemalla ja käytetään typpilannoitteita tai 
viemärilietteitä typen lähteenä. Kasvillisuus tuottaa 
ajan myötä kuolleista kasvinosista koostuvan hu
muskerroksen jätehiekan päälle, jolloin kasvien elin
olosuhteet paranevat. 

2.2.2. Kaivosjätteiden sijoitus kosteikoille 

Kuten monet muutkin Kanadan kaivosyhtiöt, Fal
conbridge Ltd. on yrittänyt saada kaivostensa käy
töstä poistetuille jätealueille kasvillisuutta ja siten 
vähentää happamien suotovesien määrää ja pölyä
mistä. Tämä ei kuitenkaan oIe johtanut tyydyttävään 
tulokseen, ja niinpä yhtiö aloitti 1985 CANMETin 
osittaisella tuella viisivuotisen ohjelman, jossa py
rittiin selvittämäänjätteen käyttäytymistä turvesuon 
alla (Michelutti 1988). Seisovassa vedessä kuolleet 
kasvinjätteet saavat aikaan anaerobiset olot, ja täl
löin jäte eristyy tehokkaasti ilman hapesta. Ajan 
kuluessa turvekerroksen paksuus kasvaa ja systee
min toimivuus tehostuu ja varrnistuu. Tutkimukses
sa oli kahdeksan koealaa, joiden keskimääräinen 
pinta-ala oli 1 200 m2• Käytettyjen turvekerrosten 

paksuus oli 30-60 cm, ja lisäksi osassa koealoja 
käytettiin kalkkia, lannoitteita, kiviainesta tai puu
haketta. Yhdellä koealalla oli vain vettä jätteen pääl
lä. J okaisellakoealalla oli vakuumiin yhdistetty näyt
teenottojärjestelmä. Kontrollinäyte otettiin alueelta, 
jossa jätteen pinta oli kuiva. Otetuista suotovesinäyt
teistä tutkittiin nikkeli, rauta, kupari ja sulfaatti- sekä 
vetyionikonsentraatio. Tulosten mukaan kosteilla 
koealoilla suotovedet kontaminoituivat huomatta
vasti vähemmän kuin kuivalla koealalla. Ero oli 
suurin nikkelin kontaminaatiossa. Kuivan koealan 
suotovedessä oli 200-kertainen määrä nikkeliä tur
vealoihin verrattuna. Sulfaatin ja raudan määrän erD 
oli viisinkertainen. Kuparipitoisuuksissa ja pH:ssa 
ei sen sijaan ollut suuriakaan vaihteluita. Heikoin 
tulos saatiin pelkän veden peittämällä koealalla. 

Hiel ja Kerine (1988) tekivät kokeen, missä he 
tutkivat metallien sitoutumista turpeeseen kahdella 
koealalla, joiden pinta-alat olivat 418 m2 ja 111 m2• 

Tästä kokeesta saadut huonot tu lok set johtuivat Hie
!in ja Kerinen (1988) mukaan kahdesta syystä. En
sinnäkin koealat olivat liian pieniä ja jätevesi virtasi 
al an läpi liian nopeasti, ja toiseksi valtaosa jäteve
destä virtasi koealojen läpi vesikerroksen yläosassa 
joutumatta missään vaiheessa kosketuksiin turpeen 
kanssa. Hiel ja Kerine (1988) aikoivatkin uusia ko
keen rakentamalla suurempia koealoja ja juoksutta
malla veden hitaasti turpeen läpi. 

Lapakon ja Egerin (1988) tekemissä laboratorio
kokeissa sen sijaan saatiin positiivisia tuloksia tur
peen kyvystä sitoa raskasmetalleja (Cu, Ni, Co, Zn). 
Näiden kokeiden mukaan turve pystyy sitomaan 90 % 
vesien sisältämistä metalleista. Turpeen kapasiteetti 
sitoa rakasmetalleja on 20 g/kg kuivapainosta, ja se 
riippuu metallien konsentraatiosta ja alenee, kun pH 
laskee. Kosteikot voivat tällä perusteella sitoa kym
meniä tonneja rakasmetalleja hehtaaria kohti. Myös 
Egerin ja Lapakon (1988) kenttäkokeen mukaan 
turve pystyy sitomaan runsaasti raskasmetalleja. He 
johtivat Minnesotassa olevan Dunkan kaivoksen jä
tekivikasoilta tulevat vedet luonnontilassa olevalle 
suolle. Vesien sisältämästä kuparista lähes 100 % ja 
nikkelistä 80 % jäi suolle. Sitoutuneista metalleista 
lähes 90 % oli turpeessa ja vain 1 % elävissä kasvin
osissa. Havaitut maksimaaliset metallipitoisuudet 
turpeissa oliv at 6 400 mg/kg Ni ja 3 600 mg/kg Cu. 
Kasvillisuudessa vastaavat arvot olivat 239 mg/kg 
Ni ja 10.1 mg/kg Cu. 

Sencindiver ja Bhumbla (1988) tutkivat kahden
toista osmankäämiä kasvavan kosteikon kykyä pi
dättää happamien kaivosvesien sisältämiä metalleja. 
Havaintojen mukaan kasvit eivät pystyneet sitomaan 
kovinkaan paljon metalleja itseensä (1 % raudasta). 
Pääsyynä metallipitoisuuksien alenemiseen olivat 
kosteikkoalueen pelkistävät olot, joita osmankää
min esiintyminen edisti. Stillings ym. (1988) sen 
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sijaan saivat hyviä tuloksia osmankäämivaltaisen, kei
notekoisen kosteikon kyvystä sitoa itseensä raskasme
talleja. He rakensivat koealtaan, jonka koko oli 33 mx 
6 m. Altaan pohjalle pantiin 15 cm kalkkikiveäja sen 
päälle 25 cm:n kerros, turpeen, kompostin ja hiek
kaisen maan seosta. Tälle pohjalle istutettiin lähis
töltä kerättyä osmankäämiä. Altaasta, siihen laske
vasta ja siitä lähtevästä ojasta otettiin 10 kk:n ajalta 
vesinäytteitä, jotka osoittivat, että tutkimusaikana 
altaaseen joutuneesta 186 kg:n rautamäärästä sinne 
jäi 74 %, mutta 368 kg:n mangaanimäärästä altaa
seen jäi vain 8 %. Kosteikon kyky pidättää rautaa ja 
mangaania riippui vuodenajasta siten, että suurim
man virtaaman aikana pidätyskyky oli pienin. 

Spratt ja Wieder (1988) totesivat kosteikkotutki
muksissaan, että kasvava rahkasammal kykenee si
tomaan itseensä vain pieniä määriä rautaa happamis
ta, kaivosalueilta tulevista vesistä. 

Brown ym. (1988) ovat tutkineet Ottawan Mer 
Bleuessa olevalla suolla metaanin jakautumista ja 
leviämistä selvittääkseen metanogeenisten bakteeri
en viljelynedellytyksiä. Kaivostenjätealueiden päälle 
sijoitettava suo on eräs vaihtoehto jätteen eristämi
seksi ilman hapesta. Suon anaerobisissa oloissamik
ro-organismit hajoittavat kasvin selluloosan metaa
niksi ja hiilidioksidiksi, ja hapettoman tilan koko 
kasvaa suon vanhenemisen myötä. Brownin ym. 
(1988) tutkimusten mukaan syntynyt metaani ei 
liiku, vaan turpeen huokoset täyttyvät metaanista ja 
siten metaani estää tehokkaasti myös hapenja veden 
liikkeen. 

2.2.3. Sulfidikaivosten jätealueilta peräisin 
olevien happarnien vesien käsittely 

Rautasulfidien hapettumisestajohtuva vesien hap
pamoituminen ja happamien vesien kyky sitoa it
seensä raskasmetalleja on sulfidikaivosten suurin 
ympäristöriski. Hapan, metallipitoinen vesi voi kont
rolloimattomissa oloissa saastuttaa pohja- ja pinta
vesiä ja kulkeutua niiden mukana kauas ympäris
töön. 

Robertsonin (1988) mukaan happamien suotove
sien kontrolloiminen voidaan jakaa kolmeen osaan: 
1) näiden vesien syntyminen voidaan estää, 2) niiden 
kulke.utuminen ympäristöön voidaan estää tai 3) ne 
voidaan kerätä ja käsitellä. 

Happamien suotovesien synty voidaan estää mo
nin tavoin: 

-Pyriitti voidaan hyötykäyttää ja poistaa jätteestä 
vaahdottamalla. 

-Happoa tuottavat mineraalit voidaan inaktivoida 
kehittämällä niiden päälle kalvo. Tämän menetel
män tekniikka ei oIe ainakaan vielä käyttökelpoinen. 
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-Jäte tiivistetään vesitiiviiksi. Tätä menetelmää ei 
yleensä oIe katsottu aiheelliseksi. 

-Biologinen hapettuminen estetään kemikaalein. 
Käytetyt kemikaalit eivät oIe tarpeeksi pitkävaikut
teisia. Ne vaikuttavat korkeintaan 5 vuotta. 

-J ätteen lämpötilaa kontrolloidaan. Sen pitäminen 
jäässä estää hapettumisen. Tämä on mahdollista 
ikiroudan alueella, mutta mahdollinen myöhäisempi 
ilmaston lämpiäminen voi tehdä ongelman ajankoh
taiseksi. 

-Jäte eristetään hapestajoko saattamalla se veden
pinnan alle tai vuoraamalla se tiiviillä rnaapeitteellä. 
Jätealueen päälle voidaan myös kehittää toimiva 
suoekosysteerni, joka toimii tehokkaana ilrnan ha
pen eristeenä. 

Happarnien suotovesien kulkeuturninen yrnpäris
töön voidaan estää 

- johtamalla kaikki jätealueelle virtaavat pintave
det toisaalle 

- eristärnällä jätealue yrnpäristön pohjavesistä 
- eristärnällä jätealue sadevesistä. 

Happarnien jätevesien keräämisessä ja käsittelys
sä on myös ornat vaikeutensa, ja pitkällä aikavälillä 
tässä toiminnassa on suuret riskit. Kalkkikäsittelys
sä syntyy jäteliejua, joka muodostaa ornan ympäris
töriskinsä. Happarnat jätevedet voidaan rnyös johtaa 
kosteikoille, joissa niiden raskasrnetallit sitoutuvat 
turpeeseen ja jossain määrin myös kasveihin. Talvel
la kosteikkokäsittelystä aiheutuu ornat vaikeutensa 
jäätymisen takia. 

Varhaisimrnat vaatirnukset Kanadan kaivosaluei
den jätevesien puhdistamiseksi saivat alkunsa usein 
jokien lohikannan romahduksesta. Heath Steele Mi
nes Limited -yhtiö tuotti 1970-luvulla lyijy-, sinkki
ja kuparirikasteita vaahdottarnalla kornpleksisia mas
siivisia sulfidirnalmeja New Brunswickin alueella 
(Busse 1974). Kaivoksen vaikutusalueella olevan 
joen lohikanta kuitenkin rornahti toirninnan seu
rauksena. Tällöin tehtiin 2,5 milj. dollarin parannus
ohjelma, jonka rnukaisesti saastuneet maa-alueet 
eristettiin ja niiltä tulevat vedet yhdessä kaivosvesi
en kanssa pumpattiin samalle jätealueelle kuin tuo
tannosta tulevat jätevedet. Siellä vedet neutraloitiin 
sarnrnutetulla kalkilla, jolloin veden kontarninoitu
minen pieneni voirnakkaasti. Ohjelman seurauksena 
joen rnyrky lliset rnetallipitoisuudet laskivat keskimää
rin 83 % ja huippupitoisuudet laskivat 92 %. Kun 
rnetallipitoisuudet olivat selvästi pienentyneet, joen 
lohikanta alkoi elpyä. 

Brittiläisessä Kolumbiassa Bellin kuparikaivok
sella jouduttiin ennen kaivoksen sulkernista johta
rnaan jätealtaasta vettä läheiseen Babinejärveen 
(Goodwin 1986). Tämä järvi on osa tärkeää lohive
sistöä, rnistä syystä siihen laskettavan veden laadulle 
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asetettiin tiukat rajat. Enimmäispitoisuudet olivat 
(mg/I): Cu 0,05, Fe 0,3, Zn 0,2, Ni 0,2, As 0,05 sekä 
pH = 6,5-1 0,5. Suurimmat vaikeudetolivatkuparipi
toisuuksien pitämisessä annetun arvon alapuolella. 
Tämä johtui siitä, että jätevesien käsittelyssä suuri 
osa kuparista saostui hydroksidina, joka liukenee 
sekä happoihin että emäksiin. Ongelma saatiin rat
kaistuksi, kun kupari saatiin saostettua oksidina, 
joka liukenee huomattavasti huonommin veteen. 
Kalkkipitoisten liuosten kuparipitoisuus on pienim
millään pH:n ollessa 9-11. Jos happamien kuparipi
toisten liuosten pH nostetaan hitaasti tälle tasolle, 
huomattava osa kuparista ehtii saostua hydroksidina 
pH:n ollessa 7-8. Kuparioksidia sen sijaan muodos
tuu, kun pH on yli 9. Bellin kaivoksella kehitettiin 
menetelmä, jossa pH nostettiin nopeasti 9:ään, jol
loin ainoastaan kuparioksidia saattoi saostua, eikä 
kupari päässyt yhtä helposti liukenemaan uudelleen. 
Rauta, sinkki, lyijy, nikkeli ja mangaani ovat myös 
pienimmillään samassa pH:ssa kuin kuparioksidia 
muodostuu, eikä niiden suhteen tarvinnut tehdä eri
koisjärjestelyitä jäteveden käsittelyssä. 

Happamat kaivosvedet saattavat sisältää liuennut
ta karbonaattia, joka kalkkineutraloinnissa muodos
taa kalsii ttia ja näin lisää kä ytettä v än kalkin ja samal
la saostuvan lietteen määrää. Ongelmaa voidaan 
lievittää ilmastamalla kaivosvedet ennen kalkkikä
sittelyä, jolloin liuennut karbonaatti poistuu hiilidi
oksidina (Jageman & Heunish 1988). 

Grönlannin länsirannikolla Marmorolikin alueel
la on vuodesta 1973 toiminut lyijyä ja sinkkiä vaah
dottamalla rikastava lai tos, joka on vuosittain laske
nut suoraan mereen 500 000 tonnia rikastamojätettä. 
Jäte sisältää 50 % karbonaattimineraaleja ja 50 % 
pyriittiä. Loring ja Asmund (1986) ovat tutkineet 
jätteestä aiheutuvaa sinkin, lyijyn ja kadmiumin 
kontaminaatiota meriveteen, sedimentteihin ja me
reneliöihin. Vuosina 1973 ja 1974 jäte sisälsi 10000 
mg/kg Zn, 5 000 mg/kg Pb ja 100 mg/kg Cd, mutta 
vaahdotuslaitoksen tehokkuuden parannuttua pitoi
suudet putosivat selvästi: Zn 2 700 mg/kg, Pb 1 500 
mg/kg ja Cd 17 mg/kg. 

Rikastamojäte johdetaan Marmorolikissa putkea 
pitkin vuonon pohjaan 30-42 metrin syvyydelle. 
Tämä vuono (A-vuono) on 0,5 km leveä, noin 4 km 
pitkä ja syvimmillään 80 m; keskimääräinen syvyys 
on 35 m. A-vuonon suulla on matala (27 m) kynnys, 
joka erottaa sen suuremmasta, Jäämerelle avautu
vasta vuonosta (Q-vuono). Vuonojen pohjasedimen
tit ovat pääosin karbonaattirikkaita liejuja. Kesäisin 
vuonojen vesi on kerroksellista sulamisvesien kerty
essä pintaosiin. Varsinkin kynnyksen erottamassa 
pienessä vuonossa pohjavesi on kesäaikaan seiso
vaa. Loring ja Asmund (1986) määrittivät meren
pohjan sedimenteistä ja merivedessä suspensiona 
olevasta kiintoaineksesta sekä herkkäliukoiset (24 

tunnin HOAc-uutto) että vaikealiukoiset (HF-uutto) 
sinkki-, lyijy- ja kadmiumpitoisuudet. Mereneliöistä 
analysoitiin merileviä ja sinisimpukoita. Suodatettu jen 
merivesinäytteiden pH säädettiin 4,5:ksi ammo
niumasetaatilla ennen analysointia. 

Meriveteen liuenneet sinkki, lyijy ja kadmium 
olivat pitoisuuksina korkeimmillaan A -vuonon poh ja
osien vedessä (Zn 47-123 JJglI, Cd 0,70-4,05 JJgll, Pb 
30,8-137 JJgll) ja olivat selvästi kohonneet myös Q
vuonon vedessä (Zn 1,3-9,2 JJgll, Cd 0,032-0,17 JJgll, 
Pb 0,07 -14 JJgll). A-vuonossa pitoisuudet ovat suurim
mat kesäaikaan ja Q-vuonossa talvella, kun merivesi 
sekoittuu A-vuonossa jääpeitteen allaja kontaminoi
tunut vesi kulkeutuu myös Q-vuonoon. Sama vaih
telu oli havaittavissa vedessä olevan kiintoainessus
pension metallipitoisuuksissa. Muista vuonoista ke
rätyssä vertailuaineistossa suspension metallipitoi
suudet olivat keskimäärin 20-60 kertaa alhaisemmat 
kuin A-vuonon suspensiossa. Tehtyjen havaintojen 
mukaan lyijysulfidipartikkelit hapettuivat A-vuo
nossa helposti sulfaateiksi, jotka puolestaan reagoi
vat meriveden kanssa synnyttäen lyijykarbonaattia. 
Sinkki- ja kadmiumsulfidit eivät hapettuneet yhtä 
helposti, ja ne levisivät detritaalisina partikkeleina 
ympäristöön. Sekä merilevä että simpukat olivat 
selvästi rikastuneet metalleista jätealueen vaikutus
alueella. Lyijy ja sinkki olivat rikastuneet erityisesti 
simpukoihin ja Pb/Zn oli kohonnut kymmenkertai
seksi tausta-alueen simpukoihin verrattuna. Selvästi 
kohonneita metallipitoisuuksia oli Q-vuonon sim
pukoissa vielä 9 km:n päässä rikastamojätteen pur
kupaikalta. 

Wicken kultakaivoksella Montanassa on rikasta
mojätteille rakennettu jätealue, josta kaikki jätevedet 
kerätään käsittelylaitokseen (Haile & Brouwer 1988). 
Jäte pidetään jatkuvasti kuivana, eikä normaaleja sel
keytysaltaita oIe ollenkaan. Jätealue on perustettu 
loivasti viettävään maastoon hyvin vettä johtavan 
alluviaalisen muodostuman päälle. Alapuolinen pe
ruskallio on rapautunut pintaosistaan, myös avolou
hoksesta louhittava malmi on rapautunut. Jätealue ja 
jäteveden keräysaltaat on tiivistetty pohjaosistaan 
bentoniitilla käsitellyillä maa-aineksilla. Tiivisteker
roksen päälle on sijoitettu hyvin vettä johtava suoda
tinkerros, jossa on myös putkistot veden keräystä 
varten. Rikastamolta tuleva jäte, joka sisältää kiinto
ainesta noin 30 %, johdetaan putkistoa pitkin kerrok
sittainjätealueelle. Näin jätepatjasta tulee kerrokselli
nen,jolloin se johtaa vettä parhaiten horisontaalisuun
nassa ja vesi voidaan kerätä helposti keräysaltaisiin, 
mistä se johdetaan takaisin prosessiin. Rikastamojät
teen säilytys kuivana on Wicken kaivoksella mahdol
lista, koska alueen sademäärä on selvästi pienempi 
kuin haihdunta. Alue on myös seismisesti aktiivista, 
eikä kuiva jätealue oIe niin suuri ympäristöriski kuin 
perinteinen vesikylläinen allas. Jäte on myös hel pos-
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ti otettavissa hyötykäyttöön. 
Kaivosten happamia jätevesiä neutraloidaan y leen

sä kalkilla ja natriumhydroksidilla. Tällöin myös 
vesien metallipitoisuudet vähenevät ratkaisevasti, 
mutta ongelmana on se, että jos pH laskee, metallit 
liukenevat uudestaan. Watzlar (l988a) on tutkinut 
erityisesti mangaanin käyttäytymistä neutraloitumis
reaktioissa. Mangaanipitoisuuden saamiseksi alle 2,0 
mg:nli täytyy pH:ta nostaa kalkilla tai natriumhydrok
sidilla arvoon 8,4-10,2 riippuen jäteveden raudan ja 
mangaanin suhteesta. Erittäin rautapitoisessa (7 300 
mg/I) vedessä 50 % saostuneesta mangaanista, nikke
listä, sinkistä ja kuparista oli liuennut uudelleen, kun 
vastaavat pH-arvot olivat 6,6, 5,8, 5,6 ja 3,5. Rautapi
toisuudeltaan (7,7 mg/l) alhaisissa vesissä 50 % 
saostuneesta mangaanista, nikkelistä, sinkistä ja ku
parista oli liuennut uudelleen, kun vastaavat pH
arvot oliv at 5,6, 4,5, 4,7 ja 4,3 . Mikäli mangaanin 
saostamiseen käytettiin permanganaattia tai hypoklo
riittia, oli mangaani stabiili aina pH:n arvoon 3,5 
saakka. Permanganaatti ja hypokloriitti eivät kuiten
kaan oIe käyttökelpoisia nikkelin, sinkin ja kuparin 
saostamisessa. 

2.2.4. Kaivosten happamien jätevesien 
biologinen käsittely 

Mikrobeilla on se ominaisuus, että ne kiihdyttävät 
happamoitumista sulfidipitoisten rikastamo jätteiden 
hapettuessa. Thiobacillus ferrooxidans -bakteeri on 
tehokas katalyytti hapettamaan kahdenarvoisen rau
dan kolmenarvoiseksi. Prosessi vaatii kosteutta ja 
vapaata happea, ja siinä muodostuu rikkihappoa. 
Tehokkain keino estää tämä reaktio on eristää rikas
tamojäte ilman hapesta. Eräät mikrobit pystyvät 
sitomaan kuoriinsa happamien jätevesien sisältämiä 
metalleja ja muita epäpuhtauksia, ja nämä puolestaan 
voivat toimia kiteytymiskeskuksina, joihin jätevesien 
epäpuhtaudetkertyvät. J ätevesiä voidaan käsi tellä myös 
muilla mikro-organismeilla, kuten sulfaatteja pelkis
tävillä bakteereilla. Mikrobejaonmaapallollakaikkial
la, missä on nestemäistä vettä aina Antarktiksen anka
rista oloista yli 100 °C:n lämpötiloihin. 

Sulfidien hapettumisessa mikrobit ovat tärkeässä 
asemassa. Hapettumista kuvataan usein seuraavilla 
yhtälöillä: 

2. Fe2+ + 5/2HP + 1/4°2 -7 Fe(OH\ +2H+ 
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Bakteerit (Thiobacillus ferrooxidans) toimivat ka
talyytteinä ja nopeuttavat reaktioita huomattavasti 
varsinkin, jos lämpötila ja happamuus ovat niille 
otollisia. Nämä yhtälöt osoittavat rautasulfidien ha
pettumisen päälinjat, mutta todellisuudessa tapahtu
ma on paljon monimutkaisempi (Everdingen & Krou
se 1988). Koko hapettumisprosessi koostuu ainakin 
kahdeksasta vaiheesta, joista osa tapahtuu mineraa
lien ja liuosten välisellä pinnalla ja osa kokonaan 
liuosfaasissa. Välivaiheina esiintyy mm. erilaisia 
polysulfideja, alkuaine-rikkiä, sulfiitteja ja tiosul
fiitteja. 

Robertson (1988) on käsitellyt kaivosten jätealu
eilta tulevien happamien vesien pitkäaikaista torjun
taaja käsittelyä ympäristöhaittojen vähentämiseksi. 
Sulfidireaktioiden ja niissä muodostuvien happojen 
syntynopeus riippuu sulfidien laadusta, hapen ja 
veden tunkeutumisesta jätteen sisälle ja bakteerien 
aktiivisuudesta hapettumistapahtumassa. Bakteerit 
nopeuttavat hapettumista 50-1 000 OOO-kertaisesti. 
Kemiallinenja biologinen hapettumisnopeus riippu
vat ratkaisevasti pH:sta. Reaktio alkaa yleensä hi
taallakemiallisella hapettumisella ja lisääntyy nopeasti 
biologiseksi hapettumiseksi pH:n laskiessa alle 5:n. 

Myös arseenin uuttuminen kaivosjätteestäon mik
robien katalysoima (Luong ym. 1984). Thiobacillus 
ferrooxidans kykenee uuttamaan arseenia runsaasti 
arseenia sisältävien malmien ja rikasteiden arseenikii
susta (Ehrlich 1964). Groudevin (1981) mukaan biolo
ginen hapettuminen ja arseenin vapautuminen arseeni
kiisusta tapahtuvat epäsuorasti ferriraudan vaikutuk
sesta: 

2FeAsS+ 14Fe3++302+ 1 OH
2
0-716Fe2++2(SO 4)2 , 

+2(As0
4
)3'+20H-

Reaktion edellytyksenä on, että ferri-ionin synty
misen katalysaattorina on Thiobacillus ferrooxidans 
happamissa oloissa. 

Paitsi happamassa ympäristössä, Thiobacillus fer
rooxidans voi kiihdyttää arseenin uuttumista pohja
ja pintavesiin myös neutraaleissa oloissa placer
tyyppisten kuItamalmien rikastuslaitoksissa (Luong 
ym.1984). 

Happamien jätevesien käsitteleminen kalkilla on 
yleisin keino niiden ympäristövaikutusten mini
moimiseksi. Kalkituslaitokset vaativat kuitenkin jat
kuvaa huoltoa, niiden käyttö tulee kalliiksi ja ne 
tuottavat valtavasti jätelietettä, joka on myös ympä
ristöriski. Näiden vesien biologinen käsittely on 
halvempaa, vaatii vähän huoltoa ja jäteaineksen tuotto 
on vähäistä. Bechard ym. (1989) ovat sekä laborato
rio- että kenttäkokein selvittäneet happamien jäteve
sien mikrobiologista käsittelyä käyttäen selluloosaa 
sulfaattia pelkistävien mikro-organismien kasvualus
tana. Kokeellisessa tutkimuksessa käytettiin vettä, 
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jonka pH oli 3,5 jajoka sisälsi sulfaattia 900 mg/kg, 
rautaa 100 mg/kg, fosfaattia, ureaa, rypälesokeria ja 
magnesiumia. Selluloosan lähteenä oli puujätettä ja 
olkia. Yli kolmen kuukauden kokeessa pH nousi 
7:ään, rautapitoisuus laski 100 % ja sulfaattipitoi
suus laski 85 %. Rauta saostui rautasulfidina (FeS), 
joka koealtaan anaerobisissa oloissa oli stabiili. Kent
täkokeissa päästiin vasta toisena kesänä rohkaiseviin 
tuloksiin. Kokeet tehtiin 17 x 3 metrin altaissa,joissa 
oli puujätettä ja olkia selluloosan lähteinä ja joihin 
oli istutettu sulfaattia pelkistäviä bakteereja. Lisäksi 
niihin oli pantu ureaa, sokeria ja apatiittimalmia. J 0 

kuukaudessa veden pH kohosi 3,5:stä 4,2:een ja 
sulfaattipitoisuus laski 30 %. Menetelmän saamisek
si taloudellisemmaksi pyritään sokerin ja urean käyt
tö tulevaisuudessa korvaamaan aineilla, jotka luo
vuttavat ravinteensa hitaasti. Tällaisena voitaisiin 
käyttää mm. jauhettuja fosfaattikiviä. 

Bakteerit ja levät voivat tehokkaasti sitoa kuorio
siinsa veteen liuenneita metalleja (Beveridge & Fyfe 
1985; Beveridge & Murray 1980; Mann & Fyfe 
1985a, 1985b, 1989) ja toimivat siten kiteytymiskes
kuksina oksidi- ja silikaattimineraaleille. Näin syn
tyneet rautaoksidit ja -hydroksidit sitovat itseensä 
myös muita liuoksessa olevia metalli-ioneja, jotka 
näin sitoutuvat maanpinnalla varsin stabii1eihin mi-

neraaleihin eivätkä oIe enää vaarassa levitä ympäris
töön. Tällä tavalla kiteytyy myös karbonaatteja, fos
faatteja, sulfideja ja myös piitä saostuu (Ferris 1991). 
Näiden ilmiöiden soveltaminen ympäristönsuoje
luun on eräs mahdollisuus antropogeenisten ilmiöi
den hallitsemiseksi tulevaisuudessa ja mm. kaivos
vesien metallipitoisuuksien alentamiseksi. 

Bakteerien aktiivisuutta happamoitumisprosessis
sa voidaan vähentää erilaisin kemikaalein. Watzlar 
(1988b) käytti laboratoriokokeissa natriumlauryyli
sulfaattia, kaliumbentsoaattia ja kaliumsorbaattia. 
Kokeiden tuloksista selvisi, että hapettuneissa rikas
tejätteissä kemikaalien käytöllä ei ollut merkitystä, 
mutta hapettumattomien jätteiden hapettumista ne 
estivät tehokkaasti. Haittapuolena kemikaalien käy
tölle on se, että niitä on lisättävä säännöllisin vä~ 
liajoin, jopa useita kertoja vuodessa. 

Nakamura (1988) on pyrkinyt kehittämään Japa
nissa kaivosten jätealueilta lähtevien vesien biolo
gista puhdistamista laitosmittakaavassa. Hyviä tu
loksia on saatu jatkuvaan virtaukseen perustuvasta 
anaerobisesta reaktorista, jossa käytetään sulfaatteja 
pelkistäviä bakteereita. Bakteerikannan vaatimien 
ravintoainesten hankkimiskustannukset olivat kui
tenkin esteenä menetelmän laajamittaiselle hyödyn
tämiselle. 

2.3. Kaivostoiminnasta peräisin olevan elohopean ympäristövaikutusten tutkimukset Kanadassa 

Elohopea on ihmisen kannalta myrkyllinen alkuai
ne, eikä se oIe ihrniselle välttämätön pieninäkään 
määrinä. Luonnossa elohopea on yleensä epäorgaani
sina yhdisteinä, kuten Hg(OH)2 ja HgCI2, jotka eivät 
oIe ihmiselle niin vaarallisia kuin mikrobien toimin
nan tuloksena syntynyt rasvaliukoinen metyylieloho
pea. Kaloissa elohopea esiintyy metyylielohopeana. 
Suomessa elohopean sallittu enimrnäispitoisuus ve
denottamoiden kautta saatavassa talousvedessä on 
0,001 mg/I (Sosiaali- ja terveysrninisterö 1994). 

Kaivostoiminnassa elohopeaa on runsaimmin jou
tunut luontoon vanhoista kullan rikastuslaitoksista. 
Elohopea kuuluu sinkkiryhmän metalleihin, ja sitä 
esiintyy sinkkimineraalien yhteydessä. Sinkkimal
mien louhinnassa ja rikastuksessa saattaa pieniä 
määriä elohopeaa joutua ympäristöön. 

1970-luvun alussa huomattiin luoteis-Quebecin 
intiaanien veressä epätavallisen korkeita elohopea
pitoisuuksia. Koska alueella on runsaasti kaivostoi
mintaa, MacLatchy ja Jonasson (1974) tutkivat, oli
ko elohopea peräisin kaivoksilta tai niiden jätealueil
tao He ottivat näytteitä useasta sulfidimalmiesiinty
mästä (Cu, Pb, Zn), niin malmista, rikasteesta kuin 
jätteestäkin. Tutkimuksessa käytettiin yhdistettyjä 
päivä-, viikko- ja kuukausinäytteitä. Elohopeapitoi
suudet olivat suoraan verrannollisia sinkkipitoisuuk-

siin, mikä johtui siitä, että suurin osa elohopeasta oli 
sitoutuneena sinkkivälkkeeseen. Sinkkirikasteissa 
elohopean määrä oli 2-150 mg/kg. Kuparirikasteissa 
elohopeaa oli huomattavasti vähemmän, useimmi
ten vain 1-10 % saman kaivoksen sinkkirikasteiden 
elohopean määrästä. Jätealueilta, joille rautasulfidit 
ja silikaattiset harmemineraalit joutuvat, ei mistään 
löytynyt merkittäviä määriä elohopeaa, ja pitoisuu
det olivat yleensä alle 1 mg/kgja korkeimmillaankin 
vain 10 mg:nlkg. MacLatchyn ja Jonassonin (1974) 
mukaan alueen kaivosten jätealueilta ei joutunut 
ympäristöön elohopeaa. Todennäköisempänä eloho
pealähteenä he pitivät alueen kallioperässä yleisesti 
esiintyviä sulfidipitoisia liuskeita ja mahdollisesti 
muuta kuin kaivosteollisuutta. 

Moore ja Sutherland (1980) ovat tutkineet eloho
pean levinneisyyttä kahden jo toimintansa lopetta
neen kultakaivoksen jätealueiden vaikutuspiirissä 
olevassa järvessä Pohjois-Kanadassa. Giauque-jär
vellä kaivostoirninta päättyi 1968 ja Thompson
järvellä 1949. Elohopeapitoisuudet määritettiin jär
vien pohjasedimenteistä, kaloista ja vedestä. Giau
que-järven järvitaimenten lihassa Hg-pitoisuus oli 
keskimäärin 3,79 mg/kg, hauissa arvo oli 1,75 mg/ 
kg ja siioissa 1,22 mglkg. Noin 7 % järven pohjase
dimenteistä sisälsi elohopeaa yli 0,5 mg/kg (kuiva-
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painosta), mutta vedessä pitoisuudet olivat aina alle 
määritysrajan 0,2 ~l. Thompson-järven hauissa elo
hopeaa oli 1,69 mglkg ja siioissa 0,6 mg/kg, poh jase
dimenteissä elohopeapitoisuus oli suurimrnillaan 1,3 
mg/kg ja noin 15 % järven pohjasta sisälsi elohopeaa 
yli 0,5 mglkg. Saastumattomiin vertailuaineistoihin 
verrattuna näiden järvien kalojen elohopeapitoisuudet 
olivat 2-10 kertaa suuremmat. Tutkimusten perus
teella Moore ja Sutherland (1980) päättelivät, että 
vaikka vain pieni osa järvistä oli kaivosjätteiden 
kontaminoimia, levisi elohopea kaikkiin järven ka
loihin saastuneiden alueiden pohjaeliöistä ja kas
veista. Veden kautta elohopea ei enää levinnyt. 

Moore ym. (1979) tutkivat Kanadan koillisosassa 
olevan Giauque-järven saastumista sen rannalla vuo
sina 1946-1968 toimineen kultakaivoksen vaikutuk
sesta. Järvi on 8,8 km pitkä ja 7,2 km leveä, ja sen 
suurin syvyys on 75 m. Kullan rikastusprosessissa 
käytettiin elohopeaa, ja sitä joutui varsinkin kaivok
sen toiminnan loppuaikana suoraan järveen muun 
rikastehiekan mukana. Moore ym. (1979) keräsivät 
näytteitä järven pohjasedimenteistä, pohjassa elä
vistä selkärangattomista eliöistä, järven vedestä ja 
planktonista sekä levistä selvittääkseen parhaan me
netelmän kuvaamaan raskasmetallien leviämistä. Tut
kimuksen perusteella pohjaeliöiden määrän ja ras
kasmetallipitoisuuksien suora määritys pohjasedi
menteistä olivat ainoat oikeat saastumista kuvaavat 
kriteerit. Jätealueen lähellä suurimmat elohopeapi
toisuudet pohjasedimenteissä olivat yli 9,5 mg/kg 
(kuivapainosta) ja normaali tausta-arvo (0,005 mg/ 
kg) saavutettiin vasta 4 km:n päässä. Myös kupari
(70-100 mg/kg) ja sinkkipitoisuus (200-250 mg/kg) 
olivat selvästi kohonneet jätealueen lähellä verrattu
na muualta järvestä saatuihin pitoisuuksiin (Cu 24-
45 mg/kg; Zn 75-100 mg/kg). Muut mitatut raskas
metalliarvot olivat alhaisia kaikkialla (As 18 mg/kg; 
Cd 6 mg/kg; Pb 32 mg/kg). SeIkärangattomien poh
jaeliöiden esiintymisrunsaus sedimenteissä noudat
teli elohopeapitoisuuksia. Lähinnä jätealuetta ne 
puuttuivat kokonaan ja vain vähän kontaminoitu
neissa osissa populaation tiheys oli 1 500-2 000 
eläintälm2 • Veden elohopeapitoisuudessa ei havaittu 
jätealueen vaikutusta, ja elohopea oli kaikkialla alle 
määritysrajan (0,2 mg/m3). Myös muut vesistä mää
ritetyt raskasmetallipitoisuudet olivat alhaiset (Cu< 
0,02 mg/I; Pb< 0,017 mg/I; Zn < 0,13 mg/I). 

Lane ym. (1989) ovat tutkineet Nova Scotian 
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Oldhamin kultakaivoksen jätealueen (erityisesti ar
seen in ja elohopean) vaikutusta ympäristön vesiin, 
maaperään ja kasveihin. Kaivos on ollut toiminnassa 
kahtena ajanjaksona: 1862-1910 ja 1936-1942. Jäte
alue on 5 ha:n kokoinen, sen paksuus on 0,7-1,5 
metriä ja se on suurimmaksi osaksi kasvillisuuden 
peittämä. Jäte koostuu pääosin karkeasta hiekasta, 
jossa on kivifragmentteja. Jätteen alla on savea, ja 
jätteen pinnassa on noin 15 cm paksu kerros hieno
rakeista, orgaanisesta aineksesta rikastunutta maaIa
jia. Sekä jätteen että ympäristön maaperänäytteiden 
anaIyysit osoittavat, että arseeni, mangaani, rauta ja 
alumiini voivat levitä ympäristöön sekä veteen liu
enneina että hienojen pölypartikkeleiden mukana. 
Elohopea sen sijaan on levinnyt vain pölypartikke
leiden mukana. Suurimmat elohopeapitoisuudet löy
dettiin vallitsevan tuulensuunnan alapuolelta, vesiu
omien reunoilta, hienoista maa-aineksista. Mikro
biologisen metylaation tuloksena osa arseenista ja 
elohopeasta on muuttunut kaasumaisiksi yhdisteiksi 
ja haihtunut ilmakehään. 

Jätealueen läpi virtaa oja, joka on voimakkaasti 
kontaminoitunut metalleista, jotka ovat peräisin ylä
virran puolella olevista liuskeista. Jätealueen läpi 
virratessaan puron pH nousee 4,3:sta 6,3:een, ja 
samalla myös sen kalsiumpitoisuus nousee. Nämä 
muutokset ovat jätteen sisältämien karbonaattien ja 
maasälpien vaikutusta. Elohopea on purovedessä 
kaikkialla alle määritysrajan « 0,05 mg/I). Metalli
pitoisuudet jätealueen pohjavedessä ovat elohopeaa 
lukuun ottamatta suuremmat kuin pintavesissä. Poh
javeden arseenipitoisuus on 100 kertaa suurempi 
kuin pintaveden; mangaanin vastaava kerroin on 20 
ja raudan 10. Vesien alhaiset elohopeapitoisuudet 
osoittavat, että elohopea ei liukene tältä jätealueelta 
vesiin eikä ni in ollen kulkeudu vesien mukana ym
päristöön. 

Oldhamin jätealueelta tutkituista 33 kasvilajista 
vain 7:n Ievinneisyys riippui jätteen metallipitoisuuk
sista, ja nämä la jit myös kykenivät estärnään metallien 
kertymisen niiden solukkoon. Loput 26 lajia sietivät 
metalleja hyvin ja ottivat niitä myös soluihinsa. Muu
tamat Iajit, mrn. muutamat sammalet ja muut kosteik
kolajit, pystyvät keräämään itseensä raskasmetalleja. 
Metallit konsentroituvat pääasiassa kasvien pinnalle 
ja erityisesti niiden juurien pinnalle. Näitä kasveja 
voitaisiin joissakin oloissa käyttää jopa jätteen puh
distamiseen raskasmetalleista. 
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2.4. Eräiden Kanadan sulfidimalinikaivosten ympäristötutkimuksista 

Eräs RATS-projektin tukemista töistä on Waite 
Amuletin rikastamojätealuetutkimus Quebecissa 
(Blowes & Jambor 1990). Paikallalouhittiin vuosina 
1929-1962 sinkki-kuparimalmia kymmenestä eri 
esiintymästä,ja ne kaikki rikastettiin samassa laitok
sessa. Kaikkiaan malmia käsiteltiin 8,74 milj. tonnia 
ja rikastamojätettä kertyi 5,9 milj. tonnia, ja tämä 
jätemäärä on 41 ha:n alueella tehtaan lähellä. Jätettä 
on paksuimmillaan 15 m, ja se sisältää runsaasti 
sulfidimineraale ja, pääasiassa pyriittiä ja magneetti
kiisua, jotka hapettuvat helposti, kun ne joutuvat 
kosketuksiin ilman hapen ja veden kanssa. Hapettu
misen seurauksena jätteen pH on laskenut alhaiseksi 
ja samalla (SO 4)2., Fe2+ ja muiden metallien pitoisuu
det ovat voimakkaasti kohonneet. Jätealueen ympä
ristöhaittoja on yritetty pienentää rakentamallajäte
vesien käsittelylaitos sekä kalkitsemalla ja lannoitta
malla jätealue, jotta siihen saataisiin pysyvää kasvil
lisuutta. Maatalouskalkkia levitettiin 45 tonnialha ja 
lannoitteita 2,2 tonnialha. Kasvillisuus on nyt rehe
vä, mutta se ei kuitenkaan oIe estänyt sulfidimine
raalien hapettumista jätteen sisällä. Jäte on 2-20 
metriä paksun savipatjan päällä. Savi puolestaan on 
suoraan kallion päällä. Suotoveden pinta on paikoin 
lähellä jätteen pintaa ja alueen reunoilla noin 5 m 
pinnan alapuolella. Virtaustutkimusten mukaan huo
kosvesi virtaa pääosin kohti jätteen reunoilla olevia 
ojia; virtausnopeus on alueen keskellä 0,004 rn/v ja 
karkeammissa reunaosissa 5 rn/v. 

Blowes ja Jambor (1989, 1990) ovat tutkineet 
Waite Amuletin jätteen mineralogiaa, kemiallista 
koostumusta sekä huokosvesien ja -kaasujen koostu
musta. Myös täällä jätteessä on kolme vyöhykettä. 
Ylinnä on hapettumisvyöhyke, missä sulfidit ovat 
suurimmaksi osaksi hävinneet hapettumisen seu
rauksena. Keskellä on vaihettumisvyöhyke, jossa 
tapahtuu sekä sulfidien hapettumista että happojen 
neutraloitumista, ja alimpana on muuttumaton vyö
hyke, jonne ilman happea ei pääse tunkeutumaan. 

Tärkeimmät sulfidimineraalit Waite Amuletin mal
meissa olivat pyriitti, magneettikiisu, sinkkivälke ja 
kuparikiisu. Myös lyijyhohde, hopea, cosaliitti ja 
elektrum esiintyivät pieninä määrinä malmissa. Nämä 
mineraalit sekä vismutti, vismuttihohde, tetraedriit
ti, stanniini ja kassiteriitti on identifioitu jätteestä. 
Malmien sivukivi on hapan vulkaniitti , jonka yhtey
dessä on intermediaarisiä vulkaniitteja. Sivukivistä 
jätteeseen joutuneet mineraalit ovat kvartsi, maasäl
vät, kloriitti, muskoviitti, talkki ja pyrokseenit. Blo
wes ja Jambor (1990) ovat luokitelleet jätteen sisäl
tämien sulfidien muuttumisasteen kymmeneen osaan. 
Heikoimmin muuttuneessa osassa vain magneetti
kiisussa on havaittavissa vähäistä muuttumista reu
noilla ja lohkoraoissa. V oimakkaimmin muuttuneessa 

osassa pyriitti ja magneettikiisu ovat kokonaan hä
vinneet ja vain kuparikiisua on jonkin verran jäljellä. 
Hapettumisvyöhykkeen tärkeimmät muuttumalla 
syntyneet mineraalit ovat götiitti ja muut rautahyd
roksidit kuten lepidokrokiitti ja ferrihydriitti. Vai
hettumisvyöhykkeessä rautahydroksidien lisäksi 
muita sekundäärisiä mineraaleja ovat jarosiitti, kipsi 
ja ferrosulfaatit. 

Hapettumisvyöhykkeen alapuolella saostumis- ja 
liukenemisilmiöt säätelevät metallisten alkuainei
den liikkumista. Blowes ja J ambor (1990) ovat mää
rittäneet huokosveden koostumuksia. Koboltti, kro
mi, kupari, mangaani, lyijy, sinkki ja nikkeli käyt
täytyvät jätealueella samoin kuin sekundäärisesti 
rikastuneissa, rapautuneissa sulfidimalmeissa. Huo
kosveden lyijypitoisuutta kontrolloi sekundäärinen 
anglesiitti, kromia amorfinen Cr(OH)3 ja kuparia 
kovelliitti. Koska koboltti, mangaani, nikkeli tai 
sinkki eivät muodostaneet sekundäärisiä mineraale
ja, niiden pitoisuudet huokosvesissä riippuvat lähin
nä adsorptiosta ja uudelleensaostumisesta. 

Hapettumisprofiileihin ja muihin kenttäparamet
reihin perustuvien laskelmien mukaan Waite Amu
letin jätealueen hapettuminen jatkuu vielä useita 
satoja vuosia, ellei mitään toimenpiteitä tehdä. 

Dave ym. (1987) ovat myös tutkineet Waite Amu
letin jätealuetta. He ovat tutkineet jätteen kiinteän 
faasin fysikaalisia, kemiallisia ja mineralogisia omi
naisuuksia, sen huokosveden geokemiaa sekä hapet
tuneessa että hapettumattomassa osassa sekä hapet
tuneen osan kaasufaasin koostumusta. 

Blair ym. (1980) ovat tutkineet Lake Elliotin 
pohjoisosassa olevaa Nordic Mainin rikastamojäte
aluettaja sen ympäristövaikutuksia. Myös Dubrovs
ky ym. (1985) ovat tutkineet samaa jätealuetta sekä 
viereistä West Armin jätealuetta. Lake Elliotin alu
eella louhitaan uraania, ja siellä on 10 rikastamojäte
aluetta, joista 3 on vielä käytössä. Nordic Mainin ja 
West Armin jätealueet olivat käytössä 1957-1968. 

Nordic Mainin alueon 85 ha,jajätepatjan paksuus 
on keskimäärin 10 m. Jätettä on kaikkiaan 15 milj. 
tonnia, ja se sisältää 4-7 % pyriittiä. Jätealue sijaitsee 
notkelmassa, hyvin vettä johtavan hiekkamuodostu
man päällä. Alun perin jätealueen huokosvesi oli 
lievästi emäksistä, mutta se on vähitellen muuttunut 
yhä syvemmältä happamaksi. Tällöin myös rauta, 
mangaani, nikkeli, koboltti, sinkki ja lyijy ovat li
sääntyneet happamassa vyöhykkeessä, samoin 226Ra 
ja (SO 4)2 .. Raja alkuperäisen ja happaman vesiker
roksen välilläjätteessä on terävä. Vesi virtaajätealu
eella pääosin alaspäin 0,5-1,5 metriä vuodessa, ja 
alapuolisessa hiekkamuodostumassa pohjavesi vir
taa kymmenistä satoihin metreihin vuodessa. Jäte 
sisältää vähän kalsiittia, ja kalsiitti on hidastanut 
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tehokkaasti happaman rintaman etenemistä alaspäin 
jätteessä. Myös alapuolinen hiekkamuodostuma si
sältää luonnostaan kalsiittia, joka on reagoinut hap
pamien vesien kanssa ja estänyt happaman poh jave
den ja sen sisältämien metallien virtaamisen kauem
maksi. Alhaisen pH:n, raskasmetallien ja 226Ra:n 
vyöhyke ulottuu vain 15 metriä jätealueen ulkopuo
lelle. (SO 4f '-pitoisuus on sen sijaan suuri 300 met
rin etäisyydelle saakka. Verrattuna pohjaveden vir
tausnopeuteen 226Ra-rintama on liikkunut vain 0,5 
%:n nopeudella. 

Huomattavia alueita Kanadasta on ikiroudan alu
eella. Siellä olevien kaivosten tekniset ratkaisut 
poikkeavat usein lämpimämpien alueiden vastaa
vista. Ikiroudan alueellajätealueiden padot voidaan 
rakentaa siten, että padon tiivistekerros koostuu läpi 
vuoden jäässä olevasta maa-aineksesta. Tämä aines 
voi sulassa tilassa olla hyvin vettä läpäisevää. Lupi
nin kultakaivoksella, missä tuotanto alkoi 1982, 
padot sisältävät jääytimen (Dufour & Holubec 1988). 
Vuoden keskilämpötila siellä on -12,1 oe ja 280 

päivänä vuodessa minimilämpötila on 0 oe tai sen 
alle. Patoja rakennettiin useassa vaiheessa monen 
vuoden aikana. Talvisin lumipeite poistettiin, jotta 
jäätyminen olisi ollut nopeampaa ja laajempaa. Pa
doilla eristettiin alue, jonka pinta-ala on 614 ha. 
Patojen toimivuutta täytyy tarkkailla jatkuvasti, ja 
lämpötilan tasaantuminen vie useita vuosia. Padon 
lämpötila on riippuvainen ilmaston ja lumitilanteen 
lisäksi jätealtaan vedenpinnan vaihteluista. 

Lupinin kaivokselta tulee vuosittain 850 000 m3 

jätelietettä, joka sisältää 175000 m3 kiinteää ainesta 
ja 675 000 m3 vettä (Wilson 1991). Vuonna 1991 
jätealueen pinta-ala oli 750 ha. 

Myös Red Dog Mine Alaskassa sijaitsee ikiroudan 
alueella (Hammer ym. 1988). Rikastamon jätteitä 
varten sinne piti rakentaa noin 50 m:n korkuinen 
pato. Ikiroudassa olevan maan lämpötila oli alueella 
varsin korkea (-0,3 - -1,1 Oe), mikä asetti padon 
paikan valitsemiselle ja sen rakentamiselle ornat 
vaatimuksensa. 

3. RUOTSI 

Ruotsissa kaivostoimintaa on harjoitettu jo yli 1 000 
vuotta. Vanhoja kaivoksia ja niiden jätealueita on 
runsaimmin Falunin, Garpenbergin ja Bersbon seu
duilla (kuva 4). Varhaisimmat kirjalliset maininnat 
Ruotsin sulfidimalrnien louhinnasta ovat vuodelta 1288 
(Qvarfort 1991). Järvien pohjasedimenteistä tehtyjen 
tutkimusten perusteella kaivostoirnintaa on kuitenkin 
harjoitettu Garpenbergin ja Itä-Silverbergin alueella jo 
noin 700-800 vuotta jKr. Falunissa alkoi kuparin 
louhirninen avolouhoksesta 11 OO-luvun alussa. Aluksi 
tuotanto oli v ähäi stä, mutta kasvoi vähitellen ja oli 
runsaimrnillaan 1650. Tuolloin Falunissa tuotettiin 
noin 3 000 tonnia raakakuparia (Bergholm 1991), 
mikä oli 3/4 koko maailman kuparintuotannosta. Ku
parintuotanto päättyi 1895, mutta sen jälkeen rikkiä on 
tuotettu rikkihapon raaka-aineeksi nykypäiviin saakka. 
Noiden 900 vuoden aikana Falunista louhittiin kupari
malmia noin 25 rnilj. tonnia. Y mpäristöön levinneiden 
kokonaisrikkipäästöjen on arvioitu olevan noin 4,5 
rnilj. tonnia päästöjen ollessa suurimrnillaan 1600-
luvulla. 

Kuva 4. Sulfidipitoisia kaivosten jätealueita Keski-Ruotsissa (Brornan 1988). 
Fig. 4. Su/phide-bearing rai/ings disposa/ areas ar mines in cenrra/ Sweden 
(Broman 1988). 
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3.1. Perusselvityksiä Ruotsin sulfidimalmikaivosten ympäristövaikutuksista 

Qvarfort (1979) on tehnyt perusselvityksen Ruotsin 
vanhojen ja myös vielä toiminnassa olevien sulfidi
malmikaivosten ympäristövaikutuksista. Selvityksen 
perusteella hän valitsi viisitoista kohdetta tarkempiin 
tutkimuksiin. Suurin ympäristöriski myös Ruotsin 
sulfidimalmikaivosten jätealueilla on pyriitin rapautu
minen sekä siitä johtuva happamoituminen ja metalli
en liukeneminen. Jätealueen pH: lla on ratkaiseva mer
kitys metallien liukenemiselle veteen. Kun pH on 
korkea, liukenemista ei juurikaan tapahdu, mutta ra
pautumisessa syntyvä happo alentaa pH:ta ja kiihdyt
tää metallien liukenemista. Tällöin puskurina toimivi
en karbonaatti- ja Mg-mineraalien määrällä on ratkai
seva merkitys. Liukenevien metallien määrä riippuu 
myös jätteen raekoosta, tilavuudesta ja varastointia jas
tao Sinkki ja kadmium muodostavat Qvarfortin (1979) 
mukaan vaikeimman ympäristöongelman, ja kupari, 
lyijy, nikkeli sekä koboltti liukenevat huonommin. 
Hänen mukaansa jätealueiden ympäristöongelmien rat
kaisemiseksi ei oIe mitään kaikkialla pätevääratkaisua, 
mutta eräitä tällaisia keinoja ovat jalostusprosessin muut
tarninen ympäristöä säästäväksi, jätealueiden peittämi
nen, kalkitus ja jätealueiden saarninen kasvillisuuden 
peittoon sekä suotovesien puhdistaminen. Kaiken perus
tana on kuitenkin estää rautasulfidien rapautuminen. 
Kuvassa 5 on kaikkien Ruotsissa vuonna 1991 toiminei
den metallikaivosten sijainti. 

Södermark (1986) on esittänyt lyhyen katsauksen 
Ruotsin kai vosten historiasta, jätekertymistä ja niistä 
toimista, joilla jätteiden aiheuttamia ympäristövai
kutuksia voidaan minimoida nyt ja tulevaisuudessa. 
Raudan lisäksi Ruotsissa on perinteisesti tuotettu 
kuparia, hopeaa, kultaa, sinkkiä, lyijyä ja erilaisia 
seosmetalleja. Varhaisimpina aikoina kaivostoimin
ta rajoittui pitoisuuksiltaan hyvin rikkaisiin esiinty
miin. Louhitun aineksen esirikastus tehtiin käsin, ja 
pois heitettävä aines koottiin varppikasoiksi kaivos
ten läheisyyteen. Tämäntyyppinen toiminta jatkui 
aina 1800-luvun puoliväliin saakka. Jätekertymät 
oliv at pieniä, mutta jätteiden metallipitoisuudet oli
vat suhteellisen korkeita. Näitä vanhojajätekasoja on 
myöhemmin hyödynnetty niiden sisältämien metalli
en takia. Falunin ja Garpenbergin alueilla vanhojen 
kaivosalueiden jäte on pääasiassa sulattokuonaa, joka 
ei oIe ympäristölle yhtä haitallista kuin kaivosten 
mineraaliset jätteet. Sulattokuonaa on vuosien kulu
essa käytetty täytemaana rakentamisessa sekä teiden 
ja rautateiden penkereissä. 

Metallien tarpeen lisääntyessä ja vanhojen kaivos
ten ehtyessä on Ruotsissakin jouduttu hyödyntämään 
metallipitoisuudeltaan alhaisempia esiintymiä. Sa
maan aikaan rikastustekniikka on kehittynyt ja mal
mit on jauhettu yhä hienommiksi, jotta pienetkin 
malmimineraalit on voitu erottaa. Vuosisadan vaih-

teessa käytetty mineraalien ominaispainojen eroon 
perustunut rikastustekniikka on vaihtunut vaahdo
tustekniikaksi. Vaikka jätteiden metallipitoisuudet 
ovat pienentyneet, ovat jätealueille joutuneet metal
limäärät kasvaneet, koska jätemäärätkin ovat sa
manaikaisesti voimakkaasti lisääntyneet. Nykyään 
yli 90 % louhitusta malmista päätyy jätteeksi, josta 
yleensä vain puolet voidaan käyttää kaivostäyttöön. 
Loput hienosta jätteestä joudutaan pumppaamaan 
prosessiveden mukana jätealueelle. Kun jätealue 
poistetaan käytöstä tai sen täyttäminen tulee talou
dellisesti kannattamattomaksi, jää jätteen pinta usein 
pohjaveden yläpuolelle, jolloin se kuivuu ja hapet
tuessaan aiheuttaa ympäristöongelmia. Vuonna 1987 
arvioitiin, että Ruotsin vesistöihin joutui eri lähteis
tä raskasmetalleja vuosittain seuraavasti: sulfidi
malmien jätekasoista Cu 35 000 kg, Pb 5 000 kg, Zn 
600 000 kg, Cd 1 000 kg; toiminnassa olevista 
sulfidimalmikaivoksista Cu 7 000 kg, Pb 2 400 kg, 
Zn 70 000 kg; muusta teollisuustoiminnasta (ei 
kaivosteollisuudesta) Cu 100000 kg, Pb 40 000 kg, 
Zn 600 000 kg. Arviot Ruotsin vanhojen,jo käytöstä 
poistettujen sulfidikaivosten jätealueiden yhteen
lasketuista pinta-aloistaja määristä vaihtelevat. Bro
man (1988) on laskenut, että näitä alueita on noin 1 250 
ha ja ne sisältävät 50 milj. tonnia jäteainesta, josta 0,5 
milj. tonnia on jätekiveä, 4,5 milj. tonnia kuonaa ja 
45 milj. tonnia hienoa rikastamojätettä. Södermark 
ja Lundgren (1988) ovat arvioineet, että kaikkiaan 
Ruotsissa on noin 10-15 milj. tonnia erityyppisiä 
historiallisten vanhojen kaivosten jätteitä noin 15 
paikkakunnalla, pääasiassa Falunissa. Ruotsin sul
fidimalmikaivoksilta tuli Södermarkin ja Lundgre
nin (1988) mukaan vuosittain noin 14 milj. tonnia 
rikastamojätettä 1980-luvun lopussa. Kaikkiaan tätä 
jätettä oli tuolloin no in 165 milj. tonnia sijoitettuna 
15 paikkakunnalle hieman yli 15 km2:11e. Broman 
(1988) arvioi Ruotsin sulfidimalmikaivosten vuo
sittain tuottamaksi jätemääräksi noin 15 milj. ton
nia, ja aktiivisen kaivostoiminnan piirissä olevien 
jäte alu eiden pinta-alaksi kaikkiaan noin 1,6 km2

• 

Broman (1988) tarkastelee lähemmin kolmea ym
päristövaikutuksiltaan erilaista Ruotsin vanhaa kai
vosaluetta. Ne ovat Falun, Sala ja Bersbo. Salan 
hopeakaivoksella sivukivi on ollut karbonaattipitoi
nen,ja rautasulfidien määrä on siellä ollut vähäinen. 
Niinpä myös kaivoksen ympäristövaikutukset ovat 
olleet vähäiset. Bersbon kaivoksella, mistä vuosit
tain joutuu viisi tonnia kuparia vesistöön, on metal
lien leviäminen vähäistä, mikäjohtuu alueen pohja
vesien neutraloivasta vaikutuksesta. Falunissa me
tallitovat sen sijaan levinneet laajalle, ja aiheutunei
den ympäristöhaittojen korjaaminen on lähes mah
dotonta. Salan esimerkin perusteella eräs keino es-
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tää happamien suotovesien syntyminen sulfidimal
mien jätealueilla on pitää jäteaineksen karbonaatti
pitoisuus riittävän korkeana. Qvarfortin (1983) mu
kaan kalsiittia täytyy oHa vähintään yhtä paljon ku in 
rikkiä, jotta täysin puskuroitu systeemi saadaan ai
kaan. Tämä keino on käytettävissä lähinnä toimivien 
kaivosten ympäristönsuojelua järjestettäessä. 

Myös Ruotsin luonnonsuojeluvirasto on inven
toinut maan sulfidimalmikaivokset. Selvityksissä 

8V 

on todettu, että rapautumisongelma on samantapai
nen jätekivi- ja hienoainesjätealueilla. Sulfidikai
vosten jätealueilla tapahtuva rapautuminen voidaan 
jakaa kolmeen osaan: 

a) hapen ja veden joutuminen rapautumispaikalle 
b) rapautumisreaktiot jarapautumistuotteiden syn

tyminen 
c) rapautumistuotteiden uuttuminen ja poistuminen. 

Uumaja 

• Rauta 

l\S~ 
... Kupari 

~ Kupari, Sinkki, 
TIJKHOLMA Hopea, Kulta 
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&. Kupari, Lyijy, Sinkki 

<> Kupari, Hopea 

V Sinkki, Kupari, 
Lyijy, Hcpea 

x:x Sinkki, Lyljy, Hopea 

• Lyijy, Sinkki, Hopea 

X Kulta 

Kuva 5. Ruotsin metal1imalmikaivokset 1991. 1-Viscaria. 2-Pahtohavare. 3-Kiiruna. 4-Malmber
get. 5-Aitik. 6-Laisvall. 7- Stekenjokk (su1jettu). 8-Kristineberg. 9-Bo1iden. 10-Sjörkdalsgruvan. 
11-Falun. 12-Garpenberg. 13-Dannemossa (suljettu). 14-Zinkgruvan (Mining Journal 1991). 
Fig. 5. Merallicore mines in Sweden in 1991.1 =Viscaria. 2=Pahrohavare. 3=Kiruna. 4=Malmber
ger. 5=Airik. 6=Laisvall. 7=Srekenjokk(closed). 8=Krisrineberg. 9=Boliden. IO=Björkdalsgruvan. 
1 J =F alun. 12=Garpenberg. 13=Dannemossa (closed). J 4=Zinkgruvan (Mining Journal 1991). 
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Karkeista jätekivikasoista poistuva vesi on y leen
sä voimakkaasti hapanta. Hienoainesjätteessä rapau
tumistapahtuma on monimutkaisempi. Sen puskuri
kyky on suurempi, ja partikkeleiden yhteenlaskettu 
pinta-ala on laajempi. Voimakkain sulfidien hapet
turninen tapahtuu yleensä pintakerroksessa, rnissä myös 
happipitoisuus on suurin. Yläosan rapautumistuotteet 
kulkeutuvat alaspäin, ja suurin osa niistä saostuu ja 
sitoutuu uudelleen jäteainekseen jätepatjan alemmis
sa, korkeamman pH-arvon oloissa. Jätealueen ulko
puolelle joutuvista rapautumistuotteista suurin osa 
liikkuu horisontaalisten virtausten mukana. Ajan 
myötä, kun rikkipitoisuus jätteen yläosissa pienenee ja 
rapauturnistuotteet kulkeutuvat alaspäin, vajoaa myös 
rapauturnisprofiili syvemmälle jätepatjaan. 

Happi on olennainen edellytys rapautumiselle. 
Happi diffundoituu jätehiekan huokosiin ympäröiväs
tä ilmasta, koska rapautumisen vuoksi happipitoi
suus jätteessä on pienempi kuin ilmassa. Kaasudif
fuusion tehokkuus pienenee oleellisesti, kun kosteus 
lisääntyy ja jätteen huokoset täyttyvät vedellä. Dif
fuusion voimakkuus voidaan laskea usean eri mallin 
mukaan (Magnusson & Rasmusson 1984). Pohjave
den pinnan alapuolella ei tapahdu merkittävää rapau
tumista. Pohjaveden pinnan yläpuolella syntyneiden 
happamien rapautumistuotteiden kulkeutuessa alas
päin voi hapan rintama edetä myös pohjaveden pin
nan alapuolelle, jolloin metallien uuttumista voi 
jonkin verran tapahtua. 

Suotovesien saastuttava vaikutus ympäristöön pie
nenee asteittain vesien laimentumisen myötä. Vai
kutus riippuu myös maaperän absorptiokyvystä. Sa
mo in pH:lla on suuri merkitys. Ionien sitoutuminen 
maaperään vaatii neutraaleja tai emäksisiä oloja. 
pH:n vaihdellessa maaperässä tapahtuu joko uuttu
mista tai saostumista. 

Ruotsin ympäristövirastossa on 1983-1987 ollut 
käynnissä projekti "Gruvindustrins restproduktupp
lag". Sen päämääränä oli löytää keinoja, joilla koh
tuullisin kustannuksin voitaisiin saada toimivien ja 
toimintansa jo lopettaneiden kaivosten jätealueiden 
haittavaikutukset siedettävälle tasolle. Tärkeimmät 
ympäristölliset vaatimukset lopetettavan kaivoksen 
jätealueelle ovat seuraavat: 

1) Jätevaraston on oltava vakaa. 
2) Ympäristön pinta- ja pohjavesissä saa olla 

rajallista suola- ja hivenaineiden pitoisuuksi
en nousua vain, jos ekologisen tasapainon 
häiriintymisriski on pieni. 

3) Ihmisen terveydelle aiheutuvia riskejä ei saa 
aiheutua, esim. juomavesi ei saa saastua. 

4) Jätealueen on maisemallisesti sopeuduttava 
ympäristöön. 

5) Jätealueen täytyy olla pitkiä aikoja (tuhansia 
vuosia) ympäristölle vaaraton. Ympäristöhait-

tojen seuranta on vain väliaikaista kaivoksen 
lopettarnisen aikoihin. 

Tärkein keino jätteiden ympäristöhaittojen vähen
tämiseksi on eristää jäte ilman hapesta. Tämä voi
daan toteuttaa pitämällä jäte vedenpinnan alapuolel
la joko nostamalla pohjaveden pintaa tai patoamalla 
keinotekoinen järvi. Vaikeuksia voi tällöin aiheutua 
vaihtelevan sademäärän aiheuttamasta pohjaveden 
pinnan vaihtelusta, ja myös mahdolliset padot on 
tehtävä riittävän vakaiksi. Toinen käyttökelpoinen 
keino estää hapen pääsy jätteeseen on peittää se 
tiiviisti. Tällöin pienenevät myös suotovesien aihe
uttamat hai tat. Pysyväisyyssyistä peitekerroksiin 
käytetään vain luonnollisia materiaaleja. Peitteen on 
koostuttava useasta kerroksesta. Sen on toimittava 
kasvien kasvualustana, se ei saa olla altis eroosiolle, 
pakkaselle eikä kasvien juurien aiheuttamalle hal
keilulle. Peitteen tärkein kerros on tiivistekerros, 
joka tehdään savesta tai bentoniittisekoitteisesta hie
kasta tai moreenista. Tiivistekerros voidaan tehdä 
myös sementillä stabiloidusta hiilivoimaloiden len
totuhkasta. Tiivistekerroksen täytyy estää veden lä
pivirtaus, ja sillä pitää olla kyky pidättää vesi huoko
sissaan, jotta hapen läpivirtaus estyy. Tiivistekerros 
suo jataan y läpuo leI ta moreenipatjalla, jonka alaosassa 
on karkearakeinen, hyvin vettäjohtava kerros. Myös 
jätteen ja tiivistekerroksen väliin pitää sijoittaa hy
vin vettä johtava kerros, joka estää jätteestä tulevan 
kapillaariveden pääsyn kosketuksiin tiivistekerrok
sen kanssa. 

Vanhoihin jätealueisiin verrattuna nykyään syn
tyvä jäte on erilaista. Metallipitoisuus ja jätteen 
raekoko ovat huomattavasti pienemmät ku in aikai
semmin. Pienempi raekoko aiheuttaa sen, että veden 
kulkeutuminen jätteen läpi vaikeutuu ja jäte pysyy 
paremmin veden pinnan alapuolella, eikä jätealuees
ta siis pääse syntymään "reaktoria", joka tuottaa 
ympäristöönsä happoa ja raskasmetalle ja. Laisvallin 
kaivoksella Ruotsin Lapissa metallien uuttumista 
jätteestä on onnistuttu pienentämään ratkaisevasti. 
Vuonna 1976 jätealueilta joutui ympäristöön noin 
3000 kg lyijyä. Vuonna 1986 vastaava määrä oli enää 
runsas 100 kg. Vähennys on saatu aikaan pääosin 
vähentämällä suspensioon joutuneiden lyijypartik
keleiden määrää. Keinoina on ollut kalkin lisäämi
nen jätelietteeseen, selkeytysaltaan käyttäminen ja 
ruohon kylväminen käytöstä poistetuille alueille. 

Qvarfort (1983) on tehnyt perusselvityksen Ruot
sin sulfidimalmikaivosten jätehiekka-alueista. Sel
vityksen tarkoituksena oli saada käsitys näidenjäte
hiekka-alueiden nykyisestä tilasta kartoittamalla 
mahdollisimman monta eri tyyppistä aluetta. Tutki
muksiin valittiin kaikkiaan 10 kaivospaikkakuntaa, 
joilta tutkittiin 19 aluetta. Valintaperusteina oliv at 
mm. malmityyppi, jätealueen koko ja ikä sekä mah-
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dolliset tehdytjälkihoitotoimenpiteet. Ajanja talou
dellisten rajoitusten takia alueista saatiin vain yli
malkainen käsitys, mm. näytteiden ja niistä tehtyjen 
analyysien määrä rajoittui 160:een. Näytteistä mää
ritettiin raekokojakauma, ominaispinta-ala, pH, säh
könjohtokyky sekä (SO 4)2':nja seuraavien alkuainei
den kokonaispitoisuus: Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Ca ja Mg 
sekä CaC0

3
-pitoisuus. Ionipuhdistettuun veteen liu

otetuista näytteistä määritettiin herkkäliukoisuus seu
raavista alkuaineista: Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Ca ja Mg. 
Qvarfort (1983) teki herkkäliukoisten metallien mää
rittämistä varten uuttamiskokeita ja totesi , että jo 
yhden tunnin pituinen vesiuutto (pH = 5) on riittävä 
mainittujen alkuaineiden ja pH:n määrittämiseen. 
Uuttokokeita tehtiin myös 0,1- ja 1,0-normaalisilla 
rikkihapoilla ja magnesiumia ja kalsiumia lukuun 
ottamatta edellä mainittujen alkuaineiden pitoisuu
det kohosivat 25-100 kertaisiksi. 

Pääosa Qvarfortin (1983) tutkimasta materiaalista 
oli raekooltaan 0,002-0,2 mm. Tämän ulkopuolisia 
lajitteita oli korkeintaan 20 %. Kaikistajätehiekoista 
tehdyt permeabiliteettiarvot olivat välillä 10.4-10-7 mls. 
Jätehiekka-aineksen ominaispinta-ala vaihteli eri paik
kojen näytteissä, mutta jokaisella jätealueella vaih
telu oli vähäistä, joskin syvemmissä osissa hienom
pirakeisen aineksen osuus oli suurempi. Rikkipitoi
suuden perusteella Qvarfort (1983) jakoi Ruotsin 
s ul fidimalmikaivosten rikastehiekka -al ueet kolmeen 
osaan: luokka 1: > 10 % rikkiä; luokka 2: 2-10 % 
rikkiä; luokka 3: < 2 % rikkiä. Jokaisesta luokasta 
määritettiin edellä mainittujen alkuaineiden pitoi
suuksien keskiarvot, keskihajonta ja variaatiokertoi
met sekä pohjaveden ylä- että alapuolelta. pH oli 
y leensä alhainen jätepatjojen y läosissa. pH - ja CaCO 3-

pitoisuuksien välillä oli selväkorrelaatio, mikäosoit
taa, ettäjätteen sisältämällä kalsiitilla on merkittävä 
puskurivaikutus. Sähkönjohtokyky oli suorassa yh
teydessä sulfaattipitoisuuteen ja jonkin verran myös 
raudan kokonaispitoisuuteen ja heikkoliukoisiin rau
ta-, sinkki-, kadmium- ja magnesiumpitoisuuksiin. 
Rikkipitoisuuksilla oli selvä gradientti niin, että 
jätepatjojen pintakerroksissa oli alhaiset pitoisuudet 
ja pitoisuudet suurenivat patjan alaosia kohden. Tä
män luokittelun mukaan voimakkain rikin "uuttumi
nen" tapahtui luokassa 1 ja rikillä oli voimakas 
korrelaatio raudan kokonaispitoisuuteen sekä myös 
sinkin ja kadmiumin määrään. Raudan, kuparin, 
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sinkin, lyijyn ja kadmiumin kokonaispitoisuuksista 
ilmenee niiden erilainen kulkeutuminenja saostumi
nen. Sinkki-kadmiumpari liikkuu helpoimmin ja 
rau ta on epätasaisimmin jakautunut. Kupari ja lyijy 
yleensä uuttuvat ja saostuvat jälleen jäteympäristös
sä. Korrelaatioanalyyseistä selvisi, että parit rikki
rauta, sinkki-kadmium ja kupari-Iyijy korreloivat 
parhaiten keskenään. Rapautuminen on tehokkainta 
pohjaveden pinnan yläpuolella, ja sen voimakkuus 
on riippuvainen rikkipitoisuudesta. Yleisesti jäte
alueiden yläosissa on pohjaveden pinnan yläpuolella 
havaittavissa sekä uuttumis- että rikastumiskerrok
set, ja rapautuminen tapahtuu pääasiassa uuttumis
kerroksessa. Tutkimuksissa ei saatu selville, missä 
määrin jätealueen ruohopeite vaikutti rapautumis- ja 
uuttumisprosesseihin. 

Sellgren (1986) esittää, että suuria säästöjä ener
giataloudessa ja vedenkulutuksessa saadaan, kun 
jätealueille pumpattavaa rikastamojätettä sakeute
taan ja vettä käytetään enemmän uudelleen sen si
jaan, että se pumpataan jopa kilometrien päähän. 
Skandinaviassa vettä on yleensä saatavissa riittäväs
ti, ja liete, jonka kiintoainespitoisuus on yleensä 10-
30 %, pumpataan suoraan jätealueelle. Sellgrenin 
(1986) mukaan pumppaus on taloudellista, vaikka 
kiintoaineksen osuus nostettaisiin 50 %: iin. Veden 
lämpötila lietteessä on yleensä 5-10 °C korkeampi 
kuin prosessiin otettavan raakaveden lämpötila. Var
sinkin lämpötalouden parantamisella on Skandinavi
an oloissa merkittävä taloudellinen merkitys, joka 
näkyy suoraan öljynkulutuksen pienenemisenä. Läm
pö voidaan ottaa tal teen lämpöpumpun avulla. Tal
lennettua lämpöä voidaan käyttää hyväksi kuivatus
prosessissa, rakennusten lämmittämisessä tai kai
vosten ilmastointi~ilman lämmittämisessä. Lämpö
pumppujärjestelmän kustannukset saataisiin tämän 
tutkimuksen mukaan kuoletettua jo runsaan vuoden 
kuluttua pienentyneen öljynkulutuksen takia. 

Mikäli lietteen vesipitoisuus pudotettaisiin 50 %:iin, 
voitaisiinjäte varastoidakartiomaisiin kasoihin, eikä 
lajittumistakaan pääsisi tällöin tapahtumaan lähes
kään yhtä paljon kuin nykyisillä jätealueilla. Y mpä
ristöhaittojen kannalta merkityksellisintä olisi raa
kaveden tarpeen väheneminen ja pienempien vesi
määrien joutuminen jätealueelle. Samalia vähenisi
vät myös rikastusprosessista peräisin olevat epäpuh
taudet, jotka joutuvat veden mukana ympäristöön. 
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3.2. Kaivosten jätealueiden paikalliset ympäristöselvitykset Ruotsissa 

3.2.1. Dal-joen valuma-alueen projekti 

Keski-Ruotsin malmivyöhykkeellä Dal-joen valu
ma-alueella on jo yli tuhat vuotta harjoitettu sulfidi
malmeihin liittyvää kaivostoimintaa,joka jatkuu yhä. 
Alueella on Falunin ja Garpenbergin kaivoskentät 
sekä yli 200 pienempää malmiota, joita louhittaessa 
on kertynyt sulfidipitoisia jätekiviä. Dal-joen raskas
metallikuormituksen vähentämiseksi on tehty suun
nitelma 17 alueen puhdistamisesta. Näiltä alueilta on 
peräisin noin puolet kaikista niistä ihmisen toimin
nasta aiheutuvista Ruotsin kupari-, sinkki- ja kadmi
umpäästöistä, jotka joutuvat Itämereen. Ruotsin hal
litus nimesi komission, jonka tehtäviin kuului toi
menpide-ehdotusten laatiminen alueen ympäristöhait
tojen saamiseksi mahdollisimman alhaiselle tasolle 
(Lundgren 1991). Komissio puolestaan määräsi Ruot
sin Geoteknisen laitoksen tekemään käytännön tutki
mukset, jotka se teki 1989-1990 (Lundgren & Hartlen 
1990). Tutkimuksen mukaan alueen kaivosjätteistä 
lähtee päästöinä vuosittain 325 tonnia sinkkiä, 16 ton
nia kuparia ja 490 kg kadmiumia. Pääasiallisin pääs
tölähde on Falun, josta tulee 87 % kuparista, 95 % 
sinkistä ja 90 % kadmiumista. Garpenbergin osalta 
vastaavat lukemat ovat 1 % kuparista, 2 % sinkistä ja 
2 % kadmiumista. Kaikista muista jätealueista tulee 
loput: 12 % kuparista, 3 % sinkistä ja 8 % kadrniumis
tao Dal-joen valuma-alueella on monenlaisesta kai
vostoiminnasta peräisin olevia jätteitä. Falunin 
7,4 milj. m3:njätemääräjakautuu seuraavasti: vanhat 
jätekivikasat 0,2 rnilj. m3, punamullan raaka-aineeksi 
käytetty rapautunut jätekivi 0,15 rnilj. m3, sulattojen 
kuona 3,8 rnilj. m3, ns. "Nya Sandmagasin", joka koos
tuu sulfidipitoisista raakkukivistä 0,25 milj. m3, rikki
kiisun pasuttamisessa syntynyt jäte (kisbränder) 
0,4 milj. m3 ja nykyaikaisen malminjalostuksen ri
kastehiekkajäte 2,6 milj. m3

• "Nya Sandmagasin" ja 
rikkikiisun pasuttamisessa syntynyt jäte ovat pahim
mat ympäristönsaastuttajat. Seuraavaksi haitallisim
mat ovat jätekivikasat ja punamullan raaka-ainekasat. 
Vaikka kuonasta joutuu ympäristöön vähemmän me
talle ja kuin muista jätteistä, aiheuttaa kuona-aineksen 
suuri määrä kuitenkin mittavan metallikuormituksen 
ympäristöön. Komissio antoi tutkimuksen perusteella 
ehdotuksensa,jossa suositeltujen toimenpiteiden ko
konaiskustannuksiksi arvioitiin 50 rnilj. Yhdysval
tain dollaria. Parannusehdotuksiin kuului jätealueilta 
tulevien vesien keräärninen ja puhdistaminen, jäteki
vien kokoaminen suurempiin kasoihin sekä niissä 
olevien metallien hyötykäyttö, pinta- ja pohjavesien 
pääsyn estärninen jätealueille ja jätekivi-, kuona- ja 
pyriittijätteidenpeittäminen.OmatrajoituksensaFa
lunin alueen kaivosjätteiden aiheuttamien päästö
jen vähentämiselle asetti kaivosperinteeseen liitty-

vän kulttuurimiljöön suojelutarve. Kaikkien ehdotet
tujen parannustoimenpiteiden arveltiin pienentä
vän Dal-jokeen joutuvia raskasmetallipäästöjä 75-
90 %. 

3.2.2. Falun 

1973 ja 1974 Falunissa tehtiin ympäristön maape
rästä laaja tutkimus, jossa määritettiin mm. maape
rän pH, sähkönjohtokyky, sekä muutamien raskas
metallien (Cu, Pb, Zn) herkkäliukoisuus (1 M 
NHpAc pH 7:ssä) ja totaaliliukoisuus (2 M HCI 
kahden tunnin ajan). Näytteet kerättiin 20 x 40 km:n 
laajuiselta alueelta 80 profiililta. Humuksen pH
arvot kuvastavat viimeisten vuosikymmenien aikana 
tapahtunutta happamoitumista, ja sammalissa on 
näkyvissä muutaman vuoden vaikutus. Humuksen 
pH oli lähes koko Falunin alueella sama. Podsoli
maannoksen rikastumiskerroksen yläosassa pH oli 
0,6 yksikköä pienempi ku in oletettiin, ja tämän 
selitettiin aiheutuvan vanhan kaivostoiminnan pääs
töistä, koska happamoitumisen alueellinenjakauma 
kaivosalueen ympäristössä oli vallitsevien tuulten 
mukainen. 

3.2.3. Garpenberg 

Garpenbergin alueella kaivostoimintaa on harjoi
tettu noin 800 vuoden ajan, ja se on hyvä esimerkki
alue kaivosten ympäristövaikutusten pitkäaikaisuut
ta tutkittaessa. Ennen alueella tehtyjä puhdistuksia 
viereiseen Gruvsjönjärveenjoutui vuosittain 1,5 ton
nia kuparia, 45 tonnia sinkkiä, 2 tonnia lyijyä ja 
70 kiloa kadmiumia (Lindeström & Qvarfort 1985). 
J ärven kalapopulaation rakenne oli epänormaali, eikä 
lisääntyminen onnistunut kaikkina vuosina. Kalojen 
kadmiumpitoisuus oli korkea, mutta toisaalta eloho
peapitoisuus oli hyvin al hainen. Kauempana alapuo
lisissa vesistöissä kaloissa ei kuitenkaan havaittu 
merkke jä lisääntymishäiriöistä ja Garpenbergin jäte
alueen vaikutukset eliöstöihin ovat varsin rajoitetut 
huolimatta satoja vuosia jatkuneesta kuormituksesta 
(Broman 1988). 

3.2.4. Bersbo 

Lundholm ja Andersen (1985) ovat selvitelleet 
Bersbon kaivosalueen (250 km Tukholmasta etelä
lounaaseen) vaikutuksia alapuolisen vesistön kas-
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veihin ja eläimiin. M yös Karlqvist ja Qvarfort (1980) 
ovat tutkineet tällä kaivosalueella havaittuja ympäris
töhaittoja, samoin Allard ym. (1985 ja 1986). Aluees
ta on tehty myös lukuisia muita tutkimuksia, joista osa 
on julkaisemattomia ja osa on julkaistu pienissä ra
porttisarjoissa (esim. Qvarfort 1977). Kaikkia niitä ei 
tavoitettu tätä tutkimusta varten. Ruotsin ympäristön
suojeluvirasto on tehnyt laajan kokonaisselvityksen 
Bersbon alueen kaivosjätteiden ympäristöhaitoista 
(Södermark & Lundgren 1988), ja tämän työn yhtey
dessä on julkaistu kaikkiaan 19 raporttia (Bersbo 
project 1984-1986). Bersbon alueella on toiminut 
useita pieniä kuparikaivoksia pääosin vuosina 1750-
1900. Hyödynnettyjen malmien keskimääräiset pitoi
suudet olivat Cu 0,5-3 %, Zn 1-3 %, Pb 1 %, Fe 20 % 
ja S 25 %. Raakuksijäänytkupariköyhä malm i kasat
tiin varppikasoiksi pohjaveden pinnan yläpuolelle. 
Tänä aikana alueelta tuotettiin 32 500 tonnia kuparia, 
2000 kg hopeaa ja 1,6 kg kultaa (Karlqvist & Qvarfort 
1980). Jätekiveä näissä kasoissa on noin 1 milj. tonnia 
ja ne sisältävät runsaasti eri metallien sulfideja. Run
saimrnin esiintyvät metallit ovat kupari, sinkki, kad
mium, lyijy ja rauta. Kaivosten viereisessä Gruvsjön
järvessä eivät kal at elä, koska varppikasojen sulfidien 
hapettumisen seurauksena järven pH on laskenut al
haiseksi ja vesi on voimakkaasti kontaminoitunut ras
kasmetalleista. Vuonna 1976 todettiin, että järven vedes
sä on 20-30 ~l kadmiumia, mikä määrä selvästi ylitti 
terveellisenä pidetyn juomaveden Cd-pitoisuuden (5-
10 ~l). Samoin järven pohjasedimenteissä oli 10 
cm:n syvyydelle saakka 90 ~g (kuivapainosta) kad
miumia, kun taas 30-40 cm:n syvyydellä kadmiumpi
toisuus oli 5 ~g, jota voidaan pitää alueen tausta
arvona. Maksimaaliset metallipitoisuudet samaisen 
järven sedimenteistä 3-4 cm:n syvyydeltä olivat (kui
vapainosta): Zn 150 mg/g, Cd 0,4 mg/g, Cu 14 mg/g 
ja Fe 50 mg/go Samoin kupari-, sinkki-, lyijy- ja 
rautapitoisuudet olivat selvästi kohonneet järven ve
dessä ja kolmessa valuma-alueen purossa. Lundhol
min ja Andersenin (1985) tutkimuksessa kyseisen 
järveen laskevan puron vedessä on Cd 23 J.tgIl., Zn 11 
300 ~ ja Cu 920 ~l ja sen pH on 4,3. Keskimää
räiset tausta-arvot samoille metalleille viereisissäjär
vissäovat(~l): Cd l±O,I,Zn 19±7 jaCu6,6±1,5.0n 
laskettu (Karlqvist & Qvarfort 1980), että alueelta 
poistuu rapautumisen seurauksena vuosittain 15-
50 tonnia sinkkiä, 2-6 tonnia kuparia, 30-50 kg kad
miumia, 40-70 tonnia lyijyä ja 20 tonnia rikkihappoa. 
Vuosittainen määrä kuitenkin vaihtelee mrn. sade
määrien mukaan, ja Allard ym. (1985) ovat saaneet 
vastaaviksi luvuiksi 3 tonnia alumiinia, 6 tonnia sink
kiä, 700 kg kuparia, 25 kg kadmiumia ja 2 kg lyijyä. 
Heidän mukaansa rikkihappoa syntyi 100 000 kg. 
Luvut ovat Ruotsin suurimrnat. Seuraavaksi sijoittuu 
Falunin kaivosalue. Nämä metallimäärät ja happo 
joutuvat alapuolisiin vesistöihin, missä ne osittain 
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sitoutuvat pohjasedimentteihin ja joutuvat myös vai
kutusalueen kasveihin ja eläinten kudoksiin. 

Lundholm ja Andersen (1985) tutkivat Bersbon 
kaivosalueellakadmium,- kupari- ja sinkkipitoisuuk
sia ajoittain tulvivien peltojen ja soiden ruokojen ja 
kaislojenjuurista sekä myös ihmisravinnoksi käytet
tyjen kalojen lihasta. Biosfäärin metallipitoisuudet 
olivat vielä 15 km:n päässä alapuolisissa vesistöissä 
20 kertaa suuremmat kuin tausta-alueiden arvot, 
vaikka välissä on useita monen kilometrin mittaisia 
järviä. Myös vesirajassa kasvavien puiden rungoissa 
olivat selvästi kohonneet raskasmetalliarvot verrat
tu na noin 50 metrin päässä vesirajasta kasvaviin 
puihin. Jos metallipitoisuudet maaperässä ja vedessä 
olivat kohonneet, olivat myös näiden metallien pi
toisuudet kasvien juurissa yleensä lisääntyneet. Var
sinkin kuparipitoisuudet olivat suoraan verrannolli
sia maaperän pitoisuuksiin eivätkä olleet riippuvai
sia veden pH: sta. Kadmiumpitoisuus oli selvästi 
riippuvainen veden pH:sta niin, että alhaisen pH:n 
alueilla (pH 4,3), missä veden kadmiumpitoisuus oli 
suuri (23 ~l), pitoisuudet kasvien juurissa olivat 
pienet (1,0 ~g), ja vastaavasti korkeamman pH:n 
alueella (pH 6,8-7,0) juurien kadmiumpitoisuus oli 
korkeampi (11-14 J.1g/ g). Myös sinkki käyttäytyi 
kadmiumin tavoin. Nämä havainnot olivat osittain 
ristiriitaisia muiden kadmiumista tehtyjen tutkimus
ten kanssa (esim. Peterson & Alloway 1979), joiden 
mukaan kadmiumpitoisuuden lisääntyminen kasveis
sa on suoraan verrannollinen veden pH:n laskuun. 
Jos maan happamuus lisääntyy, on myös kasvien 
lyijy-, sinkki-, mangaani- ja rubidiumpitoisuudet 
todettu kohonneiksi (Nordberg 1985). Lundholm ja 
Andersen (1985) esittävät kadmiumin poikkeavan 
esiintymisen syyksi sen, että kadmiumin sitoutumi
seen kasveihin vaikuttavat pH:n lisäksi myös 
ympäristön suhteelliset ja totaaliset kalsium-, fos 
fori-, alumiini-, sinkki- ja seleenipitoisuudet. 

Tulva-alueilla viljeltiin myös koemielessä kau
raa ja kaurajyvien kupari ,- sinkki- ja kadmiumpi
toisuudet määritettiin. Todetut kadmiumpitoisuu
det olivat 0,9±O,1 J.1g/g eli 10 kertaa suuremmat 
kuin kontrollialueella « 0,1 J.1gIg) ja ylittivät siis 
Japanissa terveydelle haitallisiksi osoittautuneet 
riisin kadmiumpitoisuudet (0,3-0,6 J.1g/g). Tästä 
syystä aluetta ei suositeltu ruuaksi tuotettavan vil
jan viljelyyn. 

Verrattaessa kolmen Bersbon kaivosalueelta läh
tevän puron metallipitoisuuksien pienenemistä ala
virtaan päin todettiin, että yhden puron vedessä 
kadmiumpitoisuus pienenee selvästi nopeammin kuin 
muissa puroissa. Tämä selittyy sillä, että tämän 
puron vesi on savipitoista ja että se, toisin ku in muut, 
virtaa sellaisten alueiden läpi, joissa on runsaasti 
kuollutta ja elävää kasvillisuutta. Aikaisemmissa 
tutkimuksissa on todettu, että savipartikkelit ja en-
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nen kaikkea orgaaninen aines absorboivat ioninvaih
don kautta tehokkaasti kadmiumia ja muita raskas
metalleja. Hyvin tehokas, pH:stariippumaton absor
boija on humus, joka absorboi kadmiumia 100 meq/ 
100 g. Vastaava arvo savipartikkeleilla on 4 meq/ 
100 g. 

Bersbon kaivosalueen jätekivikasat sisältävät 50 
000 tonnia sinkkiä, 7 000 tonnia kuparia ja 200 000 
tonniarautaa. Uuttuminenjatkuu vielä satoja vuosia, 
ja metallit kulkeutuvat tänä aikana yhä kauemmaksi 
kaivosalueelta. Ongelman ratkaisuksi Lundholm ja 
Andersen (1985) esittävät jätealueiden peittämistä 
ilmatiiviisti,jolloin ilman hapen pääsy varppikasaan 
estyy. He ehdottavat myös, että kaikki alueelta läh
tevät vedet johdettaisiin kulkemaan suoalueen kaut
ta, missä metallien absorboituminen olisi voimak
kainta. Myös läheisenjärven pH:n nostamista suosi
tellaan, koska silloin orgaanisen aineksen tuotto 
järvessä lisääntyisi ja tätä kautta raskasmetallit ab
sorboituisivat jo ennestään saastuneille alueille vielä 
tulevaisuudessakin. Karlqvist ja Qvarfort (1989) ko
keilivatkalkituksen vaikutusta alueeltalähtevän puron 
veden laadun parantamiseen. He totesivat, että kalki
tus vähensi veden kupari-, sinkki-, lyijy- ja kadmi
umpitoisuuksia noin puoleen, mutta kokonaisuutena 
kalkitus ei kuitenkaan tuo pysyvää ratkaisua. Tämä 
johtuu siitä, että kalkkikivirakeiden päälle saostuva, . 
raskasmetallien sitojana toimiva rautahydroksidi on 
hyvin eroosioherkkä. Samalla se vähentää kalkkiki
yen vettä puhdistavaa vaikutusta. Veden virtauksen 
on oltava vähäistä,jotta saostuma olisi pysyvä. Mak
simaalinen puhdistusteho saadaan, jos veden pH on 
noin 7 . Veden pH ei saa myöhemminkään laskea, 
koska saostumista saattaa uudelleen uuttua raskas
metalleja veteen. 

Lundholmin ja Andersenin (1985) tutkimuksen 
käytännön sovellutuksena laskuvesistön varrella ole
vat karjan laidunmaat on kuivattu ja padottu niin, 
että tulvavedet eivät pääse saastuttamaan laitumia. 

Vuosina 1983-1986 Bersbon a1ueella tehtiin ym
päristötutkimuksia, joista on ju1kaistu neljä artikke
lia vuoden 1987 Nordic Hydrology -sarjassa (Allard 
ym. 1987; Brandt ym. 1987; Karlsson ym. 1987; 
Sanden ym. 1987). Projektin tarkoituksena oli saada 
tietoa kaivosjätteistä ympäristöön vapautuvien hap
pojen ja metallien käyttäytymisestä (pääasiassa Al, 
Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, ja Pb). Pääasiassa tutkittiin 
happojen levinneisyyttä ja neutra10itumista, metall i
en levinneisyyttä sekä metallien absorboitumista ja 
saostumista. Hydrologisesti alue on mielenkiintoi
nen, koska se sijaitsee paikallisella vedenjakajallaja 
siellä on pal jon järviä. Kaivosten jätealueiden kosteus
olot ovat kasvillisuuden puuttumisen takia erilaiset 
ku in ympäristössä. Haihtuminen on vähäistä, ja sa
devesi imeytyy helposti jätteeseen, jota on suunnil
leen 0,2 km2:n alalla no in 300 000 m3• Alueella 

otettiin automaattisesti vesinäytteitä viikoittain y1i 
kahden vuoden ajan. Myös virtaamatmitattiin tehty
jen patojen avulla. Näytteitä otettiin alapuolisesta 
vesistöstä kolmesta paikasta 400, 1 500 ja 2 400 
metrin päästä jätealueelta. Suotovesinäytteitä otet
tiin kahdesta kohtaa, ja yläpuolisessa vesistössä oli 
yksi näytepaikka tausta-arvojen saamista varten. Li
säksi tutkittiin kuuden pohjavesikaivon vesi. Pohja
vesi todettiin 4-6 metrin syvyydeltä kontaminoitu
mattomaksi vain 20 m:n päässä muodostumasta. 
Erääksi syyksi todettiin maaperässä oleva saviker
ros, joka esti suotovesien sekoittumisen pohjave
teen. Pohjaveden pH oli 7,1-7,5 (maksimi 7,8), kun 
taas tausta-alueen pintaveden pH oli 4,9-5,7. Suoto
vesien pH taas vaihteli 3:nja 4:n välillä,ja keskimää
räinen pH oli talvisaikaan noin puoli yksikköä suu
rempi ku in kesällä. Tutkimustulosten mukaan me
tallipitoisuuksien pieneneminen lähellä jätealuetta, 
missä pH on alhainen, johtui kontaminoitumattoman 
veden sekoittumisesta jätealueelta tulevaan veteen. 
Tällöin vuodenaikaiset vaihtelut metallien pitoisuuk
sissa tulivatjuuri tässä näytteenottopaikassa suuriksi. 
Sama vuodenaikojen mukaan tapahtuva vaihte1u oli 
havaittavissa myös seuraavissa, kauempana jätealu
eesta olevissa näytteenottopaikoissa, joskin heikom
pana. Kaikista kauimpana olevassa näytteenottopai
kassa ei vuodenaikaista vaihtelua sen sijaan ollut. 
pH:n kohotessa vain alumiini ja rauta saostuivat. 
Muut metallit menivät pH:n kohotessa liuoksesta 
kiinteään suspensioon seuraavassa järjestyksessä: lyi
jy, kupari, kadmium ja sinkki. Tätä mekanismia ei 
kyetty näissä tutkimuksissa yksiselitteisesti selittä
mään. Metallipitoisuuksien jahappamuuden pienene
minen kauemmas alavirtaan johtui monesta syystä, 
kuten pinta- ja pohjavesien sekoittumisesta, emäksi
sen poh javeden neutraloivasta vaikutuksesta, heikosti 
liukoisten hydroksidien, kuten raudan ja alumiinin 
saostumisesta, metallien adsorboitumisesta ja metall i
rikkaiden partikkeleiden sedimentoiturnisesta. 

Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto (The National 
Swedish Environment Proteetion Board) organisoi 
1983 projektin "Environmental hazards from the 
storage of tailings from sulphide ore processing". 
1984 Bersbon alueen läänin ja kunnan sekä maan
omistajien kesken perustettiin projektiin kuuluvat 
ohjaus- ja työryhmät,joiden tehtäväksi tuli teknises
ti ja taloudellisesti mahdollisimman tehokkaasti estää 
metallien leviäminen Bersbon vanhoilta kaivosalueilta 
ympäristöön (Söderrnark & Lundgren 1988). Tämän 
BersbO-projektin tehtäväkenttä jaettiin viiteen osaan: 

1-2) perustietojen koko aminen ja ohjelman laa-
juuden määrääminen 

3) projektin suunnittelu 
4) toteutus 
5) seuranta ja kontrolli 
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Vuonna 1988 oltiin kohdassa 4. Projektin alkuvai
heissa kävi seIväksi, että ainoa realistinen vaihtoehto 
vanhojen jätealueiden ympäristövaikutusten vähen
tämiseksi oli jätealueiden peittäminen, jolloin rajoi
tetaan veden ja ilman hapen pääsyä jätteisiin ja näin 
ehkäistään niiden hapettuminen riittävän pitkällä 
aikavälillä. Täydellinen hapettumisen ehkäiseminen 
ei oIe tarkoituksenmukaista, mutta ympäristönsuo
jelulliselta kannalta sen on oltava kuitenkin riittävää. 
Ruotsin hallituksen päätöksellä syyskuussa 1986 
myönnettiin projektin ehdottamiin toimenpiteisiin 
ja seurantaan 26 milj. kruunua. Tärkeimmät suoritet
tavat kunnostustoimenpiteet olivat seuraavat: 

1) Lukuiset pienet jätekivikasat (yht. 50000 m3) ja 
jätehiekat ja saastuneet maa-ainekset (yht. 15 000 m3) 

siirretään kahden suuremman jätekasan yhteyteen. 
Samalla täytetään kaikki avolouhokset ja maanalai
set kaivoskuilut. 

2) Näin syntyneet kaksi jätealuetta muotoillaan 
sopivan kalteviksi ja niiden väIinen alue puhdiste
taan jätekivestä. Siirrettäviä massoja on yhtensä 
noin 40 000 m3• 

3) Toiminnan aikana kerätyt pintavedet käsitel
Iään kalkitsemalla. 

4) Suurempi jätealueista tiivistetään savella. Sitä 
levitetään kolme kerrosta, joiden kokonaispaksuus on 
0,5 m. Pienempi jätealueista, jossa kaltevuudet ovat 
jyrkemmät ja jossa reunavyöhykkeet ovat vaikearnmin 
käsiteltävissä, päällystetään CeFillillä, joka on se
mentillä stabiloitua Ientotuhkaa (sementtiä 5-10 %). 
Vesipitoisuuden ollessa 30-40 % tämä aines on helpos
ti pumpauavissa ja täyttää tehokkaasti kivimurskeen 
väIitiIat. CeFill kovettuu alle 24 tunnissa ja kestää 
hyvin happoja sekä sulfaatteja. Se vähäinen vesimäärä, 
joka pääsee CeFillin läpi, on voimakkaasti emäksistä 
ja sisältää vain vähän raskasmetalleja. CeFill-ker
roksen vahvuuden tulee olla 0,25 m, ja siihen lisä
tään runkoainekseksi moreenin ki viaineksesta murs
kattua 50-70 mm:n lajitetta. 

5) Tiivistekerrokset peitetään 2 m:n paksuisella 
moreenikerroksella niiden suojaamiseksi jäätymi
seltä, kuivumiseita ja kasvien juurilta. Tämän jäl
keen alue voidaan metsittää, ja samalla moreeni 
toimii tasaavana sadevesivarastona. 

6) lätealueiden ympärillä käytetään bentoniitilla 
tai CeFillillä iskostettua murskettajätekivien, saven 
ja moreenin reunojen sitomiseen. 

7) Alueet, joilta jätekiveä on siirretty pois, kalki
taan, äestetään ja peitetään 0,3 m:n paksuisella mo
reenilla, minkäjälkeen niille istutetaan kasvillisuut
tao Näin käsiteltyä maapinta-alaa tulee olemaan 80 ha 
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ja koko Bersbon kaivosalueen käsitellyksi pinta
alaksi tulee 190 ha. 

8) lätealueiden ympäristössä avataan saven ja 
moreenin ottopaikkoja. Moreenista seulotaan yli 300 
mm:n kivet pois. Tämä kiviaines murskataan ja 
käytetään eri tarkoituksiin. 

9) Kunnostustoimenpiteiden seuranta järjestetään 
tarkaksi, koska saaduista kokemuksista voi olla hyö
tyä myös muualla. Suotovesiä ja alapuolisen vesis
tön tilaa sekä pohjavesiä tarkkaillaan jatkuvasti jäte
alueiden ympäristössä. 

3.2.5. Stekenjokk 

Broman (1988) on kaavaillut Stekenjokkin kai
voksen 150 ha:njätealueen aiheuttamien ympäristö
haittojen ehkäisemiseksi mm. seuraavia keinoja: 

1) lätealue peitetään moreenilla. Lietteisimmissä 
paikoissa käytetään aluksi karkeaa moreenia ja 10-
puksi koko alue peitetään hienommalla moreenilla. 
Pintavesien pääsy alueelle estetään kierto-ojia ra
kentamalla. Lopuksi kylvetään kasvillisuus. 

2) lätealue saatetaan vedenpinnan aIapuolelle. 
Aluksi alue osittain kuivataan, jäte tasoitetaan, pato
jen pintaa kohotetaan, asennetaan tulvavesisuojat, 
patojen erodoituminen estetään ja lopuksi veden 
pintaa kohotetaan. 

3) Pyriitti erotetaan ja varastoidaan erilleen. Py
riitti erotetaan vaahdottamalla ja se varastoidaan 
vedenpinnan alapuolelle avolouhokseen. lätealue 
muotoillaan ja pintavedet kierrätetään sen ulkopuo
lelta. Lopuksi kylvetään kasvillisuus. 

4) pH-puskuroivaa materiaalia lisätään. Rikasta
mossa lisätään malmin sekaan 0,15 osaa oliviinia ja 
jätealue muotoillaan ja pintavedet kierrätetään sen 
ulkopuolelta. Lopuksi kylvetään kasvillisuus. 

Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa perustuvat siihen, 
että jätettä ei päästetä yhteyteen ilman hapen kanssa, 
ja kaks i viimeistä siihen, että jätealueen pintakerros
ten mineraalikoostumusta muutettaisiin niin, että 
happamat vedet neutraloituvat täysin. Kaksi vii
meistä toimenpidettä olisi aloitettava jo hyvissä ajoin 
ennen kaivoksen sulkemista, jotta suojaava kerros 
olisi tarpeeksi paksu. Stekenjokkin tapauksessa hal
vimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui jätteen saatta
minen vedenpinnan alapuolelle. Noin puolen metrin 
moreenipeitteen laskettiin tulevan 8-10 kertaa kal
liimmaksi, ja pyriitin erottaminen no in 3 kertaa ja 
oliviinin sekoittaminen noin 2 kertaa kalliimmaksi 
kuin jätteen saaminen vedena alle (Broman 1988). 
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3.3. Kaivostoiminnasta peräisin olevan elohopean ympäristövaikutusten tutkimukset Ruotsissa 

Elohopea on yksi haitallisimmista raskasmetal
leista ympäristössä. Se esiintyy luonnossa pääosin 
kolmessa muodossa, joista metyy lielohopea on elol
liselle luonnolle vaarallisin. Mm. humusaineet voi
vat synnyttää metyylielohopeaa, ja sen muodostu
misnopeus kasvaa happamassa ympäristössä (Naga
se ym. 1982; Rogers 1977). Metyylielohopea ei 
hajoa helposti luonnossa, ja se rikastuu nopeasti 
eläviin eliöihin. Se aiheuttaa mm. hermostollisia 
vaurioita ja läpäisee hel pos ti aivojen, verenkiertojär
jestelmän ja istukan luonnolliset estojärjestelmät. 
Muut tavallisimmat luonnon elohopeamuodot ovat 
elementaarinen elohopea HgO, joka on pääosin ilma
kehässä ja kaksivalenssinen epäorgaaninen eloho
pea Hg2+, joka esiintyy epäorgaanisissa ja orgaani
sissa kompleksiyhdisteissä erityisesti rikin seurassa. 

Maa- ja kallioperän mineraalien elohopeapitoi
suus on hyvin pieni. Magmakivien ja niiden mine
raalien normaali elohopeapitoisuus on pienempi kuin 
50 Jlg!kgja usein myös pienempi ku in 1 ° Jlg!kg. Myös 
hiekka- ja kalkkikivissä sekä karkeissa maalajeissa 
ovat suunnilleen samat pitoisuudet. Sulfidimineraa
lit sisältävät keskimääräistä enemmän elohopeaa. 

Elohopeaa on maaperässä vain mitättömiä määriä 
liuosmuodossa. Happamassa ympäristössä, kuten 
podsolimaannoksessa, elohopea on sitoutunut or
gaaniseen ainekseen,ja emäksisessä maaperässä myös 
mineraaliaines on aktiivinen elohopean sitoja. Maa
perän elohopeapitoisuus on yleensä 20-625 J..IgIkg; 
korkeimmat arvot ovat kontaminoituneessa maassa. 
Orgaanisilla maa-aineksilla on yleensä korkeammat 
elohopeapitoisuudet kuin mineraalimailla. Läg ja 
Steinnes (1978) ovat määrittäneet Etelä-Norjasta 
no in 700 humusnäytteen elohopeapitoisuudet. Pitoi
suudet olivat 20-550 lJg/kg, ja keskiarvo oli 190 J..IgI 
kg. Elohopeapitoisuus korreloi positiivisesti näyt
teen humuspitoisuuden kanssa. Ruotsin eteläosissa 
humusnäytteiden keskimääräinen elohopeapitoisuus 
oli samoihin aikoihin noin 300 lJg/kg humusnäyt
teissä, joissa orgaanisen aineksen määrä oli noin 
80 %. Pohjois-Ruotsissa pitoisuudet oliv at vähän 
pienemmät, noin 100 J..IgIkg orgaanisen aineksen 
ollessa 55 % (Lindqvist ym. 1984). 

Vesistöjen pohjalle kertyneissä sedimenteissä elo
hopeapitoisuudet ovat selvästi suuremmat kuin vedes
sä. Suurin osa näiden sedimenttien elohopeasta on 
sitoutunut orgaaniseen ainekseen ja hienoimpiin mine
raalirakeisiin. Tästä syystä sedimentin orgaanisen ai
neksen määrä ja raekokojakauma on oleellinen sen 
kyvylle sitoa elohopeaa. Voirnakkaasti saastuneilla 
alueilla elohopeapitoisuudet ovat 1-10 mglkg. Japanis
sa on Minamata Baynrannoilla tavattu jopa201 ° mglkg:n 
pitoisuuksia. Luonnolliset tausta-arvot ovat samaa 
luokkaa kuin maaperässäkin, siis noin 20-250 J..IgIkg. 

V esistö jen keskimääräiset elohopeapitoisuudet ovat 
Lindqvistin ym. (1984) kokoamien tietojen perusteel
la avomerellä 0,3-3 ngll, merien rannikkovesissä 2-15 
ngll ja joissa ja järvissä 1-3 ngll. Sadevedessä pitoisuu
det ovat 5-100 ng/l. Grönlannin jäästä on mitattu 10 ngl 
l:n pitoisuus (Bourton & Delmas 1980). 

Ruotsissa oli vuoteen 1982 mennessä löydetty 
noin 200 sellaista järveä, joista pyydettyjen kalojen 
lihassa oli elohopeaa enemmän ku in 1 mglkg (Linde
ström & Grahn 1982). Lindqvist ym. (1984) ilmoit
tivat, että vuonna 1984 Ruotsissa oli 5 000-10000 
sellaista järveä, joiden pinta-ala oli suurempi ku in 
0,01 km2 ja joiden haukien lihassa oli enemmän kuin 
1 mglkg elohopeaa. Tätä pitoisuutta pidetään ihmis
ravinnoksi kelpaamisen rajana. Lindeströmin ja Grah
nin (1982) tutkimuksessa oli mukana erityyppisiä 
järviä, sekä saastuneita että saastumattomia. Järvien 
veden pH:lla ja niissä elävien haukien elohopeapi
toisuuksilla on todettu olevan negatiivinen korrelaa
tio. Järvien lisääntyvä happamoituminen siis lisää 
myös niissä elävien organismien elohopeapitoisuut
tao Hultberg ja Hasselrot (1981) ovat laskeneet, että 
veden pH-arvonkahden yksikön muutos (7:stä5:een) 
lisää haukien lihan elohopeapitoisuutta keskimäärin 
0,28 mglkg. Elohopean kertymisestä järven eliöstöi
hin on tehty paljon tutkimuksia ja mm. Kanadan 
järvien elohopeatutkimuksissa on todettu, että eliöi
den pienemmät elohopeapitoisuudet ovat suoraan 
verrannollisia suurempiin seleenipitoisuuksiin (Rudd 
ym. 1980; Speyer 1980). Kalojen lisääntynyt eloho
peapitoisuus johtuu siis sekä lisääntyneistä eloho
peapäästöistä että järvien happamoitumisesta. 

Samasta ruotsalaisesta tutkimuksesta (Lindeström 
& Gralm 1982) käy selville, että kaivostoirninnan saas
tuttamissa järvissä, joiden poh jasedimenteissä oli suuria 
raskasmetallipitoisuuksia (Cu, Pb, Cd, Zn ja Hg) olivat 
kalojen elohopeapitoisuudet hyvin pieniä. Pohjois- ja 
Keski-Ruotsin saastumattomissa järvissä 1 kg:n pai
noisissahauissaelohopeapitoisuus oli 0,23 ja 0,53 mgl 
kg, kun taas kaivosalueilta peräisin olevien vesien 
saastuttamissa järvissä samanpainoisten haukien elo
hopeapitoisuus oli keskirnäärin vain 0,08 mglkg. Syytä 
tälle selvälle negatiiviselle korrelaatiolle ei tutkimukses
sa saatu. Lyijy ja sinkki ovat kuitenkin saastuneissa 
järvissä runsaimmin esiintyvät metallit. 

Lindqvist ym. (1984) ovat tehneet laajan selvityk
sen elohopean esiintymisestä Ruotsissa. Heidän mu
kaansa Ruotsin nykyisistä antropogeenisistä eloho
pealähteistä tärkeimpiä ovat 

- kaivos- ja sulattotoiminta (erityisesti sinkki- ja 
kuparisulatot) 

- fossiilisten polttoaineiden polttaminen (pääasi
assa hiili) 
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- muutamat teolliset tuotantoprosessit 
- maanviljelyksessä käytetyt tuholaismyrkyt 
- ihmisen kulutustoimintaanliittyvät päästöt (esim. 

jätteiden poltto). 

Yksittäisistä lähteistä aiheutuvat elohopeapäästöt 
leviävät yli 90 prosenttisesti ilmakehään, ja taustaan 
nähden 10-100 kertaisia arvoja on vain muutaman 
kilometrin päässä. 10-50 km:n etäisyydellä on kui-

tenkin vielä selvästi kohonneita arvoja,ja suurimmat 
sulatot ulottavat vaikutuksensa vielä tätäkin laajem
malle. Ruotsin järvien pohjasedimenteistä ja tur
vesoista tehdyssä tutkimuksissa on todettu, että ete
läisessä Skandinaviassa elohopeapitoisuudet ovat ko
honneet viimeisten sadan vuoden aikana viisinker
taisiksi. Pohjois-Skandinaviassa nousu on ollut noin 
kaksinkertainen. Syyksi Lindqvist ym. (1984) oletta
vat Keski-Euroopan ilmansaasteet. 
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Kuva 6. Norjan metallirnalmikaivokset 1991 . I-Kirkkoniemi. 2-5elvag (SUljellU). 3-Mo i Rana 4-Fosdalen. 5-Limingen. 6- Grong. 
7-Tvenfjellel. 8-Killingdal (suljettu). 9-Bleikvassli. lo-Bidjovagge. II-Hauge i Dalene. 12-Ballangen (Mining Journal 1991). 
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Fig. 6. Metalore mines in Norway in 1991. 1=Kirkenes. 2=Selvag (closed). 3=Mo i Rana. 4=Fosdalen. 5=Limingen. 6= Grong. 
7=Tverrfjellet. 8=Killingdill (closed). 9=Bleikvassli. 10=Bidjovagge. 1 1=Hauge i Dalene. I2=Ballangen (Mining Journal 1991 ). 
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4. NORJA 

4.1. Norjan sulfidimalmikaivosten ympäristövaikutusten tutkimuksesta 

Norjan kaivosteollisuus on perinteisesti keskitty
nyt rautamalmien, perusmetallisulfidien (lyijy, ku
pari, sinkki ja nikkeli) ja pyriittimalmien louhintaan 
ja rikastamiseen (Nielsen 1988). 1988 metallimal
mien kaivostoiminta käsitti 40 % kaikesta Norjassa 
harjoitetusta kaivannaistoiminnasta, johon on las
kettu myös rakennuskivi- ja sepelituotanto. Lukuun 
ottamatta kahta avolouhoksena toimivaarautakaivos
ta Norjan metallimalmien hyödyntäminen on ollut 
pienten, maanalaista louhintaa harrastavien yhtiöi
den käsissä. Teollisuusmineraali- ja kiviainestuo
tanto on tällä hetkellä kasvussa, ja erionmaisia kivi
aineksia viedään useaan maahan Euroopassa, mm. 
Suomeen, tienpäällystettä varten. Norjan Huippu
vuorilla toirnii myös ainoa pohjoismainen kivihiilikai
vos. Kuitenkin Norjassa kaivostoiminta on huomat
tavasti vähäisempää kuin Suomessa ja Ruotsissa. 

Norjassa oli 1991 toiminnassa vajaat kymmenen 
pientä sulfidimalmikaivosta (kuva 6),joiden vuotui
nen tuotanto on 150 000-700 000 tonnia. Kaivoste
ollisuus on pienenemässä, ja monia kaivoksia ollaan 
lakkauttamassa. 

L0kkenin kupariesiintymä sijaitsee no in 70 km 
Trondheimista etelään, ja se löydettiin vuonna 1654. 
Kaivos on ollut toiminnassa y li kolmesataa vuotta,ja 
aina 1900-luvun puoliväliin saakka se tuotti ainoas
taan kuparia. Tämän jälkeen myös rikki otettiin 
tuotantoon. Kuparipitoista pyriittiä on tuotettu yli 
sadan vuoden ajan pasutuslaitoksiin, mutta 1970-lu
vun alussa sen kysyntä lakkasi. Sen jälkeen kaivoksella 
rikastettiin kuparia ja sinkkiä vaahdottamalla. 
Vaahdotusprosessissasyntyijätehiekkaa,jokakoostui 
rikkikiisusta ja harmernineraaleista. Kaikkiaan noin 

3 milj. m3 jätettä johdettiin jätealueelle, jolla on 
kolme patoa. Jätealueelta lähtevän veden laatua seu
rattiin kuukausittain tehtävillä analyyseillä. Tuotan
to kaivoksella päättyi 1.7.1987. Pitkäaikaisten ym
päristöhaittojen ehkäisemiseksi jätteen pinta on suun
niteltu pidettäväksi veden alla. Toinen vaihtoehto 
jätteen sijoittamispaikaksi oli viereinen lampi, mutta 
koska pyriitti ehkä myöhemmin rikastetaan,lampi
vaihtoehdosta luovuttiin (Bnzmdbo 1988). 

Keski-N orjassa sijaitsevalla Grongin kaivoksella, 
joka avattiin 1972, on rikastejäte sijoitettu hapettu
misongelmien ehkäisemiseksi veden alle läheisen 
Huddingsvatnjärven pohjaan (Arnesen ym. 1988). 
Malmin päämineraalit ovat kuparikiisu, sinkkivälke 
ja rikkikiisu. Malmi sisältää myös pieniä määriä 
kultaa, hopeaa ja kadmiumia. 

Gulajoen valuma-alueella on tutkittu vanhojen 
kaivosten jätealueilta jokeen joutuvien raskasmetal
lien vaikutusta lohen levinneisyyteen. Joki on 150 
km pitkä, ja sen virtaama on keskimäärin 98 m3/sek. 
Jokea ei oIe valjastettu sähkövoiman tuotantoon, ja 
sen virtaama vaihtelee paljon eri vuodenaikoina. 
Kaivosten vaikutus tuntuu voimakkaana 35 km ala
virtaan, eikä siellä enää esiinny lohta. Wathne (1988) 
on tutkinut tietokonemallein veden virtaaman ja 
metallipitoisuuksien perusteella mahdoIIisuuksia laa
jentaa lohen elinympäristöä. Tärkein tulos tutkimuk
sista oli, että joen virtaamaa säätämällä elinpiirin 
laajennus on mahdoIIista. Tällöin pienen virtaaman 
aikana olevia myrkkyhuippuja on mahdollista ta
soittaa lisäämällä juoksutuksia ja johtamalla ulko
puolelta puhdasta vettä saastuneeseen jokeen. 

5. YHTEENVETO 

Eräs sulfidimalmikaivosten yleisimmistäja pysy
vimmistä ympäristöriskeistä on niiden jätealueilla 
tapahtuva vesien happamoituminen, joka on val ta
os in seurausta rautasulfidien hapettumisesta. Hap
pamat vedet uuttavat itseensä mm. raskasmetalleja, 
ja ympäristön pinta- ja pohjavesiin joutuessaan ne 
voivat saastuttaa laajemmaltakin. Toinen merkittävä 
jätealueiden ympäristön ympäristöhaitta aiheutuu 
rikastamojätteen pölyämisestä. Pölyhaitta on suurin 
jäteal ueiden välittömässä läheisyydessä, mutta pölyä
misen negatiiviset vaikutukset saattavat ulottua jopa 
kilometrien päähän. Sekä happamoitumis- että pöly
ongelmat kärjistyvät rikastamotoiminnan päättymi-

sen jälkeen, jollei jäteal ueiden jälkihoidosta oIe huo
lehdittu. 

Rikastamo jäte pumpataan jätealueelle veden kans
sa niin, että kiintoaineksen osuus lietteessä on noin 
30 %. Rikastuslaitosten toiminnan aikana käytössä 
olevat jätealueet ovat yleensä veden pinnan alapuo
lella ja pölyämistä tapahtuu vain jätealueiden reu
noilla, missä jäte on kuivilla. Jätealueen täyttötavan 
vuoksi karkein ja samalla vähiten pölyävä jäte jää 
reunoiIIe ja hienorakeisin aines kulkeutuu jätealueen 
keskelle. Pölyhaittaa on yritetty torjua käsittelemäl
lä jätealueiden pintaa bitumipitoisilla sumutteilla, 
kalkkikivimurskeella sekä erilaisilla kemikaaIeilla 
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ja jätteen pintaa on yritetty pitää kosteana kastelu jär
jestelmien avulla pölyämisen estämiseksi. Myös eri
laisia aitoja on käytetty pölyn leviämisen ehkäisemi
seksi. Tehokkain keine estää pölyäminen on saada 
jätteen päälle pysyvä kasvillisuus. Sulfidimalmien 
kaivosten jätealueet ovat pintaosistaan happamia ja 
sisältävät runsaasti raskasmetalleja, eikä kasvilli
suuden kylväminen käsittelemättömän jätteen pin
nalle tästä syystä oIe järkevää. Jätealueet johtavat 
yleensä hyvin vettä ja ovat väriltään tummia, joten 
ni iden pintaosa on kuiva ja aurinkoisella säällä myös 
kuuma ja olosuhteet kasvien itämiselle ovat huonot. 
Kaivosjätteet eivät myöskään sisällä kasvien kasvul
le välttämätöntä typpeä. Kasvillisuus voidaan saada 
aikaan, jos pH:ta nostetaan kalkitsemalla ja käyte
tään typpilannoitteita tai puhdistamolietteitä typen 
lähteenä. Kasvillisuus tuottaa ajan myötä kuolleista 
kasvinosista koostuvan humuskerroksen jätehiekan 
päälle, jolloin kasvien elinolosuhteet vain paranevat. 
Kasvillisuus ei kuitenkaan pysty merkittävästi estä
mään jätteen hapettumista ja siitä aiheutuvia ympä
ristöhaittoja. 

Sulfidimalmien rikastaminen tapahtuu vaahdotta
malla. Prosessin käyttöympäristö on emäksinen, ja 
myös jätealueelle joutuva liete on emäksistä. Niin 
kau an kun rikastamojäte on emäksistä ja se on ve
denpinnan alapuolella, siitä ei oIe suurta vaaraa 
ympäristölle. J os jäte kuitenkin joutuu vedenpinnan 
yläpuolelle, alkavat sulfidit hapettua ja myös ympä
ristöriskit kasvavat. Mikäli jätteen seassa on riittä
västi karbonaattia tai muita emäskationeja sisältäviä 
mineraaIeja, kuten oliviinia, toimivat ne puskurina, 
eikä sulfidien hapettuminen kokonaisuutena muo
dosta ympäristöriskiä. 

Sulfidimineraalien hapeuuminen on monimutkai
nen prosessi, joka tapahtuu asteittain ja jota kataly
soivat sulfideja hapettavat Thiobacillus-ryhmän bak
teerit. Thiobacillus ferrooxidans -bakteeri voi suo
tuisissa oloissa nopeuttaa rautasulfidien hapettumis
ta miljoonakertaisesti. Pyriitti on luonnossa run
saimmin esiintyvä sulfidi. Sen hapettumista kuva
taan yleisesti seuraavilla yhtälöillä: 

1. FeS2 +7/202+H20 -7 Fe2++2(S04)2' +2H+ 
2. Fe2+ + 5/2H20 + 114°2 -7 Fe(OH)3 +2H+ 
3. Fe2+ + 1120 + H+ -7 Fe3+ + 1I2H ° 2 2 
4. FeS2 + 14Fe3+ + 8H2 ° -7 15Fe2+ + 2(SO,Y + 16H+ 

Vastaavantyyppisillä yhtälöillä voidaan kuvata 
myös muiden sulfidien hapettumista. Hapettuminen 
alkaa pääosin epäorgaanisesti,ja ensimmäisessä vai
heessa, kun pH on yli 4,5, hapettuminen tapahtuu 
reaktioden (1) ja (2) mukaan. Hapettumisen toisessa 
vaiheessa, kun pH on 2,5-4,5, hapettuminen tapah
tuu edelleen reaktioiden (1) ja (2) mukaan ja on 
pääosin bakteerien katalysoima. Kolmannessa vai-
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heessa, kun pH laskee alle 2,5:n, hapettuminen ta
pahtuu reaktioiden (3) ja (4) mukaanjaetenee yksin
omaan bakteerien katalysoimana. Reaktion (4) no
peus on riippuvainen reaktiosta (3). 

Hapettuminen alkaa jätepatjan yläosasta, missä 
ilman happea ja kosteutta on saatavilla. Hapettumis
vyöhykkeen ja pohjaveden pinnan alapuolella ole
van muuttumattoman vyöhykkeen väliin muodostuu 
vaihettumisvyöhyke eli kova kerros (Hardplan), rnissä 
tapahtuu happaman, yläpuolelta valuvan veden neut
raloitumista ja sekundääristen mineraalien saostu
mista. 

Reaktioiden (1 )-( 4) perusteella sulfidien hapettu
mistapahtuma vaatii sekä vapaata happea että koste
utta. Hapettumisen seurauksena raudan, sulfaattien 
ja liuenneiden metallien määrä lisääntyy sekä pH 
laskee jätteen sisältämissä huokosvesissä. Myös jät
teen sisältämät muut ainekset voivat mobiloitua sul
fidien hapettumisen seurauksena. Jätteen tehokas 
hapettuminen edellyuää lisäksi Thiobacillus ferro
oxidans -bakteerien aktiivisuutta,joka on mahdollis
ta vain, jos happea on käytettävissä. 

Hapettumisen aiheuttamia ympäristöhaittoja voi
daan rajoiuaa ja kontrolloida, jos pohja- ja pintave
sien sekä sadevesien pääsy jätteeseen voidaan estää, 
jos jäte pystytään eristämään ilman hapesta ja kos
teudesta ja jos bakteeritoiminta voidaan ehkäistä. 
Jätealueelle johtavat pintavedet voidaan ohjata kul
kemaan jätealueen ohi. Jäte voidaan myös eristää 
pohjavedestä. Bakteeritoimintaa voidaan väliaikai
sesti rajoiuaa erilaisin kemikaalein. Ylivoimaisesti 
tehokkain keino estää hapettuminen on peittää jäte 
tiiviillä kerroksella, jolloin jäte eristetään ilman ha
pesta ja samalla myös sadevesien imeytyminen este
tään. Tällöin myös suotovesien määrä pienenee. 
Lisäksi samalla estetään rautaa hapettavien bakteeri
en toiminta. Peitteen on koostuttava useasta kerrok
sesta. Pysyväisyyssyistä peitekerroksiin kannattaa 
käyttää vain luonnollisia materiaaleja. Peitteen on 
toimittava myös kasvien kasvualustana, eikä se saa 
olla altis eroosiolle, pakkaselle eikä kasvien juurien 
aiheuttamalle halkeilulle. Peitteen tärkein kerros on 
tiivistekerros, joka tehdään savesta tai bentoniittise
koitteisesta hiekasta tai moreenista. Tiivistekerros 
voidaan tehdä myös sementillä stabiloidusta hiili
voimaloiden lentotuhkasta. Tiivistekerroksen täy
tyy estää veden läpivirtaus, ja sillä pitää olla kyky 
pidättää vesi huokosissaan, jotta hapen läpivirtaus 
estyy. Tiivistekerros suojataan yläpuolelta moreeni
patjalla, jonka alaosassa on karkearakeinen, hyvin 
vettä johtava kerros. Riittävä paksuus moreenipat
jalle on kaksi metriä. Myös jätteen ja tiivistekerrok
sen väliin pitää sijoittaa hyvin vettä johtava kerros, 
joka estää jätteestä tulevan kapillaariveden pääsyn 
kosketuksiin tiivistekerroksen kanssa. 

Jäte voidaan eristää ilman hapesta myös siten, että 
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se saatetaan vedenpinnan alapuolelle joko nostamal
la pohjaveden pintaa tai patoamalla keinotekoinen 
järvi. Vaikeuksia voi tällöin aiheutua vaihtelevan 
sademäärän aiheuttamasta pohjaveden pinnan vaih
telusta. Myös mahdolliset padot on tehtävä riittävän 
vakaiksi. Norjassaon muutamillakaivoksillakäytet
ty tätä ratkaisua. 

Eräs keino estää ilman hapen pääsy jätteeseen on 
perustaa jäteal ueen päälle keinotekoinen vetinen suo. 
Seisovassa vedessä kuolleet kasvinjätteet aikaansaa
vat anaerobiset olot, ja tällöin jäte eristyy tehokkaas
ti ilman hapesta. Aikaa myöten turvekerroksen pak
suus kasvaa ja systeemin toimivuus vain tehostuu ja 
varmistuu. 

Edellä kuvatut toimenpiteet pyrkivät estämään 
ympäristön kannalta haitallisten happamien vesien 
muodostumisen. Perinteisesti happamoitumisen ai
heuttamia ympäristöhaittoja on torjuttu korjaamalla 
seurauksia eli käsittelemällä jo muodostuneita hap
pamia vesiä. Happamien jätevesien käsitteleminen 
kalkilla on yleisin keino niiden ympäristövaikutus
ten minimoimiseksi. Kalkituslaitokset vaativat kui
tenkin jatkuvaa huoltoa, niiden käyttö tulee kalliiksi 
ja ne tuottavat valtavasti jätelietettä, joka myös on 
ympäristöriski, sillä metallit voivat liueta uudestaan, 
jos pH laskee. 

lätevesien biologinen käsittely voi joissakin tapa-

uksissa olla halvempaa, se voi vaatia vähän huoltoa 
ja jäteaineksen tuotto saattaa olla myös vähäistä. 
Kokeellisissa tutkimuksissa ja käytännön kokeissa 
on saatu lupaavia tuloksia jätevesien käsittelystä 
sulfaattia pelkistävillä bakteereilla. Eräät bakteerit ja 
levät voivat taas tehokkaasti sitoa kuoriinsa veteen 
liuenneita metalleja, ja siten ne toimivat kiteytymis
keskuksina oksidi- ja silikaattimineraaleille. Näin 
syntyneet rautaoksidit ja -hydroksidit sitovat itseen
sä myös muita liuoksessa olevia metalli-ioneja, jotka 
näin sitoutuvat maanpinnalla varsin stabiileihin mi
neraaleihin eivätkä oIe enää vaarassa levitä ympäris
töön. Tällä tavalla voi kiteytyä myös karbonaatteja, 
fosfaatteja, sulfideja, ja myös piitä voi saostua. 

lätevesiä voidaan puhdistaa passiivisesti johta
malla ne suolle, jolloin raskasmetallit imeytyvät 
tehokkaasti turpeeseen. läteveden virtausnopeuden 
on oltava riittävän hidas, jotta imeytymistä voi ta
pahtua. Talvisin jäätyminen aiheuttaa kuitenkin suu
ria ongelmia. Turpeen kapasiteetti sitoa rakasmetal
leja on jopa 20 g/kg kuivapainosta, ja tämä kapasi
teetti on riippuvainen metallien konsentraatiosta. 
Kosteikot voivat suotuisissa oloissa sitoa kymmeniä 
tonneja rakasmetalleja yhden hehtaarin alalle. Myös 
elävät kosteikkokasvit sitovat itseensä jonkin verran 
raskasmetalleja, mutta kokemukset niiden käytöstä 
raskasmetallien sitojana ovat huonot. 

6. KIITOKSET 

Tämä työ on osa Geologian tutkimuskeskuksen 
geokemian osastossa suoritettua tutkimushanketta, 
jossa selvitettiin sulfidimalmikaivosten ympäristö
vaikutuksia. Osaston johtaja, professori Reijo Sal
minen, on tarkistanut käsikirjoituksen. Kuvat on 

puhtaaksipiirtänyt Tarja Tuimala. Työn rahoituk
seen osallistui myös vesi- ja ympäristöhallitus. Kii
tän edellä mainittuja ja myös muita, jotka ovat 
avustaneet tämän työn tekemisessä. 

7. SUMMARY 

Acidification of waters, mainly due to the oxida
tion of iron sulphides, in the tailings disposal areas of 
sulphide mines is one of the most common and 
persistent environmental risks at these mines. Acid 
waters dissolve heavy metals and, when entering 
surface and ground waters in the surroundings, may 
pollute large areas. Another environmental nuisance 
caused by tailings disposal areas is dusting. This 
hazard is greatest in the immediate vicinity of the 
areas, but may have repercussions within a radius of 
several kilometres. The above problems are most 
grave after the termination of concentrating unless 
measures are taken to rehabilitate the areas in some 
way. 

Tailings are pumped to the disposal areas with 
water; this slurry has asolids content of about 30%. 
While the concentrators are in operation the tailings 
disposal areas are usually submerged and dusting 
only occurs along the edges, where the tailings are on 
dry land. Owing to the way the areas are filled in, the 
coarsest, and thus least dusty, tailings remain at the 
edges and the finest fractions travel to the central 
parts of the areas. Dust hazards have been combated 
by treating the surface of disposal areas with bitumi
nous sprays, crushed limes tone and a range of chem
icals, and by keeping the surface of the tailings moist 
with wateringsystems. Fences have been erected to 
contain dusting. The most effective way to prevent 
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dusting, however, is to plant the area with a penna
nent vegetation cover. The difficulty with this is that 
the surficial parts of tailings areas at sulphide mines 
are acidic and contain abundant heavy metals. Con
sequently, vegetation cannot be planted on untreated 
tailings. Since the disposal areas are usually highly 
penneable and dark in colour, their surface is dry and 
hot in sunny weather, making it difficult for plants to 
genninate. Nor do tailings contain the nitrogen es
sential for plant growth. Vegetation can be estab
lished if the pH is raised with lime and nitrogen 
fertilizers or if purification plant sludge is used as a 
nitrogen source. Eventually the vegetation will pro
duce a humus layer composed of dead parts of plants, 
thus improving the conditions for plants. However, 
not even vegetation can significantly subdue the 
oxidation of tailings and the consequent environ
mental damage. 

Sulphide ores are concentrated by flotation. The 
operational environment ofthe process is alkaline as 
is the slurry pumped to the tailings disposal area. As 
long as tailings remain alkaline and covered by water 
they pose no great danger to the environment. How
ever, as soon as they are above water level, the 
sulphides in them start to oxidize and the environ
mental risks begin to mount up. If, however, the 
tailings contain enough carbonate or other minerals 
with base cations, such as olivine, they act as buffers 
and the oxidation of sulphides as a whole will not be 
an environmental risk. 

The oxidation of sulphide minerals is a complicat
ed reaction, which proceeds step by step catalysed by 
Thiobacillus group bacteria. Under favourable con
ditions the Thiobacillusferrooxidans bacterium may 
speed up the oxidation of iron sulphides a million
fold. Pyrite is the most common sulphide in nature. 
lts oxidation takes place roughly as folIows : 

1. FeS
2 
+ 7/2 0 2 + Hp -7 Fe2+ + 2(S04)2. + 2H+ 

2. Fe2+ + 5/2 H20 + 1/4°2 -7 Fe(OH)3 + 2H+ 
3. Fe2+ + 1/2°

2 
+ H+ -7 Fe3+ + 1/2 H

2
0 

4. FeS
2 
+ 14 Fe3+ + 8 Hp -7 15 Fe2+ + 2(SO i ' + 16 H+ 

The oxidation of other sulphides can be described 
by similar equations. Oxidation usually beg ins inor
ganically; in the first stage, when the pH is over 4.5, 
it proceeds according to equations (1) and (2). In the 
second stage, at pH 2.5-4.5 , it still proceeds accord
ing to reactions (1) and (2), catalysed mainly by 
bacteria. In the third stage, when the pH drops to 
under2.4, theoxidation follows reactions (3) and (4), 
and is catalysed exclusively by bacteria.The rate of 
reaction (4) depends on reaction (3). 

Oxidation begins in the upper part of the tailings 
bed, where atmospheric oxygen and moisture are 
available. A transitional zone, hardpan, where acidic 
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waters seeping from above are partly neutralized and 
secondary minerals precipitate, develops between 
the oxidation zone and the unaltered zone below the 
groundwater table. 

As shown by reactions (1 )-( 4), the oxidation of 
sulphides requires free oxygen and moisture. Owing 
to oxidation, the abundances of iron, sulphates and 
dissolved metals increase and pH declines in the pore 
water of tailings. Other constituents of tailings may 
also be mobilized. For effective oxidation of tailings, 
the activity of the Thiobacillus ferrooxidans bacteri
um is also required; this is possible only if oxygen is 
available. 

Environmental hazards caused by oxidation can 
be kept under control if groundwater and surface and 
rain waters can be prevented from entering the tail
ings, if the tailings can be isolated from atmospheric 
oxygen and moisture, and ifbacterial activity can be 
restrained. Runoff entering the tailings disposal are
as can be diverted. Tailings can also be isolated from 
groundwater. Bacterial activity can be temporarily 
subdued with chemicals. By far the most effective 
way to prevent oxidation, however, is to cover the 
tailings with an impenneable layer that isolates them 
from atmospheric oxygen and hinders rainwater in
filtration. This reduces the amount of seepage water 
and prevents the activity of iron-oxidative bacteria. 
The cover must be composed of severallayers and, to 
ensure its pennanence, should be made of natural 
materials only. Since it also has to act as the substrate 
for vegetation, it must be able to resist erosion, frost 
and the cracking caused by plant roots. The most 
important layer of the cover is the sealing layer. This 
is usually made of clay or bentonitic sand or till, but 
the fly ash of coal-fired power plants stabilized with 
cement can also be used. The important thing is that 
it should prevent the flow-through of water and be 
able to retain water in its pores to res train the flow
through of oxygen. The upper surface of the sealing 
layer is protected by a till bed with a coarse-grained, 
highly penneable layer in its lower part; ideally, the 
till bed should be around 2 m thick. A highly penne
able layer must be placed between the tailings and the 
sealing layer to prevent the capillary water of tailings 
from coming in contact with the sealing layer. 

Tailings can also be isolated from atmospheric 
oxygen by submerging them, either by raising the 
groundwater table or impounding an artificiallake. 
Groundwater table fluctuations caused by variations 
in precipitation may then present problems. Dams, if 
constructed, must be made stable enough. This ap
proach has been applied at some Norwegian mines. 

One way to prevent atmospheric oxygen from 
entering tailings is to construct an artificial, wet mire 
on top of the tailings disposal area. Dead vegetation 
remains give rise to anaerobic conditions in the 
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stagnant water, effectively isolating the tailings from 
atmospheric oxygen. As the peat layer grows thicker 
the efficacy of the system improves and stabilizes. 
The aim of all the above measures is to prevent the 
formation of acidic waters detrimental to the envi
ronment. Environmental hazards caused by acidifi
cation have usually been countered by rectifying the 
consequences, i.e. by treating acidic waters already 
formed, most commonly with lime. Liming plants, 
however, require continuous maintenance, are ex
pensive to operate and produce vast amounts of 
was te sludge, which is an environmental risk in 
itself, because the metals in it may redissolve if the 
pH drops. In some cases the biological treatment of 
effluents may be cheaper, as both the maintenance 
requirement and the production of waste may be 
minimal. Experimental studies and practical trials on 
the treatment of effluents with sulphate-reducing 
bacteria have produced promising results. Some 
bacteria and algae effectively bind metals dissolved 

in water to their crusts, which act as nucleation 
centres for oxides and silicates. Iron oxides and iron 
hydroxides thus formed also adsorb other dissolved 
metal ions, which are thus fixed to fairly stable 
minerals on the ground surface and are not in danger 
of spreading into the sUIToundings.Carbonates, phos
phates, sulphides and silica mayaIso precipitate in 
this manner. 

Effluents can be purified passively by leading 
them into mires, where heavy metals are effectively 
adsorbed by peat. The flow rate of the effluent must 
then be low enough to allow adsorption. However, 
freezing in winter is a great problem here. The 
capacity of peat to bind heavy metals, which is up to 
20 glkg of dry weight, depends on the metal concen
trations. Underfavourable conditions, wetlands may 
bind tens of tonnes of heavy metals per hectare. 
Living wetland plants also bind heavy metals to 
some extent, but experience of their use as heavy 
metal adsorbers has not been encouraging. 
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