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JOHDANTO

Arkeologisten löytöjen perusteella Itä-Suomes-
sa alettiin käyttää asbestia jo noin 4 500 vuotta
sitten kampakeraamisen kulttuurin saviastioissa
(Carpelan 1979). Paakkilan asbestiesiintymän teol-
lista hyödyntämistä selvitettiin jo 1800-luvun lo-
pulla. Ensimmäisen asbestimyllyn Paakkilannie-
men rannalle rakensi tanskalainen yhtiö vuonna
1907. Suomen Mineraali Oy aloitti varsinaisen
teollisen asbestin tuotannon alueella vuonna 1918.
Asbestin louhinta ja rikastus tarjosi työpaikkoja
Tuusniemen Paakkilassa vuosikymmeniä ja jonkin
aikaa 1940 - 50-luvuilla myös Outokummun Mal-
jasalmella (Huttunen & Sivonen 1974). Asbestin
erikoiset ominaisuudet mahdollistivat sen hyödyn-
tämisen monissa tuotteissa, auton jarrukengistä
rakennusmateriaaleihin.

1970-luvulla asbestin terveydellisistä vaikutuk-
sista kaivoksen työntekijöihin alkoi olla riittävästi
kiistatonta näyttöä (Nurminen 1972, Ahlman et al.
1973). Vuonna 1976  valtioneuvosto antoi päätök-
sen asbestin käytöstä aiheutuvien haittatekijöiden
torjunnasta ja valvonnasta. Suomen ja Pohjoismai-
den ainoa asbestikaivos suljettiin ja asbestinrikas-
tus Paakkilassa lopetettiin vuonna 1976. Kesällä
1996 Paakkilan asbestikaivosalueen tilanne tuli
pitkän tauon jälkeen esiin. Tuolloin huvila-asuk-
kaiden keskuudessa heräsi epätietoisuus ympäris-
tössä olevan asbestin haitallisuudesta, sillä muussa
yhteydessä kuin ympäristössä tavattavan asbestin
käsittely ja käyttö on tarkoin säädeltyä. Annetuista
säädöksistä yksi keskeisimmistä on valtioneuvos-
ton päätös (VNp 852/92) asbestin ja asbestipitoi-
sen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myy-

misen ja käyttöönoton kieltämisestä. Ainoa poik-
keus yleisestä kieltopäätöksestä on asbestia epä-
puhtautena sisältävien kivilajien louhiminen ja ja-
lostaminen sekä näistä valmistettujen tuotteiden
käyttö maarakennus- ja maanparannustarkoituk-
siin. Työstä johtuvan asbestille altistumisen ja siitä
aiheutuvan terveysvaaran vähentämiseen ja ehkäi-
syyn on laadittu valtioneuvoston päätös asbesti-
työstä (VNp 1380/1994).

Pohjois-Savon ympäristökeskus katsoi lokakuus-
sa 1996 tarpeelliseksi teettää ympäristöministeriön
rahoittamana tutkimuksen, jonka tavoitteena oli
kartoittaa asbestin esiintyvyyttä maaperässä ja il-
massa Paakkilan ja Maljasalmen ympäristöissä.
Toimeksiannon toteuttivat Geologian tutkimuskes-
kuksen (GTK) Väli-Suomen aluetoimisto ja Kuo-
pion aluetyöterveyslaitos (KATTL) (Nikkarinen et
al. 1997). Tutkimuksen jatkoselvitykset, joissa as-
bestikuituja löytyi käytössä olevasta soranotto-
paikasta, toivat esiin tarpeen kartoittaa asbestin
esiintymiskohteet myös kaivosalueiden ulkopuo-
lella. Asbestia sisältäviä kallioita esiintyy muual-
lakin lähialueilla, vaikka Paakkila ja Maljasalmi
ovatkin ainoat kohteet, joissa sitä on teollisessa
mitassa louhittu. Tämän julkaisun tarkoituksena
on luetella ja kuvata Tuusniemen, Outokummun,
Kaavin ja Heinäveden kuntien alueilla tähän men-
nessä löydetyt asbestipitoiset kohteet, jotka ovat
joko kiintokallioita tai lohkareita. Asbestipitoisia
kallioita ja lohkareita esiintyy poikkeuksellisen
runsaasti näiden kuntien alueella, koska geologiset
olosuhteet ovat siellä olleet erittäin suotuisat as-
bestin muodostumiselle.

Asbestin tuntemus on hyvin vanhaa kansojen
historiassa (Suila 1950). Nimitys asbesti on peräi-
sin kreikankielestä ja merkitsee liukenematonta ja
viittaa asbestin suureen vastustuskykyyn happoja
vastaan. Pohjois-Amerikassa tavallisimmin käy-
tetty nimitys on amiant. Se juontaa juurensa myös
kreikan kieleen ja tarkoittaa palamatonta. Asbesti
kestääkin erittäin hyvin korkeita lämpötiloja. As-
bestin määrittely ei ole yksiselitteinen, sillä käsit-

teen sisältö riippuu siitä, puhutaanko asbestista
mineralogisen, kaupallisen vai työhygieenisen
määritelmän mukaan.

Asbestin geologinen määritelmä perustuu mine-
raalin ulkoasuun, asbestin geologiseen syntytapaan
ja yksittäisen kuidun lujuusominaisuuksiin. Mine-
ralogisesti asbestit ovat magnesium- ja magnesi-
um-rautapitoisia kuitumaisia silikaattimineraale-
ja, joten niiden luonnollisimpia isäntäkivilajeja ovat

Asbestin määrittely ja ominaisuudet
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metamorfoituneet, runsaasti magnesiumia ja rau-
taa sisältävät kivilajit. Asbesti voi esiintyä kivessä
joko massamaisesti tai juonimaisesti. Asbestiesiin-
tymät ovat geologisesti suhteellisen harvinaisia,
epähomogeenisia ja yleensä kooltaan rajallisia
(Ross 1981, Catherine et al. 1988).

Asbestimineraalit voidaan jakaa kiderakenteen,
kemiallisen koostumuksen ja teknisten ominaisuuk-
sien perusteella kahteen pääryhmään eli serpentii-
ni- ja amfiboliasbesteihin (Zussman 1979). Ser-
pentiiniasbesteihin kuuluu krysotiiliasbesti, joka
on serpentiinimineraalin kuituisen muodon nimi
(taulukko 1). Amfiboliasbestit ovat nauhasilikaat-
teja, ja tähän ryhmään kuuluvat aktinoliittiasbesti,
amosiitti, antofylliittiasbesti, krokidoliitti ja tre-
moliittiasbesti. Antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliit-
ti esiintyvät tavallisimmin ei-kuituisessa muodos-
sa. Asbestimuotoinen antofylliitti, kuten antofyl-
liitti yleensäkin, kehittyy ultraemäksisten kivien -
serpentiniittien alueellisessa metamorfoosissa.

Serpentiniitit ovat muuttuneet maankuoren lii-
kunnoissa sekä rakenteellisesti että mineraali-
koostumukseltaan. Serpentiniittien nykyinen mi-
neraalikoostumus vaihtelee alueellisen metamor-
foosiasteen vaihtelun mukaisesti. Hydratoitunei-
den mantteliperäisten metaharzburgiittien tyypilli-
siä muuttuneita mineraaleja ovat mm. serpentiinit
krysotiili ja antigoriitti sekä ortoamfiboli antofyl-
liitti. Antofylliittia syntyy ultraemäksisten kivien
metamorfoosissa yleensä vasta ylemmän amfibo-
liittifasieksen oloissa, esim. kontaktimetamorfoo-
sissa. Sitä voi kehittyä myös nopeassa paineenva-
pautumisvaiheessa ultramafiittien siirroksiin ja juo-

nisysteemeihin ennen metamorfisen lämmön jääh-
tymistä, jos vettä on ollut tarjolla ylimäärin (Bucher
& Frey 1994, Deer et al. 1982).

Krokidoliitiksi kutsutaan riebeckiittimineraalin
kuituista muotoa. Gruneriitin harvinaista asbesti-
muotoa kutsutaan amosiitiksi, ja se on saanut ni-
mensä sanasta Amosa, joka on ollut lyhenne sa-
noista Asbestos Mines of South Africa eli kaivos-
yhtiön nimestä (Zoltai 1981).

Kaupallisesti asbesti on yleisnimitys taipuisille
ja kuituisille asbestiasuisille mineraalimuunnok-
sille, ja ne voidaan jakaa mekaanisesti erikokoisiin
tulen- ja haponkestäviin kuituihin. Asbestimine-
raalien maailmankaupassa on krysotiiliasbestin
osuus ylivoimaisin, kun taas amfiboliasbestien
osuus on hyvin pieni koko määrästä. Serpentiinias-
besti on hieno- ja pitempikuituisempaa mutta ei
yleensä niin kestävää happoja vastaan kuin anto-
fylliittiasbesti (Hodgson 1979, taulukko 2).

Työhygieenisiä mittauksia ja mikroskooppista
kuitulaskentaa varten ovat käytössä asbestin ja
mineraalikuitujen määritelmät, joissa otetaan huo-
mioon ensisijaisesti pölyhiukkasen kemiallinen
koostumus ja mikroskooppisesti määritettävissä
olevat ominaisuudet, kuten hiukkasen muoto ja
ulottuvuudet (Chatfield 1984, Kelse & Thompson
1989, Junttila et al. 1994). Suomalaisen standardin
SFS 3868 mukaan kuiduksi lasketaan hiukkanen,
jonka pituus on yli 5 µm, läpimitta alle 3 µm ja
pituuden suhde läpimittaan suurempi kuin 3:1 (Suo-
men Standardoimisliitto 1981). Nämä mitat täyttä-
viä kuituja pidetään terveydelle vaarallisina, ns.
hengittyvinä kuituina.

Taulukko 1. Yleisimmät asbestimineraalit, niiden mineraalikaavat ja asbestimuunnosten nimitykset.
Table 1. Most common asbestos minerals, their names and  formulas and the names of the asbestiform
varieties.

Ryhmä 
Group 

Mineraalin nimi 
Mineral name 

Mineraalikaava 
Mineral formula 

Asbestityyppi 
Asbestos type  

 
serpentiini-
serpentine 

 
krysotiili 
chrysotile 

 
Mg3Si2O5(OH) 

 
krysotiiliasbesti 
chrysotile asbestos 

 
 
amfiboli- 
amphibole 

 
riebeckiitti 
riebeckite 

 
Na2(Fe2+,Mg)3 Fe3+

2 Si8 

O22(OH)2 

 
krokidoliitti 
crocidolite 

 
gruneriitti 
grunerite 

 
Fe7Si8O22(OH)2 

 
amosiitti 
amosite 

 
antofylliitti 
anthophyllite 

 
(Mg,Fe2+)7 Si8O22(OH)2 

 
antofylliittiasbesti 
anthophyllite asbestos 

 
tremoliitti 
tremolite 

 
Ca2(Mg,Fe)5 Si8O22(OH)2  

 
tremoliittiasbesti 
tremolite asbestos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
aktinoliitti 
actinolite 

 
Ca2(Fe,Mg)5 Si8O22(OH)2  

 
aktinoliittiasbesti 
actinolite asbestos 



7

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 152, 2001

              Asbestin esiintyminen ja sen vaikutus ympäristöön Tuusniemellä, Outokummussa, Kaavilla ja Heinävedellä

Kanadasta löytyi 1870-luvulla laajoja serpen-
tiiniasbestikenttiä n. 100 km etelään Quebecistä.
Teknisiltä ominaisuuksiltaan kanadalainen asbesti
oli huomattavasti parempaa kuin aikaisemmin pää-
asiassa Italian Aostalaaksosta tuotettu amfibolias-
besti, ja se soveltui varsinkin kaikkiin kehruutuot-
teisiin erinomaisesti. Kanadasta kehittyikin nope-
asti asbestiteollisuuden johtava maa. 1940-luvun
lopulla kehruukuidun tuottajamaista olivat tärkeim-
mät Kanada, Etelä-Afrikka (Etelä-Rhodesia, Ete-
lä-Afrikan Unioni ja Swazimaa) ja Venäjä (Aurola
& Vesasalo 1954). Gruneriitin harvinaista asbesti-
laatua amosiittia on louhittu vain Etelä-Afrikasta,
Transvaalin provinssista; amosiittia löydettiin sieltä
ensimmäisen kerran vuonna 1907 (Ross 1981).

Riebeckiitin asbestista muotoa krokidoliittia on
louhittu neljällä alueella: Transvaalin ja Cape Pro-
vincen alueella Etelä-Afrikassa, Hammersley Ran-
gen alueella Länsi-Australiassa ja Cochabamban
alueella Boliviassa. Vuonna 1981 vain Etelä-Afri-
kan louhokset olivat edelleen käytössä (Ross 1981).
Pienistä tremoliitti-aktinoliittiasbestiesiintymistä
on lukuisia tietoja ja aktinoliittiasbestiesiintymistä
joitakin. Näitä asbestimineraaleja ei ole hyödyn-
netty oleellisen laajasti, lukuun ottamatta ehkä var-
haista tremoliittiasbestin louhintaa Pohjois-Italian

Alpeilla (Ross 1981).
Vuoteen 1980 mennessä oli louhittu maailman-

laajuisesti yli 100 miljoonaa tonnia asbestia. Tästä
määrästä yli 90 % oli krysotiilia ja yli 5 % krokido-
liittia ja amosiittia. Antofylliittiasbestin kokonais-
määrä oli luultavasti vain 400 000 tonnia ja siitä
350 000 tonnia Suomen tuottamaa. Tremoliittias-
bestin kokonaistuotanto vuoteen 1980 mennessä
oli vain muutama tuhat tonnia. Aktinoliittiasbestin
kaupallinen käyttö on käytännössä tuntematonta
(Ross 1981). Vuonna 1978 asbestintuottajista Neu-
vostoliitto oli tärkein (46,1 %), ja toiseksi tärkeim-
pänä Kanada tuotti 28,9 % koko maailman asbes-
tista. Molemmat maat louhivat vain krysotiilias-
bestia ja suurimmat louhokset olivat Uralilla ja
Quebeckissä. Kolmas johtava asbestintuottaja oli
Etelä-Afrikka (7,1 %), ja se tuotti amosiittia, kro-
kidoliittia ja krysotiilia. Nämä kolme maata yhdes-
sä tuottivat 82,1 % maailman asbestista. Asbestia
tuotettiin vuonna 1980 yhteensä n. 5,6 miljoonaa
tonnia. Vuonna 1989 maailman asbestituotanto oli
n. 4,2 miljoonaa tonnia, ja siitä krysotiilin osuus oli
99 %. Tärkeimmät tuottajamaat olivat Neuvosto-
liitto, Kanada, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe (Juntti-
la et al. 1994). Euroopassa on sangen harvoja käyt-
tökelpoisia asbestiesiintymiä.

Taulukko 2. Asbestimineraalien ominaisuuksia.*
Table 2. Properties of asbestos minerals.*

Maailman asbestin tuotanto

*Hodgson 1979, Zoltai 1981 ja Alviola 1970.

Suomessa asbestia on teollisesti hyödynnetty
kahdesta esiintymästä, Tuusniemen Paakkilasta ja
Outokummun Maljasalmelta. Kummankin kaivok-

sen louhittuna ja jalostettuna asbestimineraalina oli
amfiboliasbestien ryhmään kuuluva, kuituinen anto-
fylliitti.

Suomen asbestin tuotanto

ominaisuus krysotiili krokidoliitti amosiitti antofylliittiasbesti
property chrysotile crocidolite amosite anthophyllite asbestos

kovuus 2,5 - 4 4 5,5 - 6 5,5 - 6
hardness

vetolujuus hyvä erinomainen kohtalainen huono
tensile strength good excellent moderate poor

31x10-3 35x10-3 20x10-3 < 5x10-3

kehrä t tävyys erittäin hyvä kohtalainen kohtalainen huono
spinning very good moderate moderate poor

hapon- ja emäksenkestävyys huono hyvä hyvä erittäin hyvä
resistance to acids poor good good very good
and alkali

sulamispiste 1550ºC 1200ºC 1400ºC 1480ºC

melting point



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 152, 2001

Maria Nikkarinen, Soile Aatos ja Eeva Teräsvuori

8

Louhintatyötä Paakkilassa harjoitti aluksi tans-
kalainen yhtiö vuosina 1907 - 1910. Yhtiö rakensi
asbestimyllyn Paakkilanniemen rantaan nykyisen
Tanskanniemen kohdalle. Suomen Mineraali Oy
aloitti teollisen asbestin tuotannon vuonna 1918, ja
vuodesta 1959 alkaen Paraisten Kalkkivuori Osa-
keyhtiö jatkoi Paakkilassa louhimista ja jalosta-
mista. Kaivos- ja rikastustoiminnan keskeisin osa
sijaitsi niemen keskiosassa. Paakkilan kaivos tuotti
varsinaisen teollisen asbestituotantonsa aikana
vuosina 1918 - 1975 yhteensä 350 000 tonnia antofyl-
liittiasbestia (Palomäki & Halonen 1968). Tästä
kotimaan kulutus oli 120 000 tonnia. Asbestin irrotus
tapahtui pääosin avolouhintana, joskin vuonna 1950
asbestikiveä nostettiin jonkin aikaa myös maan-
alaisena koelouhintana. Sivukiven louhinta edusti
yli 90 % työpanoksesta. Asbestikiven rikastusvai-
heet käsittivät murskauksen, kuivatuksen, aukai-
sun, seulonnan, luokituksen ja osittaisen jauhami-
sen. Paakkilan asbesti on tunnettu hyvästä hapon-
kestävyydestään, ja sen sulamispiste on n.1 500 °C.
Paakkilan antofylliittiasbestilouhos on ollut tyy-
piltään suurin maailmassa (Ross 1981), ja aikanaan
Itä-Suomen antofylliittiasbestin varaan voitiin pe-
rustaa melko laajaksi paisunut asbestiteollisuus.

Outokummun Maljasalmella asbestin louhinta
ja rikastus ajoittuivat vuosille 1943 - 1953, jolloin
asbestilla oli enemmän kysyntää kuin Paakkilan
kaivokset pystyivät tyydyttämään. Maljasalmella
asbestikuitu oli laadultaan lyhyempää kuin Paakki-
lassa. Asbestia rikastettiin siellä yhteensä noin
61 000 tonnia.

Paakkilan ja Maljasalmen asbestiesiintymien
geologiaa

Vallitsevimpana kivilajina Paakkilanniemellä on
biotiittigneissi. Maarianvaara-tyyppinen graniitti
ja siihen liittyvät pegmatiitit ovat nuorimpia kivi-
lajimuodostumia. Asbestiesiintymät sijaitsevat lins-
simäisinä serpentiniittimuodostumina biotiittig-
neississä. Linssien pituusakseleilla sekä sivukiven
poimuakselilla ja venymällä on sama kulku ja kaa-
de. Biotiittigneissin liuskeisuuden ja kerrokselli-
suuden kulku ja kaade seuraavat linssien muotoja.

Linssit ovat voimakkaasti ruhjoutuneita, eikä niihin
liity minkäänlaisia tulokanavia (Suila 1950).

Paakkilassa on ollut ainakin kahdeksan asbesti-
kiviesiintymää. Teknillisesti hyödynnetyt linssin-
muotoiset pahkut sijaitsevat helminauhan tavoin
peräkkäin niemen keskiosissa kaarenmuotoisella
vyöhykkeellä. Useimmat esiintymät puhkeavat
maanpintaan ja ovat voimakkaasti rapautuneita.
Suurimman pahkun pituus on ollut n. 100 m, ja
siinä on tavattu asbestia syvimmillään 60 m:n sy-
vyydessä. Asbestilinssien mineraalikoostumus on
Suilan (1950) mukaan seuraava: oliviini, serpentii-
ni, antofylliittiasbesti, tremoliitti-aktinoliitti, bio-
tiitti, kloriitti, lisäksi magneettikiisu, magnetiitti
sekä kromiitti, rikkikiisu, kuparikiisu ja sinkkiväl-
ke. Linssejä lävistävät hyvin useassa tapauksessa
pegmatiittijuonet. Eri mineraalit ovat järjestyneet
säännönmukaisesti vyöhykkeittäin juonten molem-
min puolin: pegmatiittia vastaan on biotiittivyöhy-
ke, ja sen jälkeen tulevat kloriittivyöhyke, amfibo-
livyöhyke, talkki-asbestivyöhyke ja oliviini-ser-
pentiinikivi. Ainoastaan pegmatiitin ja biotiitti-
vyöhykkeen kontakti on melko jyrkkä, ja sisim-
missä vyöhykkeissä vaihettuminen on vähittäistä
(Suila 1950).

Maljasalmella serpentiniittiä esiintyy 2 km pit-
känä itä-länsisuuntaisena jaksona Kinttulammen
pohjoispuolella. Maljasalmen louhosalueen serpen-
tiniittiesiintymä on kooltaan pienempi kuin Paak-
kilan louhosalue. Maljasalmella asbestikivi on kar-
keassa kiilleliuskeessa. Näiden kivilajien hyvin
jyrkkä kontakti on louhoksessa useassa kohdassa
näkyvissä, ja lisäksi siinä voi nähdä tektonisen
liikunnon merkkejä. Asbestikivikallion pituusak-
selin suunta yhtyy kiilleliuskeen poimuakselin suun-
taan. Asbestikiveä lävistää pegmatiittijuoni. Mal-
jasalmen esiintymä poikkeaa muista alueen asbes-
tiesiintymistä siinä, että paikan asbestikivessä on
runsaasti enstatiittia. Sen on todettu esiintyvän
pieninä rakeina asbestin raoissa ja suurina kiteinä
erillään tai yhteen kasvaneena antofylliitin kanssa.
Enstatiitti on osittain muuttunut antofylliitiksi, jota
nyt tavataan sekä kovina kiteinä että antofylliittias-
bestina. Kivessä on lisäksi oliviinipitoista serpen-
tiiniä, talkkia ja kloriittia (Aurola & Vesasalo 1954).

Paakkilan entinen kaivosalue sijaitsee Tuusnie-
men kunnassa Ohtaansalmen länsipuolella Juojär-
veen rajoittuvalla Paakkilanniemellä n. 70 km
Kuopiosta itäkaakkoon karttalehden 4222 05 alu-
eella. Maljasalmen asbestilouhos sijaitsee Outo-

kummun kunnassa Kuopio-Joensuu-tieltä Mineraa-
lin risteyksestä 2 km Maljasalmelle. Asbestilouhos
on n. 100 m:n etäisyydellä tien länsipuolella kartta-
lehden 4222 04 alueella.

Kaivostoiminnan aiheuttaman asbestikuormituk-

KAIVOS- JA RIKASTUSTOIMINNAN AIHEUTTAMAN MAAPERÄN
ASBESTIKUORMITUKSEN ARVIOINTI PAAKKILASSA JA MALJASALMELLA
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sen arviointia varten kerättiin kesällä 1997 molem-
mista kohteista maaperä- ja järvisedimenttinäyttei-
tä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa luon-
nonprosessien ja ihmistoiminnan levittämän as-
bestianomalian laajuus, tehdä riskinarvio ja kun-
nostussuositus. Paakkilasta kerättiin maaperänäyt-
teitä 115 paikasta eri syvyyksiltä 7 km2:n alueelta
ja Maljasalmelta 34 paikasta 2 km2:n alueelta. Näyt-
teenoton suunnittelussa käytettiin hyväksi alueen
kallioperä- ja maaperätietoja sekä eri aikoina otet-
tuja ilmakuvia. Maaperänäytteet otettiin valtaosin
lapiokairalla maan pintaosasta. Molemmille alu-
eille tehtiin lisäksi kaivinkoneella tutkimuskaivan-
toja maapeitteen kerrosjärjestyksen selvittämisek-
si ja syvempien kerrosten havainnoimiseksi. Kai-
vannoista kerättiin maapeitteen yläosan näytteet
lapiokairamenetelmällä ja otettiin lisäksi valikoi-
duista kohdin näytteitä myös alemmasta moreenis-
ta. Kutakin näytettä otettiin vakiotilavuus eli yksi
litra.

Sedimenttinäytteenotossa käytettiin kahdenlaista
näytteenottomenetelmää: mäntäkairausta ja limnos-
otinta. Mäntäkairauksella otettiin häiriintymätön
jatkuva näytesarja pohjasedimentistä pisimmillään
4,5 m. Limnos-ottimella otettiin erilliset näytteet
1 cm:n välein sedimentin yläosasta lähtien.

Kuidut laskettiin Kuopion aluetyöterveyslaitok-
sen laboratoriossa polarisaatiomikroskoopilla. Las-
kenta tehtiin liettämällä erotetusta, alle 100 mm:n
aineksesta. Standardin SFS 3868 mukaisesti tulok-
siksi laskettiin hengittyvät asbestikuidut eli hiuk-
kaset, joiden pituus on vähintään 5 µm, läpimitta
enintään 3 µm ja pituuden suhde läpimittaan vähin-
tään 3:1. Tällä menetelmällä määrityksen alaraja
oli 3 000 kuitua/g ja yläraja 600 000 kuitua/g.

Luonnontilaisen pohjamaan suurimmat kuitupi-
toisuudet ovat louhosten lähellä ja niiden itä- kaak-
koispuolella viimeisimmän jäätikön kuljetussuun-

nissa. Perusmaan kuitupitoisuus ei kummassakaan
kohteessa ylittänyt 50 000 kuitua/g (taulukko 3).
Luontaisen asbestin esiintymiselle on ominaista,
että asbestipitoisuus tavallisesti lisääntyy syvyy-
den kasvaessa. Luontaiset asbestianomaliat nou-
dattavat kalliosta irronneiden lohkareiden muo-
dostamia glasigeenisiä lohkareviuhkoja.

Tässä arvioinnissa sovellettavaksi toimenpide-
suositusten ohje-arvoksi valittiin 50 000 kuitua/g
maata, koska virallista ohje- tai raja-arvoa asbestil-
la saastuneen maan arvioimiseksi ei ole asetettu.
Valittu ohjearvo perustuu päätelmään maa-ainek-
sen teoreettisen pölyämisen ja huoneilmalle asetet-
tujen terveydellisten raja-arvojen (Työministeriö
1993, VNp 886/87) laskennallisesta vertailusta
(Nikkarinen et al. 1997).

Paakkilanniemen keskiosassa, entisellä kaivos-
alueella ja sieltä kaakkoon Juojärven rantaan ulot-
tuvalla n. 1 km:n levyisellä vyöhykkeellä maan
pintaosien kuitupitoisuudet olivat tasaisesti suuret.
Määrät ylittivät yleisesti edellä mainitun toimenpi-
dearvon 50 000 kpl/g maata. Vyöhykkeen jätealu-
eiden näytteiden lisäksi pellolta, metsäalueelta ja
tienpinnasta otetut näytteet sisälsivät runsaasti as-
bestikuituja. Tulosten mukaan pintamaan ylin
20 cm:n kerros sisältää tavallisesti eniten kuituja ja
pitoisuudet pienenevät syvyyden kasvaessa (tau-
lukko 3). Myös osa ranta-alueesta, yhteensä n.
1,5 km:n matkalla, sisälsi runsaasti kuituja (kuva 1).

Maljasalmen kaivostoiminta-alueella pintamaa-
näytteet sisälsivät tasaisesti suuria kuitupitoisuuk-
sia (kuva 2). Määrityksen ylärajan 600 000 kuitua/
g ylittäviä pitoisuuksia oli sekä louhoksen puolei-
sella metsittyneellä alueella, että jätehiekka-alu-
eella. Toiminta-alueen pintamaan lisäksi yli metrin
syvyydellä täytemaa-aineksessa havaittiin suuria
kuitupitoisuuksia.

Taulukko 3. Paakkilan ja Maljasalmen luonnontilaisten pohjanäytteiden ja maan pintaosan
asbestikuitupitoisuudet (kpl/g).
Table 3. Number of asbestos fibres (number/g) in subsoil and topsoil in Paakkila and
Maljasalmi .

 
 
 

Mediaani 
Median 

Keskiarvo 
Mean 

Maksimi 
Maximum 

Näytemäärä 
Number of samples 

 
Paakkila 

    pohjamaa 
subsoil   

 
 

3 000 

 
 

8 678 

 
 

46 000 

 
 

28 

 
maan pinta  

topsoil   

 
120 000 

 
133 671 

 
> 600 000 

 
102 

 
Maljasalmi 

 pohjamaa 
subsoil 

maan pinta 
topsoil 

  

 
 

3 000 
 

35 500 

 
 

7 050 
 

179 129 

 
 

32 000 
 

> 600 000 

 
 

10 
 

31 
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Kuva 1. Maaperän asbestipitoisuus Paakkilassa. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 1. Asbestos content of soil in Paakkila area. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/
MYY/01 .
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Paakkilan louhosten ympäristöstä 2 km:n etäi-
syydellä sijaitsevasta kolmesta lammesta otettiin
pohjanäytteet. Lampioloissa, joissa aallokon se-
koittava toiminta on vähäistä, yli metrin syvyydel-
tä lammen pohjasta otettu näyte kuvastaa ennen
kaivostoiminnan aikaa kerrostunutta ainesta. Täs-
sä syvyydessä minkään lammen näyte ei sisältänyt
asbestia yli määritysrajan. Pohjasta 3-5 cm:n sy-

vyydeltä otettujen sedimenttinäytteiden tulkittiin
edustavan aktiivisen kaivostoiminnan aikaa. Kaik-
ki tältä syvyydeltä otetut näytteet sisälsivät run-
saasti kuituja (taulukko 4). Eniten (> 600 000 kpl/
g) kuituja oli Kaatrasen lammessa, joka sijaitsee
alle kilometrin etäisyydellä kaivosalueen pohjois-
puolella. Vähiten kuituja (12 000 kpl/g) oli toimin-
ta-aikaa kuvastavasta syvyydestä otetussa Kiukoon-

Kuva 2. Maaperän asbestipitoisuus Maljasalmella. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 2. Asbestos content of soil in Maljasalmi area. Base map©National Land Survey of Finland, permission number
239/MYY/01 .

Lampisedimenttien asbestikuitupitoisuudet
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lammen sedimenttinäytteessä. Kiukoonlampi sijait-
see 2 km:n etäisyydellä Paakkilan louhosten koillis-
puolella. Kahden lähimmän lammen nykytilaa edus-

tava sedimentin pintaosa (syvyys 0-2 cm) sisälsi
edelleen runsaasti kuituja, mutta kauimmaisessa
Kiukoonlammen näytteestä ei enää havaittu kuitu-
ja.

Maaperän sisältämän asbestin aiheuttaman ym-
päristöhaitan arvioimisessa oltiin nyt uudella alu-
eella, johon ei ole saatavissa tukea vastaavista
aiemmista tutkimuksista Suomessa. Asbestijäte on
vuoden 1994 alusta voimaan tulleen jätelain mu-
kaan luokiteltu ongelmajätteeksi. Ympäristöhait-
ta-alueiksi luokiteltiin jätelain mukaisesti ne alu-
eet, joiden maaperä sisältää asbestikuituja. On kui-
tenkin tähdennettävä, että niin kauan kuin asbesti-
kuidut pysyvät maassa, ne ovat ainoastaan ympä-
ristöhaitta. Terveysriskin ne aiheuttavat vasta pääs-
tyään ilmaan. Ympäristöhaittaa määriteltäessä on
täten keskeistä arvioida kuitujen mahdollista pää-
syä maasta ilmaan eli pölyämisalttiutta. Kolme
päätekijää vaikuttavat tähän eniten: kuitujen si-
jainti maassa, niiden määrä ja alueen käyttö. Teki-
jöiden merkitystä pölyämisalttiudelle on arvioitu
ja lopullinen ympäristöhaitan suuruus ja alueiden
luokittelu neljään haittaluokkaan on tehty näiden
osatekijöiden yhteisarviona.

Luokka I
Ensimmäiseen ympäristöhaittaluokkaan kuulu-

via alueita on Paakkilassa yhteispinta-alaltaan
3,8 ha (kuva 3). Tähän luokkaan kuuluvat

- jätehiekka-alueet (pölypenkat)
- 1,6 km:n matka tiestöä.
Alueiden tämänhetkinen tila sisältää terveysris-

kin, sillä asbestikuituja pääsee niiltä vapaasti il-
maan ja työsuojeluhallituksen turvallisuustiedot-
teessa annettu HTP-arvo, 0,3 kuitua/cm3 ilmaa, voi
tietyissä oloissa ylittyä.

Luokka II
Toisen asteen haittaluokkaan kuuluvia alueita

Paakkilassa on yhteensä 3,5 ha. Tähän luokkaan
kuuluvat

- osat ranta-alueista, joissa asbestikuituja on
runsaasti, joko rantavyöhykkeessä kuivalla maalla
tai järven pohjassa matalassa vedessä

- jätekivialueet, jotka sisältävät rapautuvia anto-
fylliittiasbestipitoisia kiviä

- antofylliittiasbestipitoinen louhosseinämä.

Luokka III
Ne kaivoksen keskeiset toiminta-alueet, jotka

eivät kuulu edellisiin riskiluokkiin, sijoittuvat tä-
hän luokkaan. Näiden alueiden maaperän pinnassa
on runsaasti kuituja ohuen multakerroksen alla tai
kasvillisuuden sitomana humuksessa.

Luokka IV
Pienimmän haitan luokkaan IV kuuluvat ne alu-

eet, jotka sisältävät kohtalaisesti kuituja mutta ei-
vät terveysriskin ylittävää määrää. Kuopio-Joen-
suu-tien varrella olevien asutusten pihapiirit kuu-
luvat tähän luokkaan ja samoin kohteet, joissa
perusmaa sisältää luontaisesti runsaasti kuituja
syvällä maassa.

Maljasalmen luokituksen mukaiset ympäristö-
haitta-alueet rajattiin samoin kuin Paakkilan vas-
taavat alueet. Maljasalmen haitta-alueet ovat pin-
ta-alaltaan pienempiä kuin Paakkilan (kuva 4).

Paakkilan maaperä sisältää antofylliittiasbesti-
kuituja sekä luontaisesti että kaivostoiminnan vai-
kutuksesta rikastuneena. Asbestikuitujen leviämi-
nen ja pölyäminen on kuormittanut pintamaita pa-
hiten louhosten ja jätealueiden välittömässä lähei-
syydessä. Viime vuosisadan vaihteen varhaisin

Taulukko 4. Paakkilan ympäristön lampien sedimenttinäytteiden asbestikuitupitoisuudet (kpl/g).
Table 4. Number of asbestos fibres (number/g) in lake sediments near Paakkila.

Haitta-alueluokitus ja haitta-arvio

 
Syvyys 
Depth 
 
  

Kiukoonlampi  
etäisyys louhokselta 
distance from quarry 
 2,1 km 

Pieni-Kaatranen 
etäisyys louhokselta 
distance from quarry 
1,5 km  

Kaatranen  
etäisyys louhokselta 
distance from quarry  
0,7 km 

 
alle 2 cm 
less than 2 cm 
 

 
< 6 000 

 
223 500 

  
60 000 

2-5 cm 12 000 156 000 > 600 000 
 

yli 100 cm 
more than 100 cm 

< 6 000 < 6 000 < 6 000 
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Kuva 3. Paakkilan haitta-alueluokitus I-IV. Luokka I on arvioitu suurimman haitan omaavaksi alueeksi ja luokka IV pienimmän haitan
alueeksi. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 3. Classification of potential harmful areas in Paakkila. Class I has the greatest potential for harmful impact and class IV has
the least. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/MYY/01.
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kaivostoiminta näkyy suurina kuitumäärinä lou-
hosalueelta kaakkoon sijaitsevalla n.1 km:n levyi-
sellä vyöhykkeellä. Lampien pohjasedimenttiha-
vaintojen tulosten perusteella toiminnan aikainen
pölyäminen on ollut runsasta ja ulottunut ainakin
2 km:n etäisyydelle.

Asbestikuituja on levinnyt ja pölynnyt myös
Maljasalmen louhoksen ja rikastuslaitosten välit-
tömässä läheisyydessä. Kinttulammesta ja Pou-
danlammesta otettujen pohjanäytteiden havainto-
tulosten perusteella kuitujen leviäminen on rajoit-

tunut nyt ja jo toiminnan aikana alle 2 km:n etäisyy-
delle. Lähimpien talojen pihapeltojen multakerrok-
sen kuitupitoisuus ylitti yksittäistapauksessa 50 000
kuitua/g.

Kaivos- ja rikastustoiminnan aiheuttaman as-
bestikuormituksen haittojen minimoimiseksi esi-
tettiin Paakkilan ja Maljasalmen alueille kunnos-
tussuosituksia. Pahimmat asbestihaitta-alueet suo-
siteltiin peitettäviksi riittävällä multakerroksella ja
nurmettaviksi.

Kuva 4. Maljasalmen ja Kinttumäen haitta-alueluokitus I-IV. Luokka I on arvioitu suurimman haitan omaavaksi alueeksi ja
luokka IV pienimmän haitan alueeksi. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 4. Classification of potential harmful areas in Maljasalmi and Kinttumäki. Class I has the greatest potential for
harmful impact and class IV has the least. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/MYY/
01 .
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Asbestiesiintymien kartoitus ja maastotarkistuk-
set tehtiin kohteisiin, joista aiemman tiedon perus-
teella oli löydetty asbestimineraalia joko kalliosta
tai lohkareista. Lähdetietoina aiemmista asbestiha-
vainnoista käytettiin julkaisuja ja malminetsintä-
raportteja (Aurola & Vesasalo 1954, Alviola 1970).
Lisäksi kohteiden valinnassa hyödynnettiin GTK:n
kallioperäkartoitus-, malmiviite- ja teollisuusmi-
neraalitietokantoja. Lähdetietoina on käytetty myös
GTK:n ja Partek Oy:n arkistotietoja ajalta, jolloin
asbestia etsittiin malminetsintätarkoituksessa. Kos-
ka suuri osa arkistotiedoista oli 1940 - 50-luvuilta,
sijaintitiedot olivat epätarkkoja, joten maastotar-
kistus katsottiin aiheelliseksi. Aiemmissa selvityk-
sissä pääpaino on ollut arvioida asbestiesiintymien
taloudellista määrää ja laatua arvioinnissa. Tässä
kartoituksessa kiinnitettiin huomiota erityisesti
mineraalin esiintymiseen asbestimuodossa. Kar-
toituksessa havainnoitiin sellaiset kalliopaljastu-
mat ja lohkareet, jotka sisältävät asbestiasuista
antofylliittiä, aktinoliittia tai tremoliittia. Tässä
tutkimuksessa lohkareiden ja paljastumien havain-
nointi perustuu yksinomaan kivien makroskooppi-

seen tarkasteluun, joten ohuthietutkimuksia ei kal-
lionäytteistä ole tehty. Kivien visuaalisen tarkaste-
lun etuna on, että tyypilliset asbestin ominaisuudet
- hiusmainen, pitkänomainen, orgaanisia kuituja
muistuttava muoto ja silkkimäinen kiilto - pysty-
tään havainnoimaan silmämääräisesti. Asbestin
olemuksesta seuraavat sen ainutlaatuiset ominai-
suudet. Asbestiasuiset mineraalit ovat vahvempia,
joustavampia ja tavallisesti paljon kestävämpiä kuin
saman mineraalin ei-asbestimaiset muodot. Hyvin
kehittyneiden kuitujen lujuus voi olla 50 kertaa
suurempi kuin saman mineraalin yksittäisen muun
muotoisen kiteen (Zoltai 1981). Kuidut kiteytyvät
tavallisesti kuitukimpuiksi. Asbestin fysikaalisten
ominaisuuksien kehittyminen on asteittaista, ja ne
ovat aina hyvin kehittyneet korkealaatuisessa kau-
pallisessa asbestissa.

Maastokartoituksen yhteydessä ympäristöstä
havainnoitiin erityisesti asutuksen läheisyys, jotta
tietoa voitaisiin hyödyntää myöhemmin, jos suun-
nitellaan kohteita ympäristöperäisen asbestin altis-
tustutkimuksiin.

MENETELMÄT

Kartoitus

Asutuksen lähellä sijaitsevissa kohteissa ja myös
niissä kohteissa, joiden arkistotietojen sijaintitie-
dot olivat puutteelliset tai mainitut kalliopaljastu-
mat tai lohkareet eivät löytyneet, korvattiin puuttu-
vaa tietoa tutkimalla hengittyvien kuitujen (koko
alle 10 µm) esiintymistä pintamaanäytteissä. Jääti-
kön kuluttavan ja kuljettavan toiminnan seurauk-
sena on todennäköistä, että maaperässä on kuituja
sellaisilla alueilla, joiden kallioperä sisältää asbes-
tia.

Maastossa päätettiin tapauskohtaisesti yhden tai
useamman maaperänäytteen ottamisen tarpeelli-
suudesta maaperän kuitupitoisuuden määrittämi-
seksi. Kesän 1998 aikana otettiin eri kohteiden
läheisyydestä yhteensä 62 maaperänäytettä. Näyt-
teet otettiin maaperän pintakerroksesta kuokalla
tai lapiolla 20 cm:n syvyyteen saakka, koska pinta-
kerroksen kuitupitoisuus on keskeinen tekijä arvi-
oitaessa maankäsittelystä aiheutuvaa kuitujen pö-
lyämistä ilmaan. Näytemäärä oli noin 2 dl. Näyttei-
tä kerättäessä vältettiin isojen (2 cm) kivien mu-
kaantuloa. Maaperä ja ympäristötiedot havainnoi-
tiin näytteenoton yhteydessä.

Alueellisen kartoituksen yhteydessä kerättyjen
maaperänäytteiden asbestikuitumääritykset tehtiin

GTK:ssa Kuopion aluetyöterveyslaitoksen Paakki-
lan tutkimuksia varten kehittämällä menetelmällä
(Nikkarinen et al. 1997). Preparaatin teossa oli
ensimmäisenä vaiheena näytteen kuivattaminen.
Näytettä kuivattiin avonaisessa näytepurkissa läm-
pökaapissa vähintään vuorokausi n. 60 °C:n läm-
pötilassa. Tämän jälkeen kuivuneen näytteen hie-
nointa ainesta punnittiin n. 1 g tutkittavaksi. Jos
kyseessä oli paljon hienoainesta sisältävä moreeni-
näyte, määrä saattoi olla vain 0,5 g, ja karkearakei-
sen rantanäytteen määrä oli jopa yli 1,5 grammaa.
Tavoitteena oli saada tiheydeltään sopivia prepa-
raatteja. Näytemäärä vaikutti preparaatin tiheyden
lisäksi myös kyseisen näytteen kuitupitoisuuden
määritysrajaan eli siihen, kuinka suuren painoar-
von jokainen löydetty kuitu sai laskennassa. Tä-
män vuoksi kuivuus oli ehdoton vaatimus, jotta
saatu paino todella edustaisi aineksen kuivapainoa
eikä vääristäisi mittaustuloksia.

Hienorakeisen aineksen erottamiseksi karkeasta
aineksesta käytettiin liettämismenetelmää. Koe-
putkeen pantuun näytteeseen lisättiin 10 ml tislat-
tua vettä ja putkea ravisteltiin kääntelemällä. Hie-
nojakoisen aineksen (< 100 µm) sisältävä liete
pipetoitiin tarkkuuspipetillä mahdollisimman tark-

Maaperänäytteiden asbestikuitumääritys
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kaan talteen toiseen koeputkeen. Tämä toistettiin
kolme kertaa ja näin saatiin kokonaislietemääräksi
30 ml. Lietteestä tehtiin preparaatti pipetoimalla
siitä ravistelun jälkeen tarkkuuspipetillä koeput-
ken keskivaiheilta 5 µl:n suuruinen pisara puhdis-
tetulle objektilasille. Vesi haihdutettiin laittamalla
preparaatti lämpökaappiin n. 60 °C:n lämpötilaan.
Kuiva näyte peitettiin pienellä peitelasilla ja sen
reunasta imeytettiin kapillaaripipetillä taitekertoi-
meltaan sopivaa immersionestettä näytteeseen.
Käytettävä taitekerroin valitaan aina määritettävän
mineraalin mukaisesti. Tässä tutkimuksessa tiedet-
tiin kuitujen olevan joko antofylliittiä tai tremoliit-
tia. Molemmille mineraaleille sopii saman taite-
kertoimen (1.605) immersioneste. Immersiones-
teen lisäämisen jälkeen preparaatit olivat valmiita
analysoitavaksi valomikroskoopilla. Vaikka tut-
kittavaksi tuleva lopullinen näytemäärä (5 µl) oli
pieni, sen oletettiin edustavan riittävän hyvin maa-
perän kuitupitoisuutta. Preparaatit valmistettiin
työturvallisuussyistä vetokaapissa.

Laskettaessa kuituja valomikroskoopilla otettiin
huomioon vain hengittyvien kuitujen määritelmän
täyttävät kuidut. Standardin SFS 3868 mukaan ter-
veydelle vaarallisten eli hengittyvien kuitujen pituu-
den tulee olla vähintään 5 µm, läpimitta saa olla
enintään 3 µm ja pituuden suhde läpimittaan tulee
olla vähintään 3:1. Kuitujen määrä laskettiin tutkit-
tavasta näytteestä valomikroskooppianalyysia var-
ten tehdystä immersiopreparaatista. Kuidut tunnis-
tettiin taitekertoimien, mineraalin pituussuunnan
optisen luonteen, pleokroismin ja sammumiskulman
perusteella (Vainio 1991).

Laskennassa koko 5 µl:n näytepisara käytiin läpi
käyttäen yleensä 500-kertaista suurennosta. Epä-
tarkkuutta tuloksiin aiheutti ennen muuta pienim-
pien kuitujen mittasuhteiden tarkka määrittely.
Mikroskooppitutkimuksen tulokset ilmoitetaan
hengitettävien kuitujen määränä grammassa maa-
ta. Käytetyllä menetelmällä määrityksen alaraja on
6000 kuitua/g ja yläraja 600 000 kuitua/g (Nikka-
rinen et al. 1997). Valikoiduista preparaateista teh-
tiin määrityksen varmistus SEM-laitteistolla.

Heinäveden, Kaavin, Outokummun ja Tuusnie-
men kuntien alueiden kallioperä (ikä noin 1 950
miljoonaa vuotta) sijoittuu geologisesti karjalaisen
pääalueen eteläosaan, Itä-Savon provinssiin (ikä
noin 2 150-1 860 miljoonaa vuotta) svekofennia-
laisen pääalueen rajalle, Keski-Suomen primitiivi-
sen kaarikompleksin tuntumaan (kuva 5) . Pääalu-
eiden rajaseutu ilmentää kahden muinaisen mante-
reen voimallisen yhteentörmäyksen vyöhykettä
(Korsman et al. 1997, Lehtinen et al. 1998).

Pääosan Itä-Savon provinssin kivilajeista muo-
dostavat arkeeisen mantereen reunan päälle törmä-
yksissä siirtyneet kalevaiset merenpohjan ympä-
ristöstä peräisin olevat mustaliuskepitoiset kiille-
liuskeet ja törmäyksen aiheuttaman kuoren vah-
ventumisen jälkeen syntyneet granodioriitit ja gra-
niitit. Idässä allas rajoittuu varhaisempaan merelli-
seen sedimenttimuodostumaan (ns. Höytiäisen al-
las), joka on kerrostunut arkeeisen mantereen pääl-
le. Metamorfiselta historialtaan provinssi jakautuu
toisistaan poikkeaviin osaan. Lounainen osa on
metamorfoosiasteeltaan korkein: kiilleliuskeet ovat
migmatoituneita ja syväkivet kalimaasälpävaltai-
sia graniitteja. Altaan kaakkoisosa koostuu lähes
yksinomaan kiilleliuskeista. Pohjoisen osan meta-
morfoosiaste on matalahko ja aluetta luonnehtivat
laajat ja monivaiheisesti deformoituneet ylityöntö-
pinnat. Pohjoisosan syväkivet ovat Maarianvaara-
tyyppisiä, koostumukseltaan granodioriittisia ja

graniittisia kiviä, ja niiden ikä on noin 1 860 miljoo-
naa vuotta. (Huhma 1975, Korsman et al. 1997,
Lehtinen et al. 1998.)

Itä-Savon provinssin pohjoisosa tunnetaan ns.
Outokumpu-assosiaationa, jolla on ofioliittikom-
plekseille tunnusomainen kivilajisto serpentiniit-
teineen (Koistinen 1981). Kiilleliuskeiden sekaan
ja päälle on ylityöntynyt sedimenttipatjojen ala-
puolisia mannerkuoren kappaleita aina ultraemäk-
sisestä manttelista asti (Kontinen 1998). Outokum-
pu-assosiaatio on ollut malmigeologisesti Suomen
tuottavimpia geologisia kokonaisuuksia. Siellä si-
jaitsevat entiset kuparivaltaiset monimetallikaivok-
set eli Outokumpu Oy:n Mökkivaaran, Keretin ja
Vuonoksen kaivokset Outokummussa sekä Mal-
mikaivos Oy:n Luikonlahden kaivos Kaavilla.
Outokumpu-assosiaation alueella on myös lukui-
sia muita monimetalliaiheita (Papunen et al. 1986).
Näihin ofioliittijaksoille ominaisiin metallipitoi-
siin vyöhykkeisiin liittyy myös sellaisia serpenti-
niittiesiintymiä, jotka sisältävät joskus myös talou-
dellisesti kannattavia määriä teollisuusmineraale-
ja, kuten talkkia ja nyt tarkastelun kohteena olevia
asbestimineraaleja.

Suomen tunnetuista antofylliittiasbestiesiinty-
mistä yli 90 % sijoittuu tämän tutkimuksen kohtee-
na olevien neljän kunnan alueelle. Suomen mine-
raalien hakemistossa mainitaan antofylliittiä tava-
tun 32 kunnan alueelta (Hytönen 1999).

TUTKIMUSALUEEN KALLIOPERÄN YLEISPIIRTEET
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Kuva 5. Tutkimusalueen sijainti ja kallioperä. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 5. Location and bedrock geology of the study area. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/
MYY/01.
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Antofylliittin ja antofylliittiasbestin
esiintyminen ja koostumus kohdealueella

Tutkimusalueen muuttuneissa serpentiniiteissä
esiintyy vaihtelevasti sekä antofylliittiä että anto-
fylliittiasbestia. Tämän tutkimuksen kohdealueen
länsiosan aluemetamorfiset olot ovat olleet poik-
keuksellisen suotuisat asbestimuotoisen antofyl-
liitin syntymiselle (kuva 5). Sen sijaan tutkimus-
alueen itäosassa matalan metamorfoosiasteen
vuoksi kuituisena esiintyvä mineraali on krysotii-
lia. Sitä esiintyy satunnaisesti muuttuneiden ultra-
mafiittien yhteydessä. Krysotiili on alhaisen läm-
pötilan serpentiini, jota esiintyy tyypillisesti alle
keskiasteen vihreäliuskefasieksen olosuhteissa
(Bucher & Frey 1994, Deer et al. 1982).

Kohteiden välillä on suuria eroja serpentiinin,
antofylliitin ja antofylliittiasbestin runsaussuhteis-
sa. Samoin kuitujen pituus ja talkkiutumisen mää-

rä vaihtelevat kohteittain. Antofylliitti ja antofylliit-
tiasbesti muodostavat vaihtelevan paksuisia ja suun-
taisia sälö- ja kuitukimppuja, jotka ovat toisinaan
säteittäisesti järjestäytyneet. Asbestikuitukimppu-
jen sisässä on säännöllisesti muuttumatonta antofyl-
liittiä kapeina pitkinä kiteinä. Kirjallisuudessa on
esitetty asbestin hienokuituisuuden voivan olla seu-
rausta rapautumisesta tai siihen verrattavasta ilmi-
östä (Bowles 1934).

Antofylliitin kemiallisessa koostumuksessa on
vaihtelua, sillä luonnossa mineraalit eivät noudata
kemiallisen kaavan mukaista tasapainoista vakioti-
laa. Kyseessä on magnesiumin ja raudan isomorfi-
nen seossarja, ja lisäksi mineraaliin voi sitoutua eri
määriä hivenalkuaineita. Antofylliitin koostumus-
vaihtelu ilmenee myös tutkimusalueen antofylliit-
tien kemiallisista analyysituloksista (taulukko 5).
Koostumuksen perusteella ei voi suoraan päätellä,
onko antofylliitti asbestimuodossa.

Taulukko. 5. Tutkimusalueen antofylliittiasbestien ja antofylliittien kemiallisia koostumuksia.
Table 5. Chemical composition of anthophyllite asbestos and anthophyllite in the study area.
 
 1* 2* 3 4 5 6 

SiO2 % 60,18 59,26 59,12 58,43 46,54 58,30 

Al2O3 % 0,06 0,0 0,91 0,10 4,28 0,02 

Cr2O3 %  0,03 0,01   1,63 0,00 

FeO %** 5,53 8,30 7,9 7,56 11,17 2,35 

MnO %  0,24 0,38 0,23 0,12 7,45 0,08 

MgO % 30,84 28,57 29,67 29,66 29,34 32,94 

CaO % 0,23 0,25 0,06 + 0,22 0,58 

Na2O %  0,02 0,02  + 0,13 0,02 

K2O % 0,01 0,0 0,30*** + 0,08 0,02 

Zn ppm 55 59 ..   50 

Ni ppm 78 276    0,00 

Co ppm 7 23    0,00 

H2O %   1,97 3,86 5,96  

 
 
1) Antofylliittiasbesti, Paakkilan jätekasa (Johansonin  ja Pakkasen tekemä  elektronimikroanalysaattoriasnalyysi GTK:ssa).  
1) Anthophyllite asbestos, waste area, Paakkila (electron microscope analysis at GTK by Johanson and Pakkanen).    
2) Antofylliittiasbesti, Paakkilan kairasydän (Johansonin ja Pakkasen tekemä elektronimikroanalysaattorianalyysi). 
2) Anthophyllite asbestos drill core sample, Paakkila (electronmicroscope analysis by Johanson and Pakkanen).  
3) Antofylliittiasbesti, Paakkila (analysoinut R. Kalajoki, Suila 1950). 
3) Anthophyllite asbestos, Paakkila (analysed by R. Kalajoki, Suila 1950).  
4) Antofylliittiasbesti, Paakkila (analysoinut G. Grosser, Suila 1950). 
4) Anthophyllite asbestos, Paakkila (analysed by G. Grosser, Suila 1950). 
5) Antofylliittiasbesti, Norjanmökki, Heinävesi,  Talvela (Aurola & Vesasalo 1954). 
5) Anthophyllite asbestos, Norjanmökki, Heinävesi  Talvela (Aurola & Vesasalo 1954).  
6) Antofylliitti, Usinmäki (Säntti ja Kontinen, julkaisematon tieto). 
6) Anthophyllite, Usinmäki (Säntti and Kontinen, unpublised information). 
*   keskiarvo viidestä eri mittauspisteestä samassa ohuthieessä. 
 mean of five measurements from the same preparate. 
**  kokonaisrauta 
 total Fe 
***  Na2O+ K2O 
+  havaittu 
 traces 
�
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Tutkimusalueen yleisin maalaji on mannerjääti-
kön kerrostama moreeni (kuva 6). Se on virtaavan
mannerjäätikön alustastaan irrottamaa ja uudel-
leen kerrostamaa maa- ja kiviainesta. Moreeni si-
sältää kaikenkokoisia rakeita savesta lohkareisiin.
Tutkimusalueella esiintyy yleisesti kaksi, paikoin
jopa kolme selvästi erotettavaa moreenipatjaa. Ker-
rosten väri, suuntaus, kivilajikoostumus, kivisyys,
raekoostumus, rakenne, tiiviys ja hivenmetallipi-
toisuudet poikkeavat usein toisistaan (Hirvas &
Nenonen 1979). Moreenin kuljetussuunnan määri-
tykset perustuvat maaperäkartoituksen yhteydessä
tehtyihin silokallion uurresuuntamittauksiin. Nii-
den perusteella Kaavin ja Tuusniemen alueella
vallitseva jäätikkökuljetuksen suunta on luoteesta.
Outokummun alueella lounaisen kuljetuksen lisäk-
si läntinen kuljetussuunta on uurrehavaintojen pe-

rusteella voimakas etenkin Paakkilan ja Kuusjär-
ven välisellä alueella (kuva 6). Tutkimusalueen
moreenikerrostumien paksuus on yleensä muuta-
mia metrejä. Päällimmäinen nuorin runsaasti hie-
noainesta sisältävä moreenipatja on varsin ohut.
Kohdetutkimuksissa esim. Paakkilassa tämän mo-
reenin paksuuden havaittiin olevan alle 1 m. Mo-
reenipatjojen välissä esiintyy usein lajittuneen ai-
neksen kerrostumia, jotka edustavat jäätikön vir-
tausvaiheiden välistä sulaa vaihetta (Nenonen
1995). Pohjois-Karjalan ja Järvi-Suomen kahden
muinaisen jäätikkökielekevirran saumakohtaan on
sulamisvaiheessa syntynyt harju (kuva 6). Harju
sijaitsee tutkimusalueella poikittaisesti luode-kaak-
ko suunnassa. Kuopio-Joensuu-tie noudattelee pal-
jolti harjun suuntaa ja on tehty suurelta osin harjun
päälle.

TUTKIMUSALUEEN MAAPERÄN YLEISPIIRTEET

Asbestikartoituksen tuloksena tutkimusalueelta
kuvataan 51 asbestia sisältävää kohdetta. Kallio-
paljastumakohteita on 23 kpl ja paikkoja, joissa
asbestia havaittiin vain irtolohkareissa, on 28 kpl.
Avokallioiden ja asbestia sisältävien lohkareiden
koko vaihteli. Valtaosa (58 %) lohkareista oli alle
yhden m3:n kokoisia. Vähän yli puolet kohteista
sijaitsi metsässä, josta lähimpään asutukseen oli
matkaa yli 500 metriä. Kartoituksen tulokset on
esitetty kuntakohtaisilla kartoilla (kuvat 7-11). Koh-
teet on merkitty maastohavaintonumeroilla kart-
toihin. Seuraavassa kappaleessa on kohteen nume-

ron ja nimen jälkeen kuvattu kunnittain esiintymän
sijainti, koko, ympäristö ja se, onko kyseessä loh-
karehavainto vai kalliopaljastuma. Kunkin kuva-
uksen viimeisenä kohtana on kerrottu, onko koh-
teesta tutkittu asbestin esiintymistä maanäytteessä.
Koska maaperänäytteiden kuitumääritysmenetel-
mä on tarkkuudeltaan semikvantitatiivinen, ilmoi-
tetaan kuitupitoisuus tekstissä ja koostekartassa
luokiteltuna (taulukko 6). Maanäytteiden määri-
tyksessä saatu kuitupitoisuuden lukuarvo on esitet-
ty liitteessä 1.

ASBESTIN ESIINTYMINEN TUUSNIEMELLÄ, OUTOKUMMUSSA, KAAVILLA JA
HEINÄVEDELLÄ

Taulukko 6. Maaperänäytteiden asbestipitoisuusluokitus.
Table 6. Classification of the amount of asbestos in soil samples.

Kuituanalyysin tulos 
Result of fibre analysis�

Luokitus 
Classification�

alle määritysrajan (3000 kuitua/g maata) 
less than detection limit (3000 fibres/g )�

ei ole todettu 
not detected�

3 000 - 50 000 hengittyviä  kuituja /g maata 
3 000 - 50 000 respirable fibres / g �

vähän 
few�

50 000 - 600 000 hengittyviä  kuituja /g maata  
50 000 - 600 000 respirable fibre / g�

kohtalaisesti 
moderate amount�

yli 600 000 
more than 600 000�

runsaasti 
abundant  fibres�

�
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Kuva 6. Itä-Suomen maaperä. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 6. Quaternary deposits in Eastern Finland. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/
MYY/01.
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Tuusniemen asbestikohteet

9. Vihtaniemi
Sijainti: Karttalehti 3244 10, koordinaatit X=
6959500, Y = 3576310. Kohde sijaitsee Juojärven
kylässä.
Koko: Kyseessä on kooltaan n. 1,5 m x 1,5 m x 1,5
m:n kokoinen lohkare, joka on pinnaltaan osittain
rapautunut.
Ympäristö: Lohkare sijaitsee kesämökin pihapii-
rissä. Pihapiirissä olevat kalliopaljastumat ovat
gneissiä/migmatiittia. Pohjoisen puolella vanhassa
kiviaidassa havaittiin 2-3 serpentiniittilohkaretta,
mutta nämä eivät sisältäneet antofylliittiä (yksi
lohkareista ilmeisesti edusti tremoliittikehää). Lä-
hipellot ovat ilmeisesti olleet poissa käytöstä usean
vuoden ajan.
Tyyppi: Serpentiniittilohkareessa on runsaasti ly-
hytkuituista antofylliittiasbestia.
Maaperän kuitupitoisuus: Noin 600 metrin päästä
lohkareen kaakkoispuolelta otetussa näytteessä
(008) kuitujen määrä on kohtalainen.

10. Ranta-Kosula
Sijainti: Karttalehti 4221 03, koordinaatit X =
6949000, Y= 4428320
Koko: Kalliota on paljastuneena n. 3 m x 3 m:n
suuruinen alue.
Ympäristö: Lohkareita on maaston alavuuden vuok-
si vaikea kartoittaa, löytyneissä lohkareissa ei ha-
vaittu asbestia. Ympäristö on metsää. Lähipiirissä
ei ole asutusta.
Tyyppi: Kallio on antofylliittikiveä (muuttunut
serpentiniitti), jossa esiintyy myös antofylliittias-
bestia.
Maaperän kuitupitoisuus: Koska ympäristö on
metsää eikä asutusta ole lähipiirissä, kuitupitoi-
suuden selvittämiseksi ei otettu maaperänäytettä.

11. Ahola
Sijainti: Karttalehti 4221 03, koordinaatit X =
6949820, Y = 4423870. Kohde sijaitsee Tuusnie-
men kunnan eteläosassa 40 m Ranta-Kosulan tien-
haarasta koilliseen.
Koko: Laakea irtokivi, joka on kooltaan n. 5 m x 4
m x 1, 5 m.
Ympäristö: Lohkare sijaitsee talon pihapiirissä.
Matkaa talolle on 20-30 m.
Tyyppi: Lohkare on antofylliittiasbestikiveä. Kui-
tukimput ovat 1-5 cm pituisia.
Maaperän kuitupitoisuus: Runsaan 100 m:n etäi-
syydeltä lohkareesta pohjoisluoteeseen otetun mo-
reeninäytteen (012) kuitupitoisuus on kohtalainen.

15. Myllynmökki
Sijainti: Karttalehti 4221 03, koordinaatit X =
6945540, Y = 4424650.
Koko: Kohde on vaikeasti havaittava laakea kallio,
jonka kokoa ja ulottuvuutta on hankalaa havain-
noida. Kallio rajoittuu pohjoislaidalta kiviaitaan,
ja eteläreunalta maapeite paksunee siinä määrin,
ettei paljastumaa saa näkyviin. Aurolan ja Vesasa-
lon (1954) mukaan kyseessä on 40 m x 10 m:n
kokoinen pohjois-eteläsuuntainen matala asbesti-
kivikallio.
Ympäristö: Kallion ympäristö on metsikköä, ja se
sijaitsee vanhojen rakennusten pihapiirissä. Asu-
tusta ei ole 600 m:ä lähempänä. Aiemmassa kuvau-
ksessa (Aurola & Vesasalo 1954) mainittuja lähis-
tön lohkareita ei havaittu.
Tyyppi: Kyseessä on serpentiniittikivipaljastuma,
jossa on havaittu mineraalit serpentiini, keskira-
keinen antofylliitti ja talkki. Antofylliitti on osit-
tain muuttunut asbestiksi. Kallio on rapautunutta ja
murenevaa ainakin pintaosiltaan.
Maaperän kuitupitoisuus: Vajaan puolentoista ki-
lometrin päästä etelälounaasta maaperän alueelli-
sen asbestipitoisuuden arvioimiseksi otetun mo-
reeninäytteen (021) kuitujen määrä on vähäinen.

16. Levälahti
Sijainti: Karttalehti 3243 12, koordinaatit X =
6949180, Y = 3570480. Kohde sijaitsee Ukonlah-
den kylässä.
Koko: Kyseessä on entinen tremoliitti-aktinoliitti-
kivikoelouhos. Aurolan ja Vesasalon (1954) mu-
kaan puhkeaman koko on 5 m x 10 m, ja se sijaitsee
gneissikallioiden välisessä laaksossa.
Ympäristö: Esiintymää ympäröivät pellot, ja lou-
hos sijaitsee maantien vieressä. Aluetta luonnehtii
lohkareitten runsaus, mutta lohkareet ovat gneis-
siä.
Tyyppi: Suurin osa esiintymästä on tremoliitti-
aktinoliittikiveä, ja lisäksi siinä on antofylliittiä,
josta osa on asbestia, sekä paksuja kiillekasaumia.
Mineraaleina ovat antofylliitti, talkki, tremoliitti,
biotiitti ja kloriitti.
Maaperän kuitupitoisuus: Louhoksen kaakkoissei-
nämästä otetun moreeninäytteen (023) kuitujen
määrä on kohtalainen.

23. Kiukoonniemi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6965830, Y = 4432870. Kohde sijaitsee Tuusnie-
men Kiukoonniemellä Kiukoonlammin eteläpuo-
lella, Paakkilan asbestikivien jatkona, n. 1,5 km
Paakkilan esiintymästä koilliseen.
Koko: Useita lohkareita ja asbestikiviläjityksiä on
paikallisen louhimisen jäljiltä pienehköllä alueel-
la. Vedellä täyttynyt monttu (entinen louhos) on
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Kuva 7. Tuusniemen tunnetut asbestikivikohteet. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 7. Occurences of asbestos rocks in Tuusniemi. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/MYY/01.



23

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti — Geological Survey of Finland, Report of Investigation 152, 2001

            Asbestin esiintyminen ja sen vaikutus ympäristöön Tuusniemellä, Outokummussa, Kaavilla ja Heinävedellä

kooltaan n. 25 m x 10 m ja itä-länsi-suuntainen.
Lohkareita on eniten montun eteläpuolella. Alue
on kooltaan yhteensä n. 50 m x 100 m. Itse esiinty-
mä on louhittu pois.
Ympäristö: Tiehen on matkaa n. 40 m suunnassa n.
150°. Lähimpään asutukseen on matkaa alle 100 m.
Louhinnan päättymisestä on kulunut aikaa n. 40
vuotta. Osaa kasoista on käsitelty muutama vuosi
sitten. Louhoksesta noin 1,5 km kaakkoon on hak-
kuuaukea. Siellä ei havaittu asbestilohkareita.
Tyyppi: Aurolan ja Vesasalon (1954) mukaan as-
bestikivi on samanlaista kuin Paakkilassa.
Maaperän kuitupitoisuus: Tien laidasta louhoksen
kohdalta otetussa näytteessä (029) kuituja havait-
tiin kohtalaisesti.

24. Ruokonen
Sijainti: Karttalehti 4222 02, koordinaatit X =
6969570, Y = 4424870.
Koko: Kyseessä on n. 10-5 m x 15-20 m:n suurui-
nen pohjois-etelä-suuntainen antofylliittiasbesti-
paljastuma.
Ympäristö: Lähikalliot asbestipaljastuman länsi-
ja eteläpuolella ovat kiillegneissiä. Lohkareita on
hyvin niukasti, eikä niissä havaittu yhtään asbesti-
lohkaretta. Ympäristössä on lähiaikoina kaadettua
metsää, ja paljastuman itäpuolella on pelto. Lähin
asutus on 400 m:n päässä paljastuman pohjoispuo-
lella.
Tyyppi: Kallio on pyöreämuotoinen (pahku). Siinä
on massamaista antofylliittiasbestia, ja kuidut esiin-
tyvät säteittäisesti. Kuitujen pituus on 1,5-2 cm.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

25. Suurusjärvi
Sijainti: Karttalehti 3244 10, koordinaatit X =
6953210, Y = 3574060. Kohde sijaitsee Enonsa-
lossa Suurusjärven länsipuolella.
Koko: Nähtävissä on vain n. 0,3 m x 0,3 m:n
kokoinen alue asbestikiveä. Esiintymä on niin peit-
tynyt (hiekkatien alla), ettei koko ole havaittavissa.
Aurolan ja Vesasalon (1954) mukaan kyseessä on
3m x 3 m matala, yksinäinen antofylliittipuhkeama
tai irtokivi.
Ympäristö: Esiintymä sijaitsee pohjois-etelä-suun-
taisen hiekkatien alla, sen länsilaidalla. Tietä ete-
läänpäin menevät ajavat paljastuman yli. Paljastu-
man kohdalla tiessä on risteys itään. Tien penkoista
ei löytynyt asbestipitoisia kiviä. Etäisyys lähim-
pään kesämökkiin on n. 400 m.
Tyyppi: Esiintymä on antofylliittikiveä, jonka an-
tofylliitti on asbestiasuista mutta osittain talkkiu-
tunutta. Kestävää asbestia on niukalti.
Maaperän kuitupitoisuus: Kolme metriä paljastu-
masta etelään otetun tienpintanäytteen (030) kuitu-
määrä on vähäinen. Risteyksen kaakkoispuolelta

ojan metsänpuoleisesta penkereestä n. 6 m jäätikön
arvioituun kuljetussuuntaan otetusta luonnontilaa
edustavasta maaperänäytteestä (031) kuituja ha-
vaittiin kohtalaisesti.

26. Rämänlahti
Sijainti: Karttalehti 3244 11, koordinaatit X =
6964150, Y = 3574150. Kohde sijaitsee kyläläisten
käyttämän uimarannan välittömässä läheisyydes-
sä.
Koko: Kyseessä on asbestilohkareiden läjityspaik-
ka. Kasan mitat ovat leveys 2 m, korkeus 1 m ja
pituus 10 m, ja siinä on arviolta 30-40 lohkaretta.
Kasassa on siten noin 20 tonnia kiveä.
Ympäristö: Asbestilohkarekasa on rantakallion
päällä. Irtolohkareita on käytetty mm. uimarannal-
la olevan nuotiopaikan nuotiokivinä. Muutamia
lohkareita näkyi myös veden alla. Paikka on aikoi-
naan toiminut lastauspaikkana, ja siitä on talvisin
viety asbestia Paakkilaan hevoskuljetuksena jäätä
myöten. Lähiympäristössä Rämänlahden itärannan
kallioilla ei muita vastaavia lastauspaikkoja ha-
vaittu.
Tyyppi: Asbestilouhetta, jonka kappaleitten koko
on ollut alunperin alle 0,5 m. Rapautuminen on
päässyt verrattain pitkälle, ja siten ympäristössä on
jo paljon hajonnutta kiveä. Todennäköisesti kuitu-
ja leviää kasasta tehokkaasti. Kuitujen pituus on
keskimäärin 2-3 cm.
Maaperän kuitupitoisuus: Lähes huomaamattomak-
si maisemoitunut ottopaikka (Rämämäki) sijaitsee
1 km:n päässä. Lohkarekasan eteläpuolelta maan/
kivenottopaikasta otetun näytteen (032) kuitupi-
toisuus on vähäinen.

52. Rämänmäki
Sijainti: Karttalehti 3244 11, koordinaatit X =
6963440, Y = 3574330. Entinen louhos, joka sijait-
see Rämänlahden kohteesta (26) n. 700 m etelään.
Vanhojen tietojen mukaan (Halonen 1954) louhok-
sen lisäksi sen länsipuolella on n. 300 m päässä
toinen antofylliittiasbestia sisältävä kallio, jota on
kairattu.
Koko: Louhoksen koko on n. 30 m x 30 m ja
jätekasan koko n. 50 m x 25 m (Halonen 1954).
Ympäristö: Entinen louhos sijaitsee metsän kes-
kellä ja on ehtinyt pääosin jo hyvin maisemoitua.
Puiden koosta päätellen louhinnan päättymisestä
on kulunut aikaa vuosikymmeniä. Saunaniemeen
vievä hiekkatie kulkee louhoksen itäpuolella n. 25
m:n päässä.
Tyyppi: Louhoksen seinämässä on nähtävissä puu-
maista asbestia. Kuidut ovat kovia, pituudeltaan
alle 10 cm ja esiintyvät vaihtelevan kokoisina kui-
tukimppuina. Jätekasojen ainesta on levinnyt loh-
kareina Saunaniemeen menevän tien varteen, sen
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länsipuoliseen ojaan louhosalueen leveydeltä. Tyy-
piltään louhoksen aines vastaa uimarannasta löyty-
neen asbestilohkarekasan lohkareita (Tuusniemi,
kohde 26).
Maaperän kuitupitoisuus: Rämänlahden (Tuusnie-
mi, kohde 26) tutkimisen yhteydessä otettiin maa-
peränäyte (032) vajaan 400 m:n etäisyydeltä tämän
louhoksen lounaispuolelta. Sen kuitujen määrä on
vähäinen.

27. Hirviranta
Sijainti: Karttalehti 3244 11, koordinaatit X =
6964450, Y = 3572170. Kohde sijaitsee Juurikka-
mäen kylässä Hirvirannasta 300 m lounaaseen.
Koko: Tällä hetkellä havaittavissa olevan esiinty-
män koko on n. 10 m x 10 m. Aurolan ja Vesasalon
(1954) mukaan kyseessä on 20 m x 15 m:n laajui-
nen ja 12 m syvä veden täyttämä asbestilouhos.
Ympäristö: Jäätikön kuljetussuunnassa pellon lai-
dasta ei havaittu asbestipitoisia lohkareita.
Tyyppi: Asbestikivestä lähes puolet on laadultaan
kestävää, 2-3 cm pitkää asbestia ja muu osa rakeis-
ta vihreää tai satunnaisesti raudan punaruskeaksi
värjäämää antofylliittiä. Lisäksi kivessä on vähän
talkkia ja kiillekasaumia. Asbestikivi on graniitin
lävistämässä gneississä.
Maaperän kuitupitoisuus: Alueen metsäisyyden
vuoksi ei maaperän kuitupitoisuutta tutkittu.

28. Loutemäki
Sijainti: Karttalehti 3244 11, koordinaatit X =
6964290, Y = 3571800.
Koko: Murskautunut lohkare, jonka läpimitta on
alunperin ollut vähintään 0,5 m.
Ympäristö: Lohkare sijaitsee uudehkon, pienen
hiekkaleikkauksen koillispäädyssä.
Tyyppi: Pääosin kivi on antofylliittiasbestia, jossa
kuitujen pituus on n. 1 cm. Erittäin rapautuneen
lohkareen jäännöksiä on useita kappaleita maan-
nostuneessa ympäristössä (uuttumiskerroksessa).
Maannos on epätavallisen tumma lohkareen ympä-
rillä, joten lohkareen voidaan olettaa olleen paikal-
laan kauan, ja siten se on todennäköisesti alkupe-
räisellä paikallaan.
Maaperän kuitupitoisuus: Kahdesta otetusta näyt-
teestä toisen (033), joka on otettu pienen, ei asbes-
tiasuisen antofylliittilohkareen luota, kuitupitoi-
suus oli vähäinen, ja toisen näytteen (034), joka on
otettu itse asbestilohkareen läheltä, asbestikuitupi-
toisuus oli kohtalainen.

49. Levänen
Sijainti: Karttalehti 4222 01, koordinaatit X =
6955790, Y = 4424460 ja X = 6955900, Y =
4424810. Lohkareet sijaitsevat Juojärven kylässä
Leväsen talosta koilliseen Vihtaniemeen vievän

tien läheisyydessä.
Koko: Itäisempi lohkare on yli 1 m3:n kokoinen.
Sen länsipuolella on kolme lohkaretta, joista suu-
rin 0,7 m x 0,5 m.
Ympäristö: Lohkareet ovat Vihtaniemeen vievän
hiekkatien ojassa. Löydettyjen serpentiniittilohka-
reitten luoteispuolella Antinniemen itäpuolisen lah-
den itäranta tarkastettiin. Rantakallioissa ja lohka-
reissa ei tavattu mitään asbestiin tai edes serpenti-
niittiin viittaavaa.
Tyyppi: Lohkareet ovat serpentiniittiä, jossa on
massamaista, pehmeää, pituudeltaan alle 1 cm an-
tofylliittiä epämääräisesti kuitupesäkkeinä.
Maaperän kuitupitoisuus: Lohkareitten läheltä tien
penkasta otetun moreeninäytteen (009) (pintamo-
reeni, syvyys n. 0,5 m) kuitujen määrä on kohtalai-
nen. Läheisestä sorakuopasta otetun hiekkanäyt-
teen (010) kuitupitoisuus on vähäinen.

51. Löytöharju
Sijainti: Karttalehti 3244 10, koordinaatit X =
6956000, Y = 3576400. Kohde sijaitsee Kojanlah-
teen vievän itä-länsi-suuntaisen tien pohjoispuo-
lella.
Koko: Kohteesta havaittiin kaikkiaan parikymmen-
tä alle 1 m3:n kokoista serpentiniittilohkaretta.
Ympäristö: Kyseessä on soranottoalue. Muut loh-
kareet ovat pääosin alueen vallitsevia kivilajeja,
kuten kiillegneissiä ja granitoideja.
Tyyppi: Lohkareista yksi oli rapautunut 0,5 m3:n
kokoinen antofylliittiasbestilohkare, jonka kuitu-
jen pituus oli alle 1,5 cm. Muut serpentiniittilohka-
reet olivat massamaisia ja kuitumaisuutta näkyi
heikosti vain rapautumispinnalla. Isohkoja serpen-
tiniittilohkareita oli eniten sorakuopan koillispää-
dyssä.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

Outokummun asbestikohteet

Kohteet 1. ja 2. Anttolan pelto
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6960410, Y = 4435020 (1) ja X = 6960250,  Y =
4434930 (2). Kohteet sijaitsevat Varislahdessa.
Koko: Noin 1 m3:n kokoisia lohkareita.
Ympäristö: Kohteessa 1 on useita lohkareita pelto-
jen reunoille kerätyissä kivikasoissa, ja kohteessa
2 muuttunut serpentiniitti lohkare oli pellolla.
Tyyppi: Antofylliittipitoisia pieniä lohkareita.
Maaperän kuitupitoisuus: Pellolta otetun maanäyt-
teen (001) kuitujen määrä on vähäinen.

3. Anttolan eteläinen pelto
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6960110, Y = 4435310. Kohde sijaitsee Varislah-
dessa.
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Koko: Yksi lohkare on kooltaan 2 m x 2 m ja toinen
edellisestä lohkareesta koilliseen vajaan 50 m:n
päässä oleva n. 0,5 m x 0,5 m:n kokoinen lohkare.
Ympäristö: Suurempi lohkare on keskellä peltoa,
ja pienempi on pellon reunassa.
Tyyppi: Molemmat lohkareet ovat kokonaisuudes-
saan vaaleanpunertavaa antofylliittiasbestia. Kui-
tujen koko on n. 2 cm, ja ne ovat pehmeitä.
Maaperän kuitupitoisuus: Lohkareesta n. 40 m:n
etäisyydeltä pohjoisluoteeseen otetun peltonäyt-
teen (002) kuitujen määrä on kohtalainen.

4. Kaatralampi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6961460, Y = 4434510.
Koko: Itä-länsi-suuntainen kallio ja lohkareita.
Todennäköisesti osa lohkareista on siirtynyt alku-
peräiseltä paikaltaan ihmisten toiminnan vaikutuk-
sesta. Lohkareet ovat alle 50 m:n etäisyydellä kal-
liosta, joka laskee jyrkästi pohjoiseen kohti Kaat-
ralampea. Alueella on myös kaivanto, josta on
todennäköisesti louhittu kiveä kotitarvekäyttöön.
Ympäristö: Metsää.
Tyyppi: Serpentiniittiä, joka sisältää asultaan kar-
keaa asbestista antofylliittiä, joka on raekooltaan
paikoitellen 5-10 cm.
Maaperän kuitupitoisuus: Eteläpuolelta runsaan 70
m:n etäisyydeltä otetun humusnäytteen (003) kui-
tupitoisuus on erittäin vähäinen.

5. Kaatralampi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6961490, Y = 4434410.
Koko: Lohkareita.
Ympäristö: Metsää, jossa kulkee sähkölinja.
Tyyppi: Lohkareet ovat tyypiltään samaa kuin edel-
lisessä kohteessa (Outokumpu, kohde 4, Kaatra-
lampi). Lohkareita on lukuisia, ja alueella on tehty
kaivuutöitä. Antofylliittiasbestin kuitujen pituus
on 1-2 cm.
Maaperän kuitupitoisuus: N. 70 m:n päästä lohka-
reitten eteläpuolelta otetusta humusnäytteestä (004)
kuituja ei havaittu ja kivennäismaanäytteessä (006)
niiden määrä oli vähäinen.

6. Tiilikaisen louhos
Sijainti: Karttalehti 4222 04, koordinaatit X =
6958680, Y = 4433740. Kohde sijaitsee Varislah-
dessa Riihilahden ja Leppälamminjoen välissä.
Koko: 10 m:n päässä toisistaan on kaksi antofylliit-
tikivipaljastumaa, jotka ovat kooltaan 35 m x 20 m
ja 25 m x 15 m. Esiintymiä on louhittu, mutta ei
todennäköisesti asbestin takia.
Ympäristö: Louhos sijaitsee metsän keskellä. Lä-
hiseudulla ei ole asutusta. Lähin tie on erittäin
vähän liikennöity.

Tyyppi: Aurolan ja Vesasalon (1954) kuvauksen
mukaan pienemmän paljastuman keskiosasta on
tavattu hauraita ja pitkiä asbestikuituja. Suurem-
massa pahkussa on n. 40 cm:n levyinen pohjois-
etelä-suuntainen pysty asbestijuoni, jossa karkeat,
hyvin hauraat antofylliittiasbestikuidut ovat poi-
kittain. Molemmat kalliot ovat kovaa antofylliitti-
kiveä, jossa n. 1 cm pitkät antofylliittisälöt ovat
järjestyneet säteittäisesti. Antofylliitin ohella on
hiukan talkkia ja biotiittia. Louhoksen seinämien
todettiin maastotutkimuksessa olevan graniittia/
gneissiä.
Maaperän kuitupitoisuus: Alueen syrjäisen sijain-
nin vuoksi maaperänäytteen ottaminen ei ollut tar-
peellista.

8. Usinmäki
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6963320, Y = 4433770.
Koko: Viiden neliömetrin alueelta löydettiin kol-
me serpentiniittilohkaretta, jotka ovat kukin kool-
taan noin 1 m3.
Ympäristö: Lohkareet sijaitsevat kesämökkien pi-
hapiirissä sammaleen peittäminä.
Tyyppi: Lohkareissa on keskikarkearakeista anto-
fylliittiasbestia. Hehtaarin suuruisen alueen pika-
kartoituksessa ei löytynyt muita asbestipitoisia loh-
kareita.
Maaperän kuitupitoisuus: Tien rintauksesta 50
metrin päästä lohkareitten lounaispuolelta otetun
maanäytteen (007) kuitujen määrä on kohtalainen.

17. Hurttasenniemi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6966420, Y = 4438270. Kohde sijaitsee Rikkaran-
nassa Hurttasenniemellä.
Koko: Alle 0,5 m3:n kokoinen lohkare.
Ympäristö: Lohkare on hiekkatien itälaidalla ja
ympärillä on metsää.
Tyyppi: Pyöristynyt serpentiniittilohkare, jossa on
asbestia. Lohkare on ollut kauan paljastuneena
mutta ei todennäköisesti ole enää alkuperäisellä
paikallaan, vaan se on siirretty ilmeisesti tienteon
yhteydessä.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

18. Hurttasenniemi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6066060, Y = 4438350. Kohde sijaitsee Rikkaran-
nassa Hurttasenniemellä.
Koko: Asbestikivilohkareikko, jossa kivien koko
on vaihteleva. Yleisin koko on n. 1 m3. Lukumää-
räisesti kiviä on ainakin 30 kappaletta.
Ympäristö: Metsäkoneen mylläämä tuore metsänis-
tutusalue. Lohkareet ovat asettuneet luode-kaak-
koisen jäätikön kuljetussuunnan mukaisesti. Loh-
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kareitten suuren määrän vuoksi on ilmeistä, että
emäkallio on lähellä luoteen puolella. Lohkareitten
välittömässä läheisyydessä on pelto ja n. 50 m:n
etäisyydellä sijaitsee mökkiläisten käyttämä hiek-
katie. Lähimpään asutukseen on matkaa n. 400 m.
Tyyppi: Antofylliittiasbestilohkareita, jotka ovat
pahasti murskautuneita. Maassa on paljon trakto-
rin kulkiessaan murskaamaa antofylliittiä. Kuitu-
jen pituus vaihtelee, mutta yleisesti kuidut ovat
melko karkeita ja niiden pituus on useita senttejä.
Maaperän kuitupitoisuus: Kummankin pellolle vie-
vältä hiekkatieltä, eri puolilla tietä olevien lohka-
reitten välistä otetun näytteen (024) ja kahden muun
lohkareen välistä auratusta pintamaasta otetun näyt-
teen (025) kuitujen määrä on kohtalainen.

19. Hurttasenniemi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6965900, Y = 4438600. Kohde sijaitsee Rikkaran-
nassa Hurttasenniemellä.
Koko Muutamia alle 1 m3:n kokoisia lohkareita.
Ympäristö: Hakkuualue, aurattua metsänpohjaa.
Tyyppi: Lohkareet ovat selvästi asbestiasuisia (an-
tofylliittiasbestia). Alueelta tavattiin myös toisen-
tyyppistä ei-asbestipitoista antofylliittikiveä, jossa
on kiisuja.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

20. Hurttasenniemi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6965880, Y = 4438450. Kohde sijaitsee Rikkaran-
nassa Hurttasenniemellä.
Koko: Kaksi asbestia sisältävää lohkaretta, jotka
molemmat ovat kooltaan yli 1 m3:n kokoisia.
Ympäristö: Lohkareet sijaitsevat hiekkatien vie-
ressä hakkuualueella.
Tyyppi: Toinen asbestilohkareista on voimakkaas-
ti rapautunut ja pyöristynyt. Toisessa lohkareessa
kuituinen mineraali esiintyy juonina tai raon täyt-
teinä.
Maaperän kuitupitoisuus: Hiekkatieltä lohkareen
vierestä otetun näytteen (026) kuitujen määrä on
vähäinen.

21. Hovinsärkkä
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6964100, Y = 4439350. Kohde sijaitsee Hovinsär-
kän itäpuolella hiekkakuopassa.
Koko: Asbestipitoisia lohkareita on ainakin kah-
deksan, joista suurin on kooltaan n. 2 m x 1,5 m x
1 m.
Ympäristö: Hiekkakuopassa ja varastorakennuk-
sen takana olevassa leikkauksessa on asbestipitoi-
sia lohkareita. Vieressä on laidunmaana käytettävä
pelto, ja lähimpään asutukseen on matkaa n. 200 m.
Tyyppi: Asbestipitoisia lohkareita havaittiin itse

hiekkakuopassa kaksi, sen reunalla kaksi ja lisäksi
varastorakennuksen takana olevassa leikkauksessa
neljä kappaletta. On mahdollista, että lohkareet
ovat peräisin Hurttasenniemen esiintymästä, joka
sijaitsee jäätikön kuljetussuunnassa n. 2,5 km:n
etäisyydellä.
Maaperän kuitupitoisuus: Varastorakennuksen ta-
kaa läheltä asbestipitoista lohkaretta otetun sora-
näytteen (027) kuitupitoisuus on kohtalainen.

22. Lummelampi
Sijainti: Karttalehti 4222 05, koordinaatit X =
6963050, Y = 4436480. Lohkare sijaitsee Lumme-
lammen luoteispuolella.
Koko: Lohkare, jonka alkuperäinen koko on ollut
arviolta 0,5 m x 0,5 m.
Ympäristö: Lohkare on hiekkatien länsireunalla.
Tyyppi: Paakkila-tyyppinen asbestilohkare ja maas-
sa siitä irronneita pieniä palasia. Lohkareen alku-
peräinen paikka lienee muualla, ja se on ilmeisesti
siirtynyt nykyiselle paikalleen tienteossa tai säh-
kölinjatöissä, lähinnä sähkötolppien paikalleen tu-
kemisessa.
Maaperän kuitupitoisuus: Pientareesta lohkareen
ja tien välistä otetun näytteen (028) kuitupitoisuus
on kohtalainen.

44. Kuminvaara
Sijainti: Karttalehti 4222 07, koordinaatit X =
6958050, Y = 4442850.
Koko: Lohkareita soranottopaikalla.
Ympäristö: Kuminvaaran soranottopaikka.
Tyyppi: Serpentiniittilohkareita on runsaasti. Kui-
tumineraalia selvästi sisältäviä lohkareita on niu-
kasti, mutta muutamia selviäkin tapauksia on. Val-
taosa sorakuopan kaikista lohkareista on kuitenkin
muita kivilajeja kuin serpentiniittiä.
Maaperän kuitupitoisuus: Kuitupitoisuutta on tut-
kittu aiemmin otetuista näytteistä, ja sen on todettu
olevan vähäinen.

45. Ruotanen
Sijainti: Karttalehti 4222 07, koordinaatit X =
6958270, Y = 4441230.
Koko: Lohkareita soranottopaikalla.
Ympäristö: Ruotasen soramonttu.
Tyyppi: Serpentiniittilohkareita on yleisesti koko
montun alueella. Antofylliittipitoista serpentiniit-
tiä havaittiin useammasta lohkareesta kuin Kumin-
vaaran montussa (Outokumpu, kohde 44). Valta-
osa montun lohkareista on kuitenkin tässäkin tapa-
uksessa muita kivilajeja kuin serpentiniittiä.
Maaperän kuitupitoisuus: Kuitupitoisuutta on tut-
kittu aiemmin otetuista näytteistä, ja sen on todettu
olevan vähäinen.
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Kuva  8. Outokummun tunnetut asbestikohteet. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 8. Occurences of asbestos rocks in Outokumpu. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/MYY/01.
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Kaavin asbestikohteet

30. Lauttakangas, eteläinen
Sijainti: Karttalehti 4311 07, koordinaatit X =
6987640, Y = 4440560.
Koko: Useita lohkareita hiekkakuopassa, joka on
suuruudeltaan n. 100 m x 350 m.
Ympäristö: Suurehko kaksiosainen hiekanottoalue,
joka sijaitsee valtatien eteläpuolella ja jonka läpi
vie Rovevaaran tie.
Tyyppi: Runsaasti serpentiniittilohkareita, joista
osassa on asbestikuituja vähän, ja lisäksi selviä
asbestilohkareita. Lohkareita on koko alueella ta-
saisesti. Lähempänä valtatietä eli kuopan pohjois-
osassa on enemmän kromipitoisia lohkareita, jotka
todennäköisesti ovat Outokumpu-tyypin karsia.
Lohkareiden runsaudesta päätellen emäkallio ei
voi olla kovin kaukana.
Maaperän kuitupitoisuus: Kuitupitoisuuden selvit-
tämiseksi otettiin neljä näytettä (036, 037, 038 ja
039) koillinen-lounas-suuntaisessa linjassa n. 100
m:n välein. Kahden pohjoisimman näytteen (036 ja
039) kuitupitoisuus on vähäinen, mutta on kuiten-
kin selvästi suurempi pohjoisimmassa näytteessä
(036). Toiseksi eteläisimmästä näytteestä (038) ei
kuituja tavattu. Eteläisimmän näytteen (037) kui-
tujen määrä on kohtalainen.

31. Sivinvaara
Sijainti: Karttalehti 4311 07, koordinaatit X =
6983850, Y = 4446700.
Koko: Muutamia pieniä, n. päänkokoisia lohkarei-
ta.
Ympäristö: Hakkuuaukealla hiekkatien vieressä.
Tyyppi: Lohkareet pyöristyneitä asbestipitoisia
serpentiniittilohkareita.
Maaperän kuitupitoisuus: Tien itäpuolelta otetun
näytteen (040) kuitupitoisuus on vähäinen.

32. Lauttakangas, pohjoinen
Sijainti: Karttalehti 4311 07, koordinaatit X =
6987850, Y = 4440380.
Koko: Pieniä halkaisijaltaan alle 0,5 m:n lohkarei-
ta.
Ympäristö: Valtatien pohjoispuolinen hiekkakuop-
pa-alue suuruudeltaan n. 100 m x 150 m. Alueen
pohjoispuolella on hakkuuaukea. Lohkareet ovat
osin jauhautuneet hiekan- ja maanoton yhteydessä.
Kuopan länsiosassa on muuta kuoppaa selvästi
hienojakoisempi hiekkamuodostuma, jonka tuuli
on mahdollisesti aikanaan kerrostanut. Tien etelä-
puolinen hienoainesalue ei sisällä ollenkaan lohka-
reita.
Tyyppi: Lohkareet ovat tyypiltään samankaltaisia
serpentiniitti- ja osin asbestisia lohkareita kuin
havainnossa 30, mutta kivet eivät ole yhtä kromipi-

toisia. Tremoliittia on paljon, ja myös kaksi kromi-
tremoliittilohkaretta havaittiin hakkuuaukealla.
Hakkuualueen pintamaassa on kuitupitoisia lohka-
reita ja syvemmällä niitä todennäköisesti on enem-
män.
Maaperän kuitupitoisuus: Alueelta otettiin neljä
näytettä (041, 042, 043 ja 044). Hakkuuaukealta
kuopan luode- (041) ja pohjoispuolelta (042) otet-
tujen näytteiden kuitupitoisuus on vähäinen. Kuo-
pan eteläosassa olevaa kivikasan aluetta ja siten
ihmisen vaikutusta edustavan näytteen (043), ku-
ten myös kuopan pohjoisosasta otetun luonnonti-
laa edustavan näytteen (044), kuitupitoisuus on
kohtalainen.

33. Louhilampi
Sijainti: Karttalehdet 4311 07 ja 4311 08, koordi-
naatit X = 6990000, Y = 4441600.
Koko: Noin 300 m x 300 m:n suuruinen serpenti-
niittikallioalue, josta suurin osa on karttalehden
4311 08 puolella. Alue kuuluu pohjoisosaltaan
luonnonsuojelualueeseen.
Ympäristö: Alueella on laajat paljastuneet kallio-
alueet, joilla on tuore hakkuutyömaa. Työkone on
mennessään rikkonut joitakin lohkareita ja kallio-
ta. Asbestipaljastumia on tien alla. Ojista löydet-
tiin melko runsaasti asbestilohkareita. Kallioisen,
paljastuneen alueen eteläpuolella parin sadan met-
rin päässä kohdassa X = 6989660, Y = 4441630 on
kasa, jossa on läheisestä pellosta kerättyjä kiviä,
mukana muutama asbestipitoinen serpentiniitti.
Tyyppi: Antofylliittipitoinen serpentiniitti, jossa
on vaihtelevasti asbestisia raontäytteitä ja pesäk-
keitä. Asbestikuitujen pituus vaihtelee.
Maaperän kuitupitoisuus: Ojasta karttalehden 4311
07 puolelta otetun näytteen (046) kuitupitoisuus on
kohtalainen. Lähes 400 m kallion eteläpuolelta tien
viereisestä leikkauksesta läheltä kiilleliusketta ote-
tussa näytteessä (047) kuituja on vähän.

34. Pieni-Kokka
Sijainti: Karttalehti 4311 08, koordinaatit X =
6991700, Y=4441200.
Koko: Yksi teräväsärmäinen 3 m x 2 m x l m:n
kokoinen lohkare, muut lohkareet pieniä.
Ympäristö: Kaksiosainen hiekkakuoppa n. 100 m x
400 m:n suuruisella alueella.
Tyyppi: Asbestiset lohkareet ovat keskittyneet
pohjoisempaan hiekkakuopan osaan. Lohkareiden
emäkallio on tuntematon. Eteläisemmässä kuopan
osassa oli myös pari serpentiniittilohkaretta.
Maaperän kuitupitoisuus: Pohjoisemmasta kuopasta
otetun näytteen (048) kuitujen määrä on kohtalai-
nen. Eteläisemmästä kuopasta otetusta näytteestä
(049) kuituja ei todettu.
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Kuva 9. Kaavin tunnetut asbestikohteet. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 9. Occurences of asbestos rocks in Kaavi. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/MYY/01.
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35. Onkilampi
Sijainti: Karttalehti 4311 05, koordinaatit X =
6992720, Y = 4439650.
Koko: Serpentiniittikallioalue n. 100 m x 500 m ja
lukuisia lohkareita.
Ympäristö: Kalliopaljastumien välissä peittyneel-
lä alueella sijaitsevan luode-kaakko-suuntaisen
hiekkatien lähellä ojassa on runsaasti kalliosta ir-
ronneita lohkareita. Tienteko ja metsäkoneet ovat
irrottaneet ja jauhaneet kiveä.
Tyyppi: Serpentiniitissä on vaihtelevasti asbesti-
maisia osueita. Välillä kivi on lähes kloriittilius-
ketta. Kallion lähellä sen länsipuolisen pohjois-
etelä-suuntaisen tien luoteispuolen kalliot ovat kiil-
leliusketta.
Maaperän kuitupitoisuus: Alueelta otettiin kaksi
näytettä. Paljastuneen kallioalueen kaakkoispuo-
lelta otetun näytteen (050) kuitupitoisuus on vähäi-
nen ja alueen luodeosasta otetun näytteen (051)
kohtalainen.

36. Luotonen
Sijainti: Karttalehti 4311 02, koordinaatit X =
6991200, Y = 4424160 ja X = 6991100, Y =
4424170.
Koko: Kaksi kookasta, rauhoitettua lohkaretta.
Pohjoisemman lohkareen korkeus on 5 m ja eteläi-
semmän 4 m. Molemmat lohkareet ovat kooltaan n.
100 m3.
Ympäristö: Lohkareet sijaitsevat hiekkatien var-
ressa lähellä järveä.
Tyyppi: Lohkareet edustavat tyypillistä massamais-
ta serpentiniittiä, jossa on antofylliittiasbestikuk-
kasia. Merkittävää on lohkareiden koko ja niiden
lähekkäisyys. Lohkareitten emäkallio on tuntema-
ton; mahdollisesti se sijaitsee luoteispuolella ole-
van Linnoisvuoren alueella.
Maaperän kuitupitoisuus: Pohjoisemman lohka-
reen kaakkoispuolelta runsaan 20 m:n päästä ote-
tun näytteen (055) on kuitupitoisuus vähäinen. Ete-
läisemmän näytteen itäpuolelta järvestä otetusta
näytteestä (056) kuituja on vähän.

37. Kultavuori
Sijainti: Karttalehdet 4311 07 ja 4311 08, koordi-
naatit X = 6990000, Y = 4440400.
Koko: Kallioalue, jonka koko on n. 300 m x 300 m.
Ympäristö: Puita kasvava kalliomäki, joka kohoaa
ympäristön yläpuolelle.
Tyyppi: Koko mäki on serpentiniittiä. Serpentiniit-
ti on pääosin massamaista, ja paikoin se sisältää
antofylliittiaurinkoja. Lohkareita on irronnut kalli-
osta jonkin verran (mm. X = 6989600  Y = 4440650).
Osa tavatuista lohkareista sijaitsee kohtisuoraan
jäätikön kulkusuuntaan nähden, joten todennäköi-

sesti kalliot jatkuvat maapeitteiden alla. Serpenti-
niittipitoista maa-ainesta on käytetty tientekoon.
Ottopaikkaa ei havaittu. Kallioalueen länsireunal-
la on myös kloriittiliusketta.
Maaperän kuitupitoisuus: Maaperän kuitupitoisuu-
den selvittämiseksi otettiin kaksi näytettä. Kallion
päältä kaatuneen puun alta otetussa näytteessä (057)
kuituja on runsaasti (kuva 10). Kallion itäpuolella
parin sadan metrin päässä kulkevan hiekkatien vie-
restä otetusta näytteestä (058) kuituja ei havaittu.

38. Suuri-Kokka
Sijainti: Karttalehti 4311 08, koordinaatit X =
6991120, Y = 4440100.
Koko: Ohutpeitteinen kallioalue on kooltaan n.
100 m x 200 m ja lisäksi erikokoisia lohkareita.
Ympäristö: Kallioalue kuuluu Kokanlammen luon-
nonsuojelualueeseen. Alue on metsää, ja kallion
eteläpuolella kulkee hiekkatie.
Tyyppi: Kivilaji on serpentiniitti. Asbestista on
vaikea sanoa mitään, koska kallio on kasvillisuu-
den peitossa. Tien ojissa havaittiin lukuisia rapau-
tuneita, pinnaltaan asbestisia lohkareita. Lohkareet
ovat tulleet todennäköisesti nykyiselle paikalleen
tienteon yhteydessä.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

40. Ruukinkoski
Sijainti: Karttalehti 4311 05, koordinaatit X =
6992920, Y = 4435370.
Koko: Suurehko serpentiniittipaljastuma lähellä
järveä. Tästä esiintymästä kaakkoon n. 300 metrin
päässä komean Ruukinkosken itäpuolella metsän
keskellä on 5 m x 20 m:n kokoinen antofylliittiä
sisältävä paljastuma tai suuri lohkare.
Ympäristö: Kallio on metsämaan peitossa ja peit-
teinen muuten paitsi koillispuoleltaan.
Tyyppi: Kallio on antofylliittipitoista serpentiniit-
tiä. Antofylliitti on asultaan neulamaista tai sälöis-
tä. Selvästi kuituista antofylliitiä ei havaittu.
Maaperän kuitupitoisuus: Tien päästä kallion koil-
lispuolelta runsaan 50 m:n päästä otetussa näyt-
teessä (059) ei todettu kuituja.

41. Kukkosärkkä
Sijainti: Karttalehti 4311 07, koordinaatit X =
6982400, Y = 4442600.
Koko: Kymmeniä pienehköjä lohkareita.
Ympäristö: Lohkareet sijaitsevat jonkin aikaa käyt-
tämättömänä olleessa hiekkakuopassa.
Tyyppi: Tyypiltään lohkareet ovat pienehköjä ja
pinnaltaan asbestiksi muuttuneita serpentiniittiloh-
kareita.
Maaperän kuitupitoisuus: Kuopasta otetun näyt-
teen (060) kuitupitoisuus on kohtalainen.
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42. Huhmarisenniemi
Sijainti: Karttalehti 4311 07, koordinaatit X =
6984940, Y = 4441180.
Koko: Pieniä serpentiniittilohkareita.
Ympäristö: Hiekkakuoppa.
Tyyppi: Tyypiltään lohkareet ovat pinnaltaan as-
bestiksi muuttuneita serpentiniittilohkareita.
Maaperän kuitupitoisuus: Hiekkakuopasta otettu-
jen näytteiden (061 ja 062) kuitupitoisuudet ovat
vähäiset.

46. Kortteinen
Sijainti: Karttalehti 4311 05, koordinaatit X =
6992520, Y = 4431200.
Koko: 2,5 m x 1,5 m x 1,5 m:n lohkare.
Ympäristö: Metsää.
Tyyppi: Antofylliittiasbestilohkare, jossa kuitujen
pituus 5 cm:iin asti.
Maaperän kuitupitoisuus: Runsaan 200 m:n päästä
lohkareen kaakkoispuolelta vanhasta tienpohjasta
otetun näytteen (054) kuitupitoisuus on vähäinen.

47. Myllypuro
Sijainti: Karttalehti 4311 05, koordinaatit X =
6991800, Y = 4431780.
Aurolan ja Vesasalon (1954) kuvauksessa kohde
on nimellä Kollee.
Koko: 10 m x 15 m:n paljastuma ja lohkareita.
Ympäristö Kohde sijaitsee puron varressa. Lähellä
on hakkuualue, mutta ei asutusta.
Tyyppi: Kallio on suurimmaksi osaksi serpentiniit-
tiä, ja sen itälaidalla kallion rapautuneessa pinta-

osassa on 1-2 cm pitkää, kestävää antofylliittias-
bestia. Asbestiesiintymän länsireunaa peittää pak-
su rapautumiskerros, jossa on sekä hauraita että
sitkeitä, jopa 3-4 cm:n pituisia asbestikuituja. Kal-
lion länsipuolella n. 10 m:n päässä on graniitin
lävistämää gneissiä, mutta gneissin ja asbestikiven
välinen kontakti ei maapeitteen vuoksi ole näky-
vissä. Kalliossa on kaivanto, josta on otettu serpen-
tiniittiä ja antofylliittiasbestia.
Maaperän kuitupitoisuus: Edellisessä kohteessa
(Kaavi, Kortteinen, kohde 46) mainittu vanhasta
tienpohjasta otettu maaperänäyte on otettu 650 m:n
päästä tästä Myllypuron esiintymästä. Näytteen
kuitupitoisuus on vähäinen.

48. Petronlampi
Sijainti: Karttalehti 4311 04, koordinaatit X =
6984450, Y = 4434670. Kohde sijaitsee Luikon-
lahdella Petronlammen luoteispuolella.
Koko: Asbestikiviesiintymä, jota on koelouhittu.
Louhos on veden täyttämä. Kaivuualueen koko on
50 m x 50 m. Lisäksi alueella on asbestilohkareita.
Ympäristö: Lammenranta on kosteikkoa. Entisiä
louhosmonttuja peittävät paksut turvekerrostumat.
Paikalla on tuoretta metsämaastoa.
Tyyppi: Pienen ultraemäksisen pahkun keskiosa
on karkeata, haurasta antofylliittiasbestia ja ser-
pentiiniä. Asbestikiveä näkyy enää vain irtolohka-
reina veden täyttämän kuopan ympärillä. Kivi on
talkkiutunutta, ja siinä on paikoin 5 cm pitkää
antofylliittiasbestia.
Maaperän kuitupitoisuus: Kahden lähes 100 m:n

Kuva 10. Asbestikuituja Kultavuoren kohteen maaperänäytteessä 57. (Marja Lehtosen ottama pyyhkäi-
syelektronimikroskooppikuva).
Fig. 10. Asbestos fibres in a soil sample (scanning electronmicrophotography by Marja Lehtonen).
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Kuva 11. Heinäveden tunnetut asbestikohteet. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 11. Occurences of asbestos rocks in Heinävesi. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/
MYY/01.
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päästä toisistaan otetun näytteen (052 ja 053) kui-
tupitoisuus on kohtalainen. Näyte 052 on otettu n.
170 m:n päästä kohteen pohjoispuolelta ja näyte
053 kohteesta n. 150 m koilliseen.

50. Onnivaara
Sijainti: Karttalehti 4311 07, koordinaatit X =
6982170, Y = 4447870. Kohde sijaitsee Sivakka-
vaarassa, Mustosen talon lähellä olevalla pellolla.
Koko: Lohkare.
Ympäristö: Pelto.
Tyyppi: Peltoa kynnettäessä esille on tullut asbes-
tilohkare. Peltojen ympäriltä on löytynyt myös
toinen 5 kg:n painoinen kivi.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

53. Kalliojärvi
Sijainti: Karttalehti 3333 11, koordinaatit X =
6995040, Y = 3574540 ja X = 6995200, Y=3574640.
Koko: Kaksi pientä serpentiniittipaljastumaa.
Ympäristö: Metsän keskellä Kalliojärvi-nimisen
lammen länsi- ja lounaispuolella.
Tyyppi: Eteläisempi kallioista on serpentiniittiä,
jossa on hieman kuituisuutta. Kivimassa on tiivistä
ja rapautumispinta kuituinen. Kivi ei ole varsinai-
sesti asbestia. Pohjoisempi kallio on pinnaltaan
asbestinen ja mahdollisesti ainoastaan pinta on
kuituinen. Kuidun pituus on alle 1 cm. Molemmat
kalliot ovat varsin pehmeitä.
Maaperän kuitupitoisuus: Ei tutkittu.

Heinäveden asbestikohteet

12. Norjanmökki
Sijainti: Karttalehti 4221 08, koordinaatit X =
6932950, Y = 4442520. Kohde sijaitsee Ruunaleh-
don kylässä Petrumajärven itärannalla Norjanmö-
kin vieressä.
Koko: 5 m x 5 m:n kokoinen todennäköisemmin
suuri lohkare kuin kiintokallio.
Ympäristö: Lohkare sijaitsee vanhassa pihapiiris-
sä, joka lienee ollut viime aikoina käyttämätön.
Samalla puolella rantaa ei ole lähellä muuta asutus-
ta.
Tyyppi: Harmaata, pääasiassa kovaa antofylliittiä
sisältävää kiveä, jossa on lyhyttä antofylliittiasbes-
tikuitua pieninä kuitukimppuina. Aurolan ja Vesa-
salon (1954) mukaan kiveä on käytetty uunikivek-
si. Samaisen lähteen mukaan kivessä on erikoista
sen suuri Cr

2
O

3
-pitoisuus (taulukko 5). Muita loh-

kareita ei lähistöltä löydetty.
Maaperän kuitupitoisuus: Venevalkamasta n. 30
m:n päästä lohkareen kaakkoispuolelta otetusta
rantasedimenttinäytteestä (014) ei havaittu kuitu-
ja.

13. Petrumajärvi
Sijainti: Karttalehti 4221 05, koordinaatit X =
6935580 , Y = 4439280. Kohde sijaitsee Ruunaleh-
don kylässä Petrumajärven pohjoispäässä.
Koko: Kaksi lähekkäistä 20 m x 25 m:n kalliopal-
jastumaa.
Ympäristö: Eteläisempi paljastumista rajoittuu ete-
läpuoleltaan järveen. Järven rannoilla on kesämök-
kiasutusta. Kallioitten länsipuolella lähimökin ran-
nassa havaittiin lohkare, samoin kuin rantaan joh-
tavan tien varressa pieni rapautunut antofylliittias-
bestilohkare. Kallion sijainti ei selitä lohkareiden
sijaintia, sillä lohkareet ovat jäätikön tulosuunnas-
sa.
Tyyppi:.Alueella on kaksi toisistaan 40 m:n päässä
sijaitsevaa kalliota. Pohjoispuolinen kallio on ser-
pentiinikiveä, jossa on tremoliitti-aktinoliittia sekä
vähän antofylliittiä ja talkkia. Serpentiinin joukos-
sa on runsaasti oliviinia. Etelänpuoleisen kallion
itäpää on graniittia ja länsireuna asbestikiveä. As-
bestikivikallio on pohjoisreunastaan halkeillut pys-
tysuorasti, ja siinä on halkeamia vielä monen met-
rin päässä graniitista. Asbestikiven ja graniitin vä-
linen kontakti ei ole nähtävissä, sillä kivilajien
välissä on 1-2 m leveä irtaimien maalajien täyttämä
rako. Asbestikiven ja graniitin välinen raja kulkee
kallion poikki pohjois-etelä-suunnassa ja kaatuu n.
65° länteen. Rajavyöhykkeen graniitti on selvästi
suuntautunutta (Aurola & Vesasalo 1954).
Maaperän kuitupitoisuus: Kallioitten vaikutuksen
selvittämiseksi kuljetussuunnassa lähes 400 m:n
päässä olevasta Petrumajärven lahukasta otetun
järvenrantanäytteen (016) kuitupitoisuus on erit-
täin vähäinen.

14. Patoo
Sijainti: Karttalehti 4221 06, koordinaatit X =
6942520, Y = 4433660. Kohde sijaitsee Koskijär-
vellä.
Koko: Kalliopaljastuma kooltaan 15 m x 70 m,
lisäksi useita erikokoisia lohkareita.
Ympäristö: Esiintymän alueella sekä sen kaakon-
puoleisessa metsässä on toistakymmentä suurta
antofylliittilohkaretta. Osassa niistä on asbestia
runsaammin kuin itse paljastumassa. Lähimpään
taloon on matkaa 400 m.
Tyyppi: Serpentiini-antofylliittikivi, jossa on pai-
koin lyhyitä asbestikuituja. Mineraaleina on myös
runsaasti osaksi serpentiiniytynyttä oliviinia sekä
lisäksi vähän talkkia, kloriittia ja karbonaattia.
Maaperän kuitupitoisuus: N. 140 m:n etäisyydeltä
jäätikön arvioidussa kuljetussuunnassa (siis kaak-
koon) otettiin soranäyte (019) ja kaakko-eteläsuun-
taisen metsäautotien penkasta n. 200 m kallion
etelä-kaakkoispuolelta otettiin moreeninäyte (018).
Molempien kuitumäärä on vähäinen.
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Kuva 12. Tutkimusalueen asbestikartta. Pohjakartta©Maanmittauslaitos lupa nro 239/MYY/01.
Fig. 12. Asbestos occurrences in the study area. Base map©National Land Survey of Finland, permission number 239/MYY/01.
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Koostekartta (kuva 12) kertoo asbestin alueelli-
sesta esiintymisestä. Symbolikarttaan on lisätty
(asiakkaan luvalla) myös tilaustöiden yhteydessä
kertynyttä tietoa maaperän asbestipitoisuudesta.
Kallioperän kartoituksen ja geofysikaalisen tulkin-
nan perusteella tutkittujen kuntien serpentiniittien
esiintymisalueet ovat kohtalaisen hyvin tiedossa.
Ultraemäksiset kivilajit, joita serpentiniitit edusta-
vat, pystytään erottamaan geofysikaalisten omi-
naisuuksiensa - magneettisuuden ja sähkönjohta-
vuuden - perusteella alueen muista kivilajeista,
mikäli esiintymät ovat kooltaan riittävän suuria eli
käytännössä pinta-alaltaan yli 100 m x 100 m. Sen
sijaan asbestilohkareita ei pystytä paikallistamaan
muutoin kuin maastokartoituksella. Voidaankin
sanoa varmasti, että sellaisia serpentiniittilohka-
reita, joissa voi olla vaihtelevasti asbestia, esiintyy
tutkituilla alueilla runsaammin kuin karttaan on
merkitty. Uusien lohkareiden löytyminen on to-
dennäköistä karttaan merkittyjen serpentiniittikal-
lioiden läheisyydestä jäätikön kuljetussuunnasta.
Uusien isohkojen asbestiesiintymien löytyminen
sen sijaan on epätodennäköistä niiltä alueilta, joilta
nämä kartat eivät anna viitteitä serpentiniittien tai
lohkareiden esiintymisestä.

Kartoilta puuttuu myös muutamia aiemmin ku-
vattuja esiintymiä. Syynä puuttumiseen on se, että
uudessa kartoituksessa kohteita ei löydetty sijain-
titietojen epämääräisyyden vuoksi. Karttaan mer-
kittiin vain tarkistetut kohteet ympäristötietoineen.
Tuusniemen kunnan alueelta Aurolan ja Vesasalon
julkaisussa (1954) mainituista kohteista kesän 1998
maastotarkistuksissa jäi löytämättä kolme paljas-
tumakohdetta (Koivumäki, Kuokkala ja Ruuna-
lampi) sekä kaksi lohkaretta (Savenkaitajärvi ja
Vuorisenlampi). Kaikki Aurolan ja Vesasalon jul-
kaisussa (1954) julkaisussa esiin tuodut Outokum-
mun kunnan kohteet löydettiin kesän 1998 maasto-
tarkistuksissa. Kaavin karttalehden alueelta aiem-
min kuvattuja mutta tästä työstä puuttuvia kohteita
on yksi - Keinälänkallio. Heinäveden karttalehdel-
tä aiemmin (op.cit.) kuvatut kohteet Luutsalo ja
Törisevänmäki jätettiin käymättä, koska lohkarei-
den sijainti oli epämääräisesti ilmoitettu, lohkarei-
den koko oli pieni,  lähialue asumatonta sekä paikat
huonosti saavutettavissa. Taivallahden Raaminmä-
estä ei etsinnöistä huolimatta löydetty asbestipi-
toista kalliota, vaikka sellainen on aiemmin kuvat-
tu (kansannäytekortisto).

KARTOITUSTULOSTEN TARKASTELU

Karttojen luotettavuus

Kuva 12 jatkuu
Fig. 12 cont.
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Tämän tutkimuksen asbestimineraalien kuvaus
perustuu geologin tekemään visuaaliseen tarkaste-
luun, jossa päähuomio on kohdistettu mineraalin
asbestiasun havainnointiin ympäristögeologiselta
kannalta. Maaperänäytteiden pienimpien kuitujen
kuitumääritys valomikroskooppisesti on menetel-
män erotuskyvyn rajamailla ja laskettujen kuitujen

määrä on semikvantitatiivinen tulos. Maaperänäyt-
teiden kuitumääritykseen on tarkoitus kehittää luo-
tettavampi kvantitatiivinen menetelmä.

Paakkilan selvityksen yhteydessä tehty lampise-
dimenttien tutkiminen antoi rohkaisevan tuloksen
mahdollisuudesta käyttää sedimenttejä eri aikoina
tapahtuneen pölyämisen arviointiin.

Tuusniemen, Outokummun, Kaavin ja Heinäve-
den kuntien alueilla vuosina 1998-99 tehtyjen as-
bestikartoitusten kallioperä- ja lohkarehavainnot
sekä maanäytetiedot on kerätty GTK:n kallioperä-
kartoituksen KALPEA-tietokannan mukaiseen
paikka- ja näytetietojen formaattiin Excel-taulu-
koiksi. Asbestikuitumääritysten tulokset on liitetty
näytetietoihin. Aineistossa on mukana myös aikai-
sempien ja erillisten kallioperätutkimusten tulok-
sia. Asbestikartoitustiedot ovat saatavilla valta-
kunnallisen kartastokoordinaattijärjestelmän (kkj)

projektiokaistojen 3 ja 4 mukaisissa koordinaatis-
toissa sekä yhtenäiskoordinaatistossa Arc View
shape-muodossa GIS-järjestelmiä varten (liite 2).
Kartta-aineistosta on saatavilla 1:200 000-1:250 000-
mittakaavaisia paperitulosteita. GTK:n numeeris-
ten asbestiaineistojen lisäksi näiden tulosteiden
tuottamiseen on käytetty Maanmittauslaitoksen
pohjakartta-aineistoja (lupanumero 13/MYY/99).
Asbestikartoitustuloksista on valmisteilla myös
www-sivut.

Numeerinen asbestikartta-aineisto ja sen saatavuus

Asbestista koituu mahdollinen terveysriski, jos
asbestikuidut pääsevät maasta hengitysilmaan.
Asbestikuidut ovat ohuita ja pitkiä ja siksi ne leiju-
vat ilmassa. Ohuet kuidut kulkeutuvat hengitysil-
man mukana keuhkoihin, ja osa niistä jää sinne.
Asbestikuidut eivät liukene vaan saattavat pysyä
keuhkoissa kymmeniä vuosia aiheuttaen tulehduk-
sia ja syöpää (Becklake 1982). Asbestikaivosten
työntekijöillä on asbestoosin lisäksi todettu lisään-
tynyttä keuhkosyöpäriskiä asbestille altistumisen
vuoksi (Nurminen 1972).

Maaperän luontaisia asbestipitoisuuksia ei ole
totuttu pitämään riskinä eikä tiedostettu ongelmak-
si. Maaperän asbestipitoisuuksia ei ole haitan arvi-
ointia varten aiemmin kartoitettu. Maaperän pinta-
osan asbestipitoisuudet ovat suuret Paakkilan ja
Maljasalmen kaivosalueilla. Näiden alueiden ul-
kopuolelta valikoidusti tutkituista 62 maaperänäyt-
teestä 23 näytteessä eli yli kolmasosassa havaittiin
yli 50 000 kuitua/g maata. Näiden näytteiden as-
besti on luontaista alkuperää eli mannerjäätikön
toiminnan vaikutuksesta kalliosta irronnutta ja jää-
tikön alla kovassa paineessa jauhautunutta.

Asbestin haittoja pohdittaessa on selvitettävä,
pääsevätkö kuidut maasta ilmaan. Samaa periaatet-
ta sovelletaan arvioitaessa tarvetta saneerata ra-

kennusten asbestia. Sitä, kuinka paljon maaperän
ja kallioperän luontainen asbesti lisäävät väestön
asbestikuormaa, ei vielä tiedetä. Maaperästä voi
nousta asbestikuituja ilmaan, kun käsitellään maa-
ta esimerkiksi maan muokkauksen, kaivamisen,
soranoton tai muun toiminnan yhteydessä erityi-
sesti kuivalla ja tuulisella säällä. Pienen Kaartrasen
lammen sedimentin yläosan suuri kuitujen määrä
viittaa siihen, että viime vuosina Paakkilan tielin-
jan kohdalla tehdyt maansiirtotyöt ovat aiheutta-
neet asbestin uudelleen pölyämistä ja leviämistä
ilmaan.

Itäsuomalaisilla on muuta väestöä runsaammin
keuhkopussin molemminpuolisia kalkkeumia (Ki-
viluoto 1960, Raunio 1966). Tällaisten kalkkeumi-
en yleisin syy on asbestille altistuminen. Keuhko-
pussin kalkkeumaplakkien yhteyttä keuhkosyöpään
ei ole voitu osoittaa. Aiheesta on tehty myös suo-
malainen tutkimus (Partanen et al.1992).

Suomalaiset oleskelevat jopa 90 prosenttia ajas-
taan sisätiloissa, joten sisäilmaa hengitetään paljon
enemmän kuin ulkoilmaa. Maaperän luontainen
asbesti ei täten ole rakennuksien asbestiin verratta-
va terveydellinen riski. Tarkkaan ei tiedetä, millai-
nen määrä asbestikuituja lisää syöpävaaraa.

YMPÄRISTÖPERÄINEN ASBESTIALTISTUMINEN JA RISKINARVIO
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Tuotettu kartoitustieto auttaa tiedostamaan niitä
tutkimusalueen kohteita, joilla asbestia esiintyy.
Luonnontilaisten kallioiden ja lohkareiden pölyä-
minen on oletettavasti pientä, vaikka antofylliitti-
kivet ovatkin varsin usein pinnaltaan rapautuneita.
On kuitenkin todennäköistä, että asbestin esiinty-
vyysalueilla maaperästä pääsee asbestia ilmaan
maan käsittelyn, kuten muun muassa maanmuok-
kauksen, rakentamisen ja soranoton yhteydessä.
Riittävää tutkimustietoa tällaisten toimien yhtey-
dessä tapahtuvasta asbestin pölyämisestä ei toistai-
seksi ole. Kosteissa sääoloissa pölyäminen on luon-
nollisesti vähäisempää kuin tuulisella kuivalla sääl-
lä.

Tutkimustietoa tarvitaan, jotta suhtautuminen
luonnossa esiintyvään asbestiin perustuisi tutkit-
tuun tietoon eikä luuloon. Tällöin on vaarana joko
ongelman yli- tai aliarvioiminen. Ennen muuta
tulisi tutkia kuitujen kulkeutumista maasta ilmaan
erilaisten toimien ja sääolojen (mm. tuulen) vaiku-
tuksesta sekä vaihtelevasti asbestia sisältävillä eri
maaperäalueilla.

Ympäristöstä peräisin olevan asbestin altistus-
tutkimusten yhteydessä lisäpohdintaa aiheuttaa
pienten (alle 10 µm:n) rakeiden tutkimusmenetel-
mällinen ongelma. Asbestin eurooppalainen työ-
hygieeninen määritelmä poikkeaa amerikkalaises-
ta tarkemmin rajatusta määritelmästä.  Amerikka-
laisissa työsuojelumääräyksissä asbestimuotoinen

tremoliitti, antofylliitti ja aktinoliitti erotetaan näi-
den mineraalien muista muodoista (OSHA 1992).

Kun tutkitaan ulkoilman mineraalipölyä ja sen
aiheuttamaa altistumista, pitäisi pystyä erottamaan
hengittyvän kokoiset tremoliitin, antofylliitin ja
aktinoliitin ei-asbestimuodot ja asbestimuodot toi-
sistaan. Kyseisten mineraalien ei-asbestimaiset
muodot ovat kohtalaisen yleisiä maa-aineksissa ja
todennäköisesti niitä esiintyy myös ulkoilmassa.
Saman mineraalin asbesti- ja ei-asbestimuodon
ominaisuudet kuitenkin poikkeavat toisistaan. As-
bestimuotoiset kuidut ovat vahvempia, taipuisam-
pia ja kestävämpiä kuin saman mineraalin ei-as-
bestimaiset muodot (Zoltai 1981). Näiden fysikaa-
listen ominaisuuksien kehittyminen on asteittaista,
ja parhaiten kehittyneitä muotoja on korkealaatui-
sissa kaupallisissa asbesteissa. Korkealaatuisten
asbestikuitujen vetolujuus (strength) voi olla 50
kertaa suurempi kuin saman mineraalin yksittäis-
ten kiteiden (Zoltai 1981). Tällä perusteella olisi
tärkeää erottaa nämä ominaisuuksiltaan poikkea-
vat muodot toisistaan myös altistustutkimuksissa.
Kuituisuuden toteaminen makroskooppisista näyt-
teistä ei tuota ongelmia. Hengittyvän kokoisista
rakeista ei pystytä erottamaan asbestimuotoa sa-
man mineraalin ei-asbestimuodosta nykyisin käy-
tössä olevalla kiderakenteeseen perustuvalla me-
netelmällä (Hartikainen & Tossavainen 1997).
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Finland has a very long tradition in the use of
asbestos. Archaeological findings indicate that
asbestos was used in pots as early as 4500 years
ago. In eastern Finland, there are two disused
asbestos quarries that were productive during the
mid-20th century. One, at Paakkila, is located in
the municipality of Tuusniemi and the other is at
Maljasalmi, in the municipality of Outokumpu.

Mining activity ended at Paakkila in 1975 and, in
1996, a question arose about the potential harmful

effects of asbestos on the environment in the two
quarry areas of Paakkila and Maljasalmi. The
Geological Survey of Finland (GTK) and The
Finnish Institute of Occupational Health carried
out an investigation and classification of risk areas
in the mining districts. This publication briefly
presents the results of that investigation. The main
aim of this study has been to describe all the known
asbestos-bearing sites in the municipalities of
Tuusniemi, Outokumpu, Kaavi and Heinävesi.

SUMMARY: OCCURRENCES OF ASBESTOS MINERALS AND THEIR ENVIRONMENTAL
IMPACT IN THE AREA OF THE MUNICIPALITIES OF TUUSNIEMI, OUTOKUMPU,

KAAVI AND HEINÄVESI, EASTERN FINLAND

INTRODUCTION

Paakkila is located about 70 km southeast of
Kuopio in Eastern Finland. Paakkila produced a
total of about 350 000 tonnes of anthophyllite
asbestos. The asbestos rock was processed in a
local dressing plant to ten different fibre grades.
The number of people employed at Paakkila was
largest in the mid-1960´s (130) and most lived
locally. Today the number of permanent inhabitants
at Paakkila is about 40. However, there are many
summer cottages in the area and consequently the
population doubles in summer. There is also a
metal factory employing 50 people at present and
this number is increasing.

The Paakkila asbestos deposits are associated
with serpentinite intrusives belonging to the Karelian
orogeny (Huhma 1975). The major rock types on
the cape of Paakkila are mica gneiss and granite.
Asbestos occurs within ellipsoidal bodies or lenses
of serpentinite with an average size of 5 000 m3.
The number of asbestos-bearing bodies is c. 50,
most of which have been completely worked.
Today asbestos can only be seen in the wall of one
quarry.

The bedrock in the Paakkila area is covered by an
overburden of glacial till that is on average 3 m
thick and consequently outcrops are few. The till
comprises two separate horizons. The lower of
these is sandy and contains more stony material
than the upper thinner horizon, which has a clayey
appearance due to its larger fine material content.
Earlier exploration has indicated that the lower
horizon is more asbestos-rich than the upper horizon
(Halonen 1967).

Counting of fibres in both soil and lake sediments
was used to indicate the distribution of respirable

fibres in the mining area and its surroundings. The
soil samples were collected in an area of c. 7 km2

with an irregular sampling grid that utilized existing
knowledge on the location of mining activities and
land use. Sampling was denser in the area thought
to be most polluted by fibres. Areas with permanent
settlement was also emphasised. The total number
of samples was 159, which included samples from
shore line, field, forest, garden, waste heaps, and
road sites. Most of the samples were taken from the
surface of the soil with a shovel and the samples
from natural parent soil were taken as profile
samples with an excavator. In sampling special
attention was paid to the representativeness. The
final one litre sample was composite sample made
up of several subsamples. The observations from
each sampling site were recorded on a field card.

Lake sediment samples from the bottom of Lake
Juojärvi were taken near the shore and one sample
was taken from the deep central part of the lake bay.
The sediment samples were taken, with an interval
of 10 mm, from the top of the sediment to a depth
of 600 mm using a so-called limnos sampler. In
each instance, dependent on the type of material,
combined samples, representing the intervals 0-29
mm, 30-49 mm and over 50 mm, were produced for
fibre-counting.

Determination of the fibre concentration was
made by polarized light microscopy and by electron
microscopy at The Finnish Institute of Occupational
Health. In this study, a method previously used in
the quantification of silicate fibre concentrations in
rock products and dusts (Hartikainen & Tossa-
vainen 1997) was modified to be more suited to the
analysis of soil and sediment samples.

MAPPING OF ASBESTOS IN SOIL IN THE PAAKKILA QUARRY AREA
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The topsoil in the Paakkila area contains
respirable asbestos fibres exceeding 50 000 /g in an
area of 10 ha. The dominant asbestos mineral in the
soil was anthophyllite, but traces of tremolite were
also encountered. This corresponds to the occurrence

of these minerals in the bedrock. Perfect fibres of
anthophyllite were the most frequent fibre type in
soil samples. The results for lake sediments indicate
that the bottom of lake Juojärvi contains
anthophyllite fibres far from the shore.

Estimation of the risk caused by asbestos fibres
in soil is a new question. Finnish references are
lacking and even worldwide they are very few. As
long as fibres remain in the soil they do not represent
a health risk, but after they escape from the soil to
respirable air they can. Thus, the areas containing
asbestos in soil can be classified on the basis of
dusting potential. The three main factors controlling
the dusting from soil to air used in this study were:

1) location of the fibres in the soil
2) number of the fibres in the soil
3) land use

The classification of the areas was based on a
cumulative estimation of these three factors. The
most harmful areas (class I) include uncovered
waste sand areas with a very high content of loose

fibres. Further, because traffic increases dusting,
those road sections with a fibre content above or
near the action level were placed in the most harmful
class. Class II include areas containing asbestos-
bearing rocks in waste heaps. These areas differ
from the former in that fibres are not loose but
bound to the rock although many of the boulders
are weathered and dusting of fibres is likely. Further,
those shore areas with a fibre above the action level
were grouped in class II. In these areas respirable
fibres were encountered either at the shoreline or
under shallow water. Class III comprises the
remaining mining areas. Typically, in these areas,
the fibre content exceeds the action level. However,
the fibres are bound to the humus or under a thin
earth layer. This area is surrounded by a zone (class
IV) in which the soil contains anthophyllite fibres,
nevertheless these do not exceed 50 000 fibres/g.

CLASSIFICATION OF POTENTIAL RISK AREAS IN THE PAAKKILA AREA

Field work focused on those areas where asbes-
tos deposits had previously been reported and the
bedrock type favoured the occurrence of asbestos
minerals. During mapping, outcrops and boulders
with asbestos form minerals were noted. Soil
samples were collected from selected sites and the
fibre content of these was counted. Soil samples
collected during regional mapping were studied at
GTK by polarized light microscopy and, for selected
samples, the identification checked by electron
microscopy. The method was identical to the one
used earlier in the Paakkila and Maljasalmi areas.
The examination of rock samples was based on
macroscopic observations. In this study, particular
attention was paid to the closeness of the population
to observed asbestos occurrences. This was in
contrast to earlier prospecting studies that focused

on the economically important characteristics of
the asbestos.

In this study, 50 asbestos sites have been
described in an area comprising c. 3000 km2.
Asbestos-bearing bedrock occurs at 21 sites and
asbestos-bearing boulders in 28 sites. The boulders
are small in size (< 1 m3). Less than half of the
mapped targets occur in populated areas and the
major part of the targets lies in the forest. The sub
soil in the neighbourhood of asbestos deposits
contains respirable fibres. The distribution of fibres
was controlled by glacial activity and, accordingly,
this follows the direction of the ice movement.
Regional mapping indicates that the amount of
asbestos fibres is generally not as high as in the two
quarry areas; however, in soil, there are some very
high natural fibre concentrations.

REGIONAL MAPPING OF ASBESTOS OCCURRENCES

In contrast to manmade products containing as-
bestos, naturally occurring asbestos and fibrous
minerals in the environment have received little

attention from scientists or authorities responsible
for a clean environment. This study presents new
information about fibrous minerals in bedrock and

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
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soil on a regional scale in eastern Finland. In
addition, the occurrences of fibrous minerals in the
environment of two former mining areas has been
described.

Asbestos is not a potential hazard to public
health while it remains in the ground. However, in
areas containing asbestos, there is a lack of
knowledge about the transport of fibres from the
soil and bedrock to the open air. Certain activities
such as ploughing, gardening and construction may
activate dusting of fibres from soil to air. In addition,
weather conditions play an important role in dusting.
There is a clear need for a systematic study of
potential hazards under different circumstances.
The results of this mapping study will assist in

directing follow-up and possible exposure studies
in potential risk areas.

In questions concerning the natural environment,
the lack of both reliable definitions for asbestos and
criteria for its identification will cause further debate
and problems. The European occupational
definition of asbestos differs from the more specific
definition used in the USA where asbestos varieties
of tremolite, anthophyllite and actinolite are
distinguished from their non-asbestos varieties.
Non-asbestos varieties are not uncommon in the
natural environment, but reliable identification of
asbestos with the size of respirable fibres is
problematic with existing methods.
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Liite 1

Maaperänäytteiden asbestipitoisuus.
Asbestos content of the soil samples.
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Liite 2

Numeerisen asbestiaineiston tiedostorakenteen kuvaus.
Description of the numerical file structure of the asbestos data.


