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The potential for environmental damage is inherent in metal mining. The re-
quirements for mining operations to attain and demonstrate high environmental 
performance have increased during the past decade. Environmental risk assess-
ment examines processes, emissions, the spread of contaminants and exposure 
of humans and biota, providing an especially useful approach for environmental 
issues in metal mining. This stems from each mine site being unique with respect 
to the properties that affect environmental risks and the variation in the nature of 
risks during the lifetime of the mine. Emissions to air from mining are usually 
small and local, with a high proportion of coarse non-respirable particles. How-
ever, mineral wastes from mining operations may cause long-term environmental 
concerns. Acid rock drainage often contains elevated concentrations of metals that 
also have unique properties as contaminants: natural background concentrations, 
the adaptation of biota to elevated concentrations, metals as micronutrients, and 
the effects of ambient geochemical conditions on the mobility, speciation and bio-
availability of metals.

Environmental risk assessment is employed to study and compare the eco-
logical and health effects of various process options during the normal operation 
of a mine. The assessment process consists of ecological and health risk assess-
ments that are preceded by an examination of the mining processes, emissions, 
the transport of contaminants and the resulting concentrations in the surrounding 
media. Because of this complexity, comprehensive environmental risk assessment 
requires expertise from fields such as geology, mineralogy, geochemistry, hydro-
geology, toxicology, ecotoxicology, and ecological and health risk assessment.

The MINERA project (Improving environmental risk assessments for metal 
mines) was carried out in collaboration between the Geological Survey of Finland 
(GTK), the National Institute for Health and Welfare (THL) and the University 
of Eastern Finland (UEF) during 2010–2013. Its aim was to develop methods for 
environmental risk assessment at metal mine sites, develop a conceptual model 
for mine site risk assessment, improve health risk assessment for hi-tech metals, 
engage stakeholders in the field, disseminate research information, and improve 
operating conditions for metal mines through the development of environmental 
risk assessment practices. One of the aims was to support the risk assessment of 
operations in their planning phase so that the results could be used to compare 
various technical options. The main focus of the project was on the immediate sur-
roundings of a mine, with occupational health and effects within the industrial site 
excluded from the scope. The main stressors considered were metals, respirable 
particles, mineral processing chemicals, noise, radiation and odours.

This project report provides views on the role of environmental risk assess-
ment at mine sites and presents results on the environmental risk assessment 
process, methods and data needs for metal mines. The report provides models 
for risk assessment for various stressors and describes selected methods in more 
detail. Topics include mining processes and their related emissions, the spread of 
contaminants, evaluation of contaminant concentrations in various media in the 
surroundings of a mine, exposure assessments for humans and biota, and the de-
scription of eventual ecological and health risks. Besides this report, project results 
have been published in the GTK archived reports series. Links to these reports can 
be found at the website fi.opasnet.org/fi/Minera, which provides the project results 
and numerical models that can be utilized in risk assessment. 
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Metallimalmikaivostoiminnan luonteeseen kuuluu ympäristöhaittojen mah-
dollisuus. Kaivostoiminnan ympäristösuorituskyvyn ja sen mittaamisen osalta 
ovat vaatimukset kasvaneet entisestään viime vuosina. Ympäristöriskinarviointi, 
jossa tarkastellaan päästöjä, niiden leviämistä sekä ihmisten ja eliöiden altistumis-
ta syntyville ympäristön pitoisuuksille, on erityisen hyödyllinen lähestymistapa 
metallimalmikaivoksien ympäristövaikutusten tarkastelussa. Ympäristöriskien 
luonne ja laajuus vaihtelevat kaivostoiminnan elinkaaren aikana, ja jokainen kai-
voskohde on ympäristöriskeiltään erilainen. Ilmaperäiset päästöt kaivosalueilta 
ovat yleensä suhteellisen vähäisiä ja paikallisia, ja karkeiden hiukkasten osuus 
päästöissä on suuri. Sen sijaan kaivostoiminnassa syntyy runsaasti mineraalipoh-
jaisia jätemateriaaleja, joista voi aiheutua pitkäaikaisia päästöjä, erityisesti ns. ha-
panta kaivosvaluntaa. Kaivosvalunta voi sisältää myös metalleja, joilla puolestaan 
on omat erityispiirteensä vaaran aiheuttajina: luontaiset taustapitoisuudet, eliöstön 
sopeutuminen kohonneisiin pitoisuuksiin, joidenkin metallien hivenaineluonne 
sekä geokemiallisten olojen vaikutus metallien liikkuvuuteen, esiintymismuotoon 
ja biosaatavuuteen. 

Ympäristöriskinarvioinnilla selvitetään ja vertaillaan kaivoksen normaalitoi-
minnan aikaisten prosessien ja prosessivaihtoehtojen ekologisia ja terveysvaiku-
tuksia. Ympäristöriskinarviointi on prosessi, joka käsittää ekologisen ja terve-
ysriskin arvioinnin sekä niitä edeltävän vaaran ja pitoisuuksien muodostumisen 
selvittämisen. Tämän vuoksi kaivosalueiden laajamittainen ympäristöriskinarvi-
ointi vaatii erityisosaamista esimerkiksi geologiasta, mineralogiasta, hydrogeolo-
giasta, geokemiasta, toksikologiasta, ekotoksikologiasta, ekologiasta ja terveysris-
kinarvioinnista. 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteinen MINERA-hanke (Metalli-
kaivostoiminnan ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen) toimi vuosina 
2010−2013. MINERA-hankkeen tavoitteena oli kehittää ympäristöriskinarvioin-
nin menetelmiä kaivosympäristöjä varten, laatia kaivoskohteiden ympäristöris-
kinarviointiin käsitteellinen kokonaismalli, kehittää teknologiametallien riskin-
arviointia erityisesti terveysvaikutusten osalta, osallistaa alan toimijoita, jakaa 
tutkimustietoa ja parantaa kaivosalan toimintaedellytyksiä ympäristöriskinarvi-
oinnin kehittämisen kautta. Tavoitteena oli helpottaa myös perustamisvaiheessa 
olevan kaivoksen riskinarviointia, jolloin tuloksia voidaan käyttää eri toteutta-
misvaihtoehtojen vertailussa. Pääasiallinen tarkasteltava kohde oli metallimalmi-
kaivosten lähiympäristö. Itse teollisuusalue ja työperäinen altistus rajattiin pois 
hankkeesta. Tärkeimpinä tarkasteltavina altisteina pidettiin metalleja, rikastuske-
mikaaleja, pienhiukkasia, melua, säteilyä ja hajua.

Tässä MINERA-hankkeen loppuraportissa taustoitetaan ympäristöriskinarvi-
oinnin käyttöä kaivoskohteissa ja esitellään hankkeen tuloksia ympäristöriskin-
arviointiprosessin, menetelmien ja arvioinnissa tarvittavien tietojen osalta. Eri 
altisteiden riskinarvioinnin laatimisesta annetaan suosituksia ja useista arvioinnin 
osa-alueista kuvataan tarkemmin käytettäviä menettelytapoja. Käsiteltäviä aiheita 
ovat mm. kaivoskohteiden prosessit ja niistä aiheutuvat päästöt, päästöjen leviämi-
nen, pitoisuuksien arvioiminen kaivoskohteen ympäristössä, eliöiden ja ihmisten 
altistumisen arvioiminen sekä ekologisen ja terveysriskin kuvauksen laatiminen. 
Tämän raportin lisäksi hankkeen tuloksia mm. tapaustutkimuksista on koottu 
GTK:n Arkistoraportti-sarjan raportteihin. Näihin raportteihin löytyvät linkit mm. 
fi.opasnet.org/fi/Minera-sivustolta, jonne on koottu hankkeen tulokset ja laaditut 
laskennalliset riskinarvioinnissa hyödynnettävät osamallit.
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Termi/lyhenne "Englanninkielinen 
 termi"

Selite 

ADT Average Daily Traffic Keskimääräinen päivittäinen liikenne

AMD Acid Mine Drainage Hapan kaivoksen valumavesi

B[a]Peq Benzo[a]pyrene equivalent Benzo[a]pyreeni ekvivalentti-arvo

CH4 Methane Metaani

CO Carbon monoxide Hiilimonoksidi

CO2 Carbon dioxide Hiilidioksidi

CO2ekv. Carbon dioxidi equivalent Hiilidioksidiekvivalentti

DBL Diffusive boundary layer
diffuusiorajapinta; seisova vesikerros esim. huo-
kosvesikeräimen pinnalla; lisää diffuusiomatkaa

DGT Diffusive gradients in thin films
Diffuusiogradientit ohuissa kalvoissa -keräin 

(vesille)

DOC Dissolved organic carbon
Liuennut orgaaninen hiili, määritetään suodatetus-

ta vesinäytteestä

ERA Ecological Risk Assessment Ekologinen riskinarviointi

HI Hazard Index
Vaaraindeksi, useista haitta-aineista aiheutuvan 

riskin suuruutta kuvaava lukuarvo

HQ Hazard Quotient

Vaarasuhde tai vaaraosamäärä, altistumisen 
suhde haitattomaksi katsottuun altistumiseen tai 

haitta-ainepitoisuuden suhde haitattomaksi katsot-
tuun pitoisuuteen

LOAEC
Lowest Observed Adverse 

Effect Concentration
Toksisuustutkimuksessa pienin havaittavan haitta-

vaikutuksen aiheuttava pitoisuus

LOAEL
Lowest Observed Adverse 

Effect Level
Toksisuustutkimuksessa pienin havaittavan haitta-

vaikutuksen aiheuttava altistumistaso

MINERA
Mine Environmental Risk 

Assessment

N2O Nitrous oxide Typpioksiduuli

NMHC
Hydrocarbon (excluding met-

hane CH4)
Hiilivedyt (poislukien metaani CH4)

NOAEC
No Observed Adverse Effect 

Concentration
Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa 

haitallisia vaikutuksia

NOAEL
No Observed Adverse Effect 

Level
Altistuminen, jossa ei havaita toksisuustutkimuk-

sessa haitallisia vaikutuksia

NOx Nitrogen oxides Typen oksidit

PAH
Polycyclic aromatic hydrocho-

lorides
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt

PEC
Predicted Environmental Con-

centration
Mitattu tai arvioitu ympäristön pitoisuus

PM
The total number of particles 

of exhaust fumes 
Pakokaasujen kokonaishiukkasmäärä

PNEC
Predicted No Effect Concent-

ration
Arvioitu haitaton pitoisuus

SO2 Sulphur dioxide Rikkidioksidi

LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT
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Termi/lyhenne "Englanninkielinen 
 termi"

Selite 

TEC
Threshold effects concentra-

tion

Ympäristön pitoisuus, jolle altistuminen voi aiheut-
taa vasteen eliöissä. Pienemmissä pitoisuuksissa 

vastetta ei havaita.

TEQ Toxic equivalent quantity Myrkyllisyys ekvivalentti määrä PAH-yhdisteille

TSP Total Suspended Particles Kokonaisleijuma

TVOC
Total Volatile Organic Com-

pounds
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoi-

suus

PM10 PM10
Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 10 µm hiuk-

kaset, myös PM10

PM2.5 PM2.5
Aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 2,5 µm hiuk-

kaset, myös PM2.5

Esimurskaus Primary crushing
Karkeamurskaus, yleensä ensimmäinen murs-

kausvaihe

Välimurskaus Secondary crushing Karkeamurskauksen jälkeinen murskausvaihe

Hienomurskaus Tertiary crushing Viimeinen murskausvaihe

ORP Oxidation reduction potential Hapetus-pelkistyspotentiaali (mV)

Päästöjen vähentä-
mistoimet

Control measures
Tekniset toimet alkuperäisen päästön vähentämi-

seksi

Pauna/US tonni 
muuntokerroin

lb/tn to kg/t lb/tn = 454 g/ 907 kg = 0,5 (g/t)



16

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 199 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 199, 2013
Kauppila, T. (toim.), Komulainen, H. (toim.), Makkonen, S. (toim.) ja Tuomisto, J.(toim.)



17

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 199 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 199, 2013
Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

1   JOHDANTO 

Tommi Kauppila (GTK)

1.1  Metallimalmikaivokset ja ympäristöriskinarviointi

Metallimalmikaivostoiminnan luonteeseen kuuluu 
ympäristöhaittojen mahdollisuus. Suomalainen kai-
vostoiminta on yleisesti ottaen laadukasta, päästöjä 
on vähennetty merkittävästi ja sivumateriaalien hyö-
dyntämistä on lisätty, mutta vaatimukset kaivostoi-
mintaa kuten muutakin teollista toimintaa kohtaan 
ovat kuitenkin kasvaneet. Ympäristösuorituskyky ja 
sen mittaaminen ovat tärkeässä asemassa toiminnan 
luvittamisessa, rahoituksen hankkimisessa, asiak-
kaiden vaatimusten täyttämisessä ja ns. sosiaalisen 
toimiluvan ansaitsemisessa. 

Ympäristöriskinarviointi, jossa tarkastellaan 
päästöjä, niiden leviämistä sekä ihmisten ja eliöiden 
altistumista syntyville ympäristön pitoisuuksille, on 
erityisen hyödyllinen lähestymistapa metallimal-
mikaivoksien tarkastelussa. Jokainen kaivoskoh-
de on ympäristöriskeiltään omanlaatuisensa, kai-
vostoiminnan edellyttämät luvat voivat hyödyntää 
riskinarvioinnin tuloksia ja niitä voidaan käyttää 
myös riskinhallintatoimien, jälkihoidon ja tarkkai-
lun suunnittelussa ja niihin liittyvien investointien 
kohdentamisessa. 

Metallikaivokset poikkeavat ympäristöriskinar-
vioinnin kannalta monelta osin muusta teollisesta 
toiminnasta. Ympäristöriskien luonne ja laajuus 
vaihtelevat kaivostoiminnan elinkaaren aikana, ja 
kaivostoiminnan sijoituspaikka määräytyy esiin-
tymän sijainnin perusteella. Ilmaperäiset päästöt 
kaivosalueilta ovat yleensä suhteellisen vähäisiä ja 
paikallisia ja pienhiukkasten osuus päästöissä on 
vähäinen. Sen sijaan kaivostoiminnassa syntyy run-
saasti mineraalipohjaisia jätemateriaaleja ja kaivan-
naisjätealueista voi aiheutua pitkäaikaisia päästöjä, 
erityisesti ns. hapanta kaivosvaluntaa. 

Metallimalmikaivosten ympäristöriskinarvioin-
nin kannalta merkityksellisiä ovat metallien ominais-
piirteet vaaran aiheuttajina. Alkuaineina metalleilla 
on kaikkialla luontainen taustapitoisuus, joka voi 
kaivoskohteen ympäristössä olla korkeakin. Monet 
metallit ovat myös hivenaineita, ja eliöstö sopeutuu 
varsin nopeasti kohonneisiin metallipitoisuuksiin. 

Metallien geokemialliset ominaisuudet vaikuttavat 
niiden liikkuvuuteen, esiintymismuotoon ja biosaa-
tavuuteen. Biosaatavuuteen vaikuttavat myös muut 
geokemialliset tekijät, kuten kationien välinen kil-
pailu kiinnittymisestä kudoksiin. Geokemiallisiin 
tekijöihin kuuluu vielä edellä mainittu happaman 
kaivosvaluman synty, johon vaikuttaa sulfidimine-
raalien − erityisesti rautasulfidien − hapettuminen 
kaivosalueen materiaaleissa, prosessissa syntyvä 
happamuus, mineraalien liukeneminen happamissa 
oloissa sekä metallien liikkuvuus ja toisaalta liikku-
vuutta estävät tekijät. 

Ympäristöriskinarviointi on prosessi, joka käsit-
tää ekologisen ja terveysriskin arvioinnin sekä niitä 
edeltävän vaaran ja pitoisuuksien muodostumisen 
selvittämisen. Metallimalmikaivoskohteiden koko-
naisriskimalli on laaja ja monimutkainen, kun halu-
taan selvittää ja vertailla kaivoksen normaalitoimin-
nan aikaisten prosessien ja prosessivaihtoehtojen 
ekologisia ja terveysvaikutuksia. Tämän vuoksi kai-
vosalueiden laajamittainen ympäristöriskinarviointi 
vaatii monen alan erityisosaamista, eikä sitä yleensä 
löydy yhdestä paikasta. Työssä tarvitaan geologis-
mineralogis-geokemiallista, toksikologista, eko-
toksikologista, ekologista ja terveysriskiosaamista. 
Tämän kaltainen täydentävä osaamiskokonaisuus 
oli mahdollista koota Itä-Suomen alueelta. Geolo-
gian tutkimuskeskuksen (GTK) Itä-Suomen yksik-
kö toimii ns. Kuopion tiedelaaksossa, samoin kuin 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Itä-Suo-
men yliopisto (UEF). GTK:lla on sellaista osaamis-
ta, jota voidaan hyödyntää kaivoskohteiden vaaran 
ja ympäristöpitoisuuksien muodostumisen selvittä-
misessä, UEF:stä löytyy ekologisen riskinarvioin-
nin ja ekotoksikologian osaamista, kun taas THL:n 
osaamispofiiliin kuuluu terveysriskin arviointi ja 
riskinarvioinnin yleinen metodiikka. Samalla tut-
kimusorganisaatioiden kokoonpanolla on aiemmin 
tehty mm. metalliteollisuudelle kohdekohtaisen ris-
kinarvioinnin tutkimusprojekti Finmerac (Nikkari-
nen et al. 2008). 



18

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 199 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 199, 2013
Kauppila, T. (toim.), Komulainen, H. (toim.), Makkonen, S. (toim.) ja Tuomisto, J.(toim.)

1.2  MINERA-hanke

Suomessa 2000-luvulla virinnyt metallikaivostoi-
minnan noususuhdanne ja alan tarve ympäristöris-
kinarvioinnin osaamisen lisäämiselle olivat perus-
teina, kun GTK, UEF ja THL hakivat rahoitusta 
metallikaivosalueiden ympäristöriskinarvioinnin 
kehittämiseen tähtäävälle projektille vuonna 2009. 
Tekes myönsi MINERA-hankkeelle rahoitusta 
vuonna 2010 Pohjois-Savon aluekehitysrahoitusoh-
jelmasta. Hankkeen kestoaika oli 2,5 vuotta, ja yri-
tysrahoituksen osuus hankkesta oli 11 %. Mukana 
oli seitsemän kaivosyritystä (Agnico-Eagle Oy, Kit-
tilän kaivos; Kylylahti Copper oy; Nordic Mines 
oy; Northland Mining oy; FQM Kevitsa Mining 
Oy; Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ja Yara Suo-
mi Oy) ja kaksi konsulttiyritystä (Ramboll Finland 
Oy ja Linnunmaa Oy). Erityisesti konsulttitoimis-
tot osallistuivat aktiivisesti myös hankkeen tekemi-
seen, ja kohdekohteissa toimivat yritykset antoivat 
runsaasti käytännön tukea hankkeelle. 

MINERA-hankkeen tavoitteena oli kehittää ym-
päristöriskinarvioinnin menetelmiä kaivosympäris-
töjä varten, laatia kaivoskohteiden ympäristöriskin-
arviointiin käsitteellinen kokonaismalli, kehittää 
teknologiametallien riskinarviointia erityisesti ter-
veysvaikutusten osalta, tuoda alan toimijoita yhteen 
arviointiprosessin äärelle, jakaa alan tutkimustietoa 
ja parantaa kaivosalan toimintaedellytyksiä ym-
päristöriskinarvioinnin kehittämisen kautta. Ta-
voitteena oli helpottaa myös perustamisvaiheessa 
olevan kaivoksen riskinarviointia, jolloin tuloksia 
voidaan käyttää eri toteuttamisvaihtoehtojen ver-
tailussa. Hankkeen työskentelytapana oli ns. avoi-
men arvioinnin menetelmä, jossa riskinarvioinnis-
sa käytettävät menetelmät, oletukset ja lähtötiedot 
dokumentoidaan wikiympäristössä, jotta ne voidaan 
jälkikäteen tarkistaa ja niitä voidaan työstämisvai-
heessa kommentoida. Hanke jakaantui karkeasti 
kolmeen lohkoon: kokonaismallin ja sen yksittäis-
ten osien kehittämiseen, tutkimus- ja kehittämistyö-
hön valituista aiheista ja mallin testaukseen tapaus-
tutkimuksissa. Pääasiallinen testikohde hankkeessa 
oli Kylylahti Copper oy:n luikonlahden rikastamo-
alue Kaavilla, ja siellä myös tehtiin kehitystöiden 
vaatimat kenttätutkimukset. Toisena testikohteensa 
oli Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivos; siellä sel-

vitettiin rikastuskemikaalin käyttäytymistä ympä-
ristössä. 

Koska kaivostoiminta ja sen mahdolliset vai-
kutukset ovat hyvin moninaiset, hankkeessa rajat-
tiin käsiteltäviä asioita. Pääasiallinen tarkasteltava 
kohde ovat metallimalmikaivokset Suomessa, tar-
kemmin niiden lähiympäristö. Itse teollisuusalue 
ja työperäinen altistus rajattiin pois hankkeesta. 
Tärkeimpinä tarkasteltavina altistuksina pidettiin 
metalleja (Cu, Ni, Zn, Co, Cd, Al, Cr, Ag, Au + As 
ja U), rikastuskemikaaleja, pienhiukkasia, melua, 
säteilyä ja hajua. Mahdollisuuksien mukaan päätet-
tiin tarkastella myös ravinteiden vaikutuksia, vaiku-
tuksia biodiversiteettiin ja mahdollisia pohjaveden 
pinnan muutoksia, kun taas yhteiskunnalliset ja 
maisemalliset vaikutukset rajattiin heti alussa hank-
keen ulkopuolelle. 

MINERA-hankkeen tuloksia hyödynnettäessä 
käytettävissä ovat tämä loppuraportti sekä internet-
resurssi. Loppuraportissa kootaan yhteen hankkeen 
tuloksia ja ohjeistusta riskinarvioinnin laatimisesta. 
Hankkeen tapaustutkimuksista ja joistakin erillisistä 
kehityskohteista on laadittu erilliset raportit GTK:n 
Arkistoraportti-sarjaan. Hankkeessa laadittuja ris-
kinarviointityökaluja ja riskinarviointimallin mo-
duuleita on koottu THL:n ylläpitämälle avoimeen 
riskinarviointiin keskittyvälle wiki-sivustolle osoit-
teessa fi.opasnet.org/fi/Minera. Sivustolla on myös 
mahdollista tehdä laskentoja MINERA-hankkeessa 
laadittujen työkalujen avulla. Laskenta perustuu R-
koodiin, ja käytetty lähdekoodi on näkyvissä sivus-
tolla. 

Hankkeen tuloksia ja työkaluja on tarkoituksen-
mukaista hyödyntää ensi sijassa aihepiireittäin kul-
loisenkin tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan. Sen 
sijaan MINERA-hankkeessa käsiteltyjen teemojen 
ja ympäristöriskinarvioinnin lähestymistapojen va-
likoima ei ole ehdotus kaivoskohteiden ympäristö-
riskinarviointihankkeiden sisällöstä ja laajuudesta. 
Useimpiin tarkoituksiin MINERA-hankkeen mu-
kainen tarkastelu on liian laaja, kun taas moniin 
yksittäisten kaivoskohteiden ympäristöriskien kan-
nalta tärkeisiin kysymyksiin lähestymistapa voi olla 
liian yleispiirteinen.

fi.opasnet.org/fi/Minera
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2   YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)
Kaivostoiminta on koskemista luontoon ja ympäris-
töön. Malmin louhimisesta ja käsittelystä kaivok-
sella syntyy erilaisia päästöjä, joista osa päätyy kai-
vosalueen ulkopuolelle. Päästöjä syntyy aktiivisen 
kaivostoiminnan aikana mutta saattaa päätyä ympä-
ristöön myös kaivoksen sulkemisen jälkeen, vielä 
vuosikymmenienkin kuluttua. Päästöjen vaikutus 
kaivoksen ympäristössä on syytä arvioida mahdol-
lisimman hyvin jo kaivostoimintaa suunniteltaessa: 

toiminnan mahdolliset ekotoksikologiset vaikutuk-
set (vaikutus varsinaiseen ympäristöön) ja vaiku-
tukset kaivosalueen ympäristön ihmisten terveyteen 
ja viihtyvyyteen (ympäristöterveysvaikutukset). 
Ympäristö- ja ympäristöterveysriskin arviointi on 
oleellinen osa myös kaivostoimintaan liittyvää lu-
paprosessia, erityisesti osa ympäristövaikutusten 
arviointia (YVA). 

2.1  Kaivoksen suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluvaiheen päätökset kantavat pitkälle tule-
vaisuuteen. Oleellista kaivoksen suunnitteluvaiheen 
riskinarviossa on hahmottaa syntyvien päästöjen 
tyypit, nimetä potentiaalisesti haittaa aiheuttavat 
päästöt ja altisteet, pyrkiä määrittämään syntyvien 
päästöjen määrät, niiden leviäminen ympäristöön 
kvantitatiivisesti ja määrittää leviämis- ja pitoi-
suustietojen perusteella potentiaaliset ympäristö- ja 
terveysriskit. Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheen 

ympäristöriskinarviointi on päättelyä vaikutuksista 
lähtötietojen perusteella. Se voidaan tehdä mahdol-
lisimman tarkaksi systemaattisella kattavalla ris-
kinarviomallilla, joka listaa kaikki arvioitavat asiat 
(muistilista), opastaa parhaalla mahdollisella tavalla 
(riskinarvion toteuttaminen ja eteneminen) ja mah-
dollistaa erilaisten vaihtoehtojen vaikutusten simu-
loinnin, päästömääriin ja niiden tuottamaan riskiin. 

2.2  Toimivalla kaivoksella

Jo toimivalla kaivoksella ympäristö- ja ympäristö-
terveysriskin arviolla voidaan kartoittaa päästöistä 
aiheutuvat, todelliset riskit. Päästötyypit tiedetään, 
ja aineiden ja altisteiden pitoisuuksista ympäristöstä 
on seurantatietoa. Riskinarvio voidaan toteuttaa tar-
kempana ja kvantitatiivisena, sekä lähtötiedoiltaan 

että riskin kuvauksessa. Riskinarviomallia voidaan 
käyttää myös ennustamaan mahdollisten kaivostoi-
minnan muutosten vaikutuksia haittavaikutuksiin 
ja riskeihin. Riskinarvio on parhaimmillaan jatku-
vassa käytössä oleva työkalu, jota voidaan käyttää 
osaltaan toiminnan ohjauksessa. 

2.3  Kvantitatiivinen riskinarvio

Hyvä riskinarvio tuottaa kvantitatiivisen, konk-
reettisesti esitetyn kuvauksen riskin suuruudesta ja 
mahdollisista turvamarginaaleista haitallisiin altis-
tumistasoihin ja päästöihin. Siihen tulisi aina pyr-
kiä. Tässä MINERA-mallissa pyritään opastamaan 
siihen siltä osin, kuin se on mahdollista. Riski(t) on 
helpompi hahmottaa hallinnoitavaksi, kun niiden 
suuruus on kuvattu kvantitatiivisesti. Pelkästä kyl-
lä-ei-vastauksesta (riskiä on − riskiä ei ole) riskien 
suuruus ei vielä ilmene. Kvantitatiivinen riskinarvio 
on erityisen tärkeää silloin, kun haittavaikutus tode-
taan todeksi tai hyvin todennäköiseksi. Osassa arvi-
oitavia asioita kvalitatiivinen, pelkästään kuvaileva 
arvio on ainoa mahdollisuus tai käytettävissä oleva 
tieto ei salli pidemmälle menevää riskiarviota. 

Sekä ympäristö- että terveysvaikutusten arvi-

oimiseksi mahdollisimman kattava ja tarkka tieto 
altisteiden pitoisuuksista ympäristössä on tärkeää. 
Pitoisuustietoa eri mediumeissa (pintavedet, ulkoil-
ma, maaperä) käytetään suoraan riskinarvioon (eri-
tyisesti ekotoksikologinen arvio) ja sen perusteella 
voidaan laskea ihmisten saama altistuminen/annos. 
Altistumistaso määrää lopulta ihmisten terveysris-
kin ja pitoisuudet ympäristössä määräävät ekotoksi-
kologiset vaikutukset. 

Ympäristönriskinarviointi MINERA-mallissa 
rajataan koskemaan riskejä kaivosalueen ulkopuo-
lella, sen (lähi)ympäristössä. Arvioita koskevan 
alueen laajuus riippuu arvioitavasta päästöstä, ja 
se tulee aina altistekohtaisessa arviossa määritellä. 
MINERA-ympäristönriskinarviointimalli ei kata ih-
misten työperäistä altistumista kaivosalueella, työ-
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terveysriskejä kaivosalueella. Se ei kata myöskään 
kaivostoiminnan varsinaisia sosioekonomisia vai-
kututuksia (vaikutusta omaisuuden arvon muutok-
siin, yritystoimintaan jne.), sillä niiden arviointiin 
on omat periaatteensa. Kaivostoiminnalla saattaa 
olla haitallisia vaikutuksia kaivosalueen ympäris-

tön virkistyskäyttöön. Nämä vaikutukset sisältyvät 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, mutta niillä saattaa 
olla myös ihmisille viihtyvyyshaittaa. Jos viihty-
vyyshaitta koetaan vakavana, se saattaa vaikuttaa 
myös ihmisten terveyteen. 

2.4  Ympäristöterveysriskin arvio ja ekologinen riskinarvio

Ympäristöriskinarvio jaetaan (tässä ja yleensä) ym-
päristöterveysriskin arvioon ja ekologiseen/ekotok-
sikologiseen riskinarvioon. Ympäristöterveysriskin 
arviossa arvioidaan ympäristöperäisten päästöjen ja 
altisteiden vaikutukset ja terveysriskit ihmisille, täs-
sä kaivosympäristön väestölle. Ekotoksikologisessa 
riskinarviossa arvioidaan päästöjen haitat ja riskit 
luonnolle, erityisesti eläimille ja kasveille (varsinai-
selle ympäristölle). Ympäristöriskinarviossa arvi-
oidaan siis samojen päästöjen vaikutuksia ihmisiin 
ja ympäristöön. Samaa tietoa epäpuhtauksien pitoi-
suuksista ympäristössä voidaan käyttää riskinarvi-
oon. Siksi on hyödyllistä tehdä arviot rinnakkain. 

Arvioiden vertaaminen lopuksi osoittaa, mitkä ovat 
kyseisen kaivostoiminnan tärkeimmät ympäristöris-
kit (katso kohta Integroitu riskinarvio) ja kohdistu-
vatko ne ihmisiin vai ympäröivään luontoon. 

Ympäristöterveysriskin arvion yleisperiaate on 
kuvattu kohdassa Terveysriskin arviointi ja vastaa-
va ekotoksikologisen riskinarvion periaate kohdas-
sa Ekologinen riskinarviointi. Yleisperiaatteeltaan 
ne ovat samanlaiset: todettua aineen/altisteen al-
tistumis-/pitoisuustietoa verrataan haitalliseksi tai 
haitattomaksi tiedettyyn tasoon ja siitä päätellään 
riskin suuruus. 

3   TERVEYSRISKIN ARVIOINNIN PERIAATTEET

Hannu Komulainen (THL) 

Kemiallisten aineiden terveysriskin arviointiin on 
muotoutunut rakenne, jota on systemaattisesti käy-
tetty toksikologiseen terveysriskin arvioon. Raken-
ne soveltuu yhtä hyvin myös muiden altisteiden 
riskinarvioon. Riskinarviointiprosessi on jaettu nel-
jään osioon, mikä helpottaa asian hahmottamista ja 
käytössä olevan tiedon lajittelua: vaaran tunnistami-
seen (hazard assessment), annosvasteen kuvaukseen 

(dose-response), altistumisen arviointiin (exposure 
assessment) ja riskin kuvaukseen (risk characterisa-
tion) (kuva 1). 

Kaksi ensimmäistä osiota kuvaavat aineen/altis-
teen ominaisuuksia, altistumisen arviointitilannetta, 
johon liittyen riskiä arvioidaan, ja riskinkuvaus sa-
nan mukaisesti kuvaa riskin suuruuden (Komulai-
nen 2008). 

3.1  Vaaran tunnistaminen

Vaaran tunnistamisella kuvataan kaivosympäristös-
sä esiintyvien altisteiden toksisia/haitallisia omi-
naisuuksia ja niiden aiheuttamaa vaaraa ihmisille. 
Altisteilla saattaa olla maksatoksisia, neurotoksisia, 
herkistäviä, syövyttäviä, karsinogeenisia tai muita 
terveysvaikutuksia. Riskinarvioinnin kannalta ih-
misiä koskeva tieto olisi parasta, koska silloin väl-

tyttäisiin ekstrapoloinnilta lajista toiseen. Ihmisiä 
koskevaa tietoa on kuitenkin niukasti saatavilla ja 
saatavissa oleva tieto perustuu usein työperäiseen 
altistumiseen. Riskinarvioinnissa vaaran tunnista-
miseen käytettävä tieto perustuukin usein eläinko-
keisiin tai in vitro-tutkimuksiin soluissa ja soluvil-
jelmissä. 

3.2  Annosvaste

Annosvaste-kuvauksella selvitetään, mikä on an-
noksen ja vaikutuksen suhde, millä annoksella/al-
tistustasolla haittavaikutus ilmenee ja kuinka vaste 

muuttuu, kun altistumistaso kasvaa. Annosvastetie-
toa ihmisiin kohdistuvasta vaikutuksesta on niukasti 
saatavilla. Jos tätä tietoa on saatavilla, sitä tulisi en-
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sisijaisesti käyttää annosvasteen arvioinnissa (epi-
demiologiset tutkimukset). Arvioinnissa käytetään 

usein apuna eläinkokeista saatua tutkimustietoa. 

3.3  Altistumisen arviointi

Altistumisen arviointi -osiossa selvitetään, kuinka 
paljon ihmiset altistuvat kaivosympäristön altis-
teille. Altistuminen voidaan esittää pitoisuutena al-
tistumismediumissa (esimerkiksi hengitysilmassa, 
juomavedessä) tai elimistöön päätyvänä annoksena.  
Kaivosympäristössä altistuminen tapahtuu ilman, 
veden, maaperän ja mahdollisesti paikallisen ravin-
non (esim. sienet, marjat, vihannekset) välityksellä. 
Tärkeimmät altistumisreitit ovat ruoansulatuska-
nava, hengitystiet ja iho. Melu kuullaan ja tärinä 
aistitaan muuten, läheltä myös paineaaltona (räjäy-
tykset). Kemiallisten aineille altistumiseen vaikut-
taa se, missä muodossa tutkittava aine esiintyy eli 
onko se helposti liukenevaa, liikkuvaa ja biosaata-
vaa − voiko aine imeytyä elimistöön ja kasveihin. 
Terveysriskit riippuvat altistumisreitistä, altisteen 

vaikutustavasta sekä altistumisajasta ja -tasosta. 
Myös altistuvan henkilön yksilölliset tekijät (lapsi/
aikuinen) vaikuttavat altistumisen voimakkuuteen. 

Altistuminen ei välttämättä ole vakio, vaan se 
saattaa vaihdella esimerkiksi vuodenajan, säätilan 
ja jopa vuorokauden ajan mukaan. Riskinarvioon 
käytetään altistumista kussakin ympäristössä to-
dellisimmin kuvaavia tasoja, usein keskimääräistä 
altistumistasoa ja sen lisäksi pahinta mahdollista 
tilannetta (worst case -arvio). Koska kaivosympä-
ristössä saatetaan altistua useille aineille samanai-
kaisesti, niiden mahdollinen yhteisvaikutus tulee 
myös arvioida. Altistumisen arvioinnin teknistä 
toteuttamista on kuvattu ja MINERA-malliin opas-
tettu kohdassa Altistumisen arviointi terveysriskin 
arvioinnissa. 

3.4  Riskin kuvaus

Riskin kuvausvaiheessa kolmen edellisen osion 
tietojen perusteella arvioidaan, kuinka suuri terve-
ysriski kullekin aineelle/altisteelle altistumisesta ai-
heutuu kaivosympäristön väestölle. Riskin kuvaus 
tehdään riskiarvioon valituille haittavaikutuksille 
jokaiselle erikseen. Todettua altistumistasoa verra-

taan altisteen haitalliseksi tiedettyyn pitoisuuteen 
tai tasoon. Vertailu tehdään teknisesti eri tavalla eri 
yhteyksissä, mutta mitä suuremmaksi todetun altis-
tumisen ja haitalliseksi tiedetyn tason väli jää, sitä 
suurempi turvamarginaali on ja sitä pienempi riski 
on. Riskinarviossa tavoitteena on tuon turvamargi-

Kuva 1. Toksikologisen terveysriskin arvion paradigma.
Fig. 1. Paradigm of health risk assessment.
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naalin mahdollisimman luotettava, kvantitatiivinen 
määrittäminen ja esittäminen. Kun/jos tiedot salli-
vat, voidaan parhaimmillaan laskea myös altistumi-
sesta ihmisille koituvien tautitapausten lukumääriä. 
Riskinkuvaukseen sisältyy myös altistumistason 
vertailu raja- ja ohjearvoihin, jotka lakisääteisesti 
täytyy täyttää. Epidemiologisissa tutkimuksissa tar-
kastellaan riskisuhteita; onko altistuvien riskisuhde 
merkitsevästi koholla, ja miten paljon ja millaiseen 
aineistoon riskisuhde perustuu. 

Hyväksyttävälle turvamarginaalille ei ole ole-
massa yksiselitteistä arvoa. Kemiallisille altisteille 
arvoa 100 haitalliseen tasoon pidetään hyvin ylei-
sesti riittävänä turvamarginaalina. Jos arvio perus-
tuu luotettavaan tietoon ihmisistä, turvamarginaali 
10 ja pienempikin marginaali voi olla riittävä. Syö-
päriski arvioidaan aina erikseen. Yleisesti hyväk-
sytty syövän ”taustariski” on 1/1 000 000 ihmisen 
koko elinaikana, mutta syöpäriskiä 1/100 000 (1 
lisäsyöpä 100 000:lle elinikäisesti altistuvalle) pi-
detään riskinarviossa vielä hyväksyttävänä.

Riskinarvion luotettavuus ja tarkkuus perustu-
vat käytettävissä olleen tiedon edustavuuteen ja 
luotettavuuteen. Hyvä riskinarvio on läpinäkyvä, ja 
siihen liittyvät valinnat on perusteltu. Arviossa tu-
lisi kuvata riskinarvion luotettavuus sekä osoittaa 
merkittävät epävarmuudet. 

Riskinarvio voi parhaimmillaan olla iteratiivinen 
prosessi (kuva 1), jolloin epävarmuutta voidaan vä-
hentää lisätiedolla. Näin on syytä tehdä erityisesti 
silloin, jos riski näyttää olevan merkittävä. Samoin 
riskinhallintatoimenpiteiden vaikutusta riskiin voi-
daan testata käyttämällä uusia tietoja. Tavallisimmin 
altistumista pyritään vähentämään. Riskinarvioon 
liittyy aina myös tuloksen esittäminen julkisuuteen 
eli riskikommunikaatio. Arvion ydintulos tulisi esit-
tää selkeästi ja ymmärrettävästi. On myös tärkeää 
esittää, kuinka varmaan ja luotettavaan tietoon ris-
kinarvio perustuu (Komulainen 2008).  Suosituksia 
terveysriskin kuvaamiseksi MINERA-mallissa on 
kohdassa Terveysriskin kuvaus.

 

4   EKOLOGISEN RISKINARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET

Sari Makkonen (UEF)  

Ekologinen riskinarviointi arvioi ihmisen toimin-
nasta ympäristöön päässeiden aineiden ja yhdis-
teiden aiheuttamia riskejä kaikille ympäristön eri 
ekosysteemeihin kuuluville eliölajeille. Ekologinen 
riskinarviointimenettely on kehitetty terveysris-
kinarvioinnin pohjalta ja arviointimenettelyt ovat 
teknisesti samankaltaisia, mutta arvioinnin kohteet 
poikkeavat toisistaan. Terveysriskinarviointi kes-
kittyy yksilöihin eli ihmisiin, sairastuvuuteen ja 
kuolleisuuteen, kun taas ekologinen riskiarvio tar-
kastelee monimutkaisempia kokonaisuuksia, popu-
laatioita ja yhteisöjä sekä kemikaalien vaikutuksia 
kuolleisuuteen, kasvuun ja lisääntymiseen. Koska 
ekotoksikologisia tietoja ei yleensä ole saatavil-
la kaikille lajeille ja eliöryhmille, vaaran ja riskin 
arviointi pohjautuu käytännössä valikoituihin suu-
rempia taksonomisia ryhmiä edustavien lajien testi-
tuloksiin, joita sovelletaan koko systeemille. 

Ekologisen riskinarvioinnin prosessi sisältää nel-
jä vaihetta: 1) vaaran tunnistamisen 2) haitattoman 
pitoisuuden (tai annoksen) määrittämisen aineen 
haitalliselle vaikutukselle (pNEC), 3) altistumisen 
arvioinnin (pitoisuus ympäristössä pEC) ja 4) edel-
listen vertaaminen keskenään eli riskin kuvaaminen, 
jotta nähdään, millainen turvamarginaali altistumi-
sen ja vaaraa aiheuttavan pitoisuuden tai annoksen 
välille jää. Myös aineen mahdollinen taipumus ker-

tyä eliöstöön ja rikastua ravintoketjuissa ja näistä 
aiheutuvat suorat ja välilliset vaikutukset otetaan 
arvioinnissa huomioon. Vaaran tunnistaminen on 
sekä ekologiselle että terveysriskinarvioinnille sa-
manlainen eli ympäristön kemikaalipitoisuuksia 
verrataan olemassa oleviin yhteisö- tai kansallisella 
tasolla säädettyihin ympäristölaatunormeihin, kyn-
nys- ja ohjearvoihin. Jos vaara on tunnistettavissa 
eli arvioidut tai mitatut pitoisuudet ylittävät annetut 
ympäristönlaatunormit, edetään ekologisten riskien 
arviointiin ja riskien kuvaukseen (Nikkarinen ym. 
2008) (kuva 2). 

Suomessa ekologisen riskinarvioinnin käytännöt 
ja menetelmät eivät ole vielä yhtä vakiintuneita kuin 
terveysriskien arvioinnissa. Lainsäädännössä ekolo-
gisia riskejä pidetään kuitenkin yhtä tärkeinä kuin 
terveysriskejä (ysl 86/2000). Eu:n komissio laati 
yhdessä jäsenmaiden ja teollisuuden asiantuntijoi-
den kanssa riskinarvioinnin käytännön ohjeiston 
technical Guidance documents (tGd 1996, uudis-
tettu 2003), joka avulla kemikaalien riskinarviointi 
voidaan toteuttaa yhdenmukaisesti eri jäsenmaissa. 
Ensisijaisesti orgaanisille yhdisteille kehitetty TGD 
ohjeisto ei soveltunut suoraan metallien ja metalli-
yhdisteiden riskinarviointiin, vaan metalleille jou-
duttiin kehittämään oma riskinarviointimenettely 
(EChA 2008). 
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Kuva 2. Riskin luonnehdinta vaihe tarkastelee ekologisten haittavaikutusten ilmenemisen todennäköisyyttä ja vakavuutta suhtees-
sa ympäristön todellisiin tai arvioituihin haitta-ainepitoisuuksiin. Riskiluku (RCR) saadaan ympäristön haitta-ainepitoisuuden 
(pEC) ja aineen arvioidun haitattoman pitoisuuden suhteesta: RCR = pEC/pNEC. 
Fig. 2. The risk characterization phase estimates the incidence and severity of adverse effects likely to occur in an environmental 
compartment due to actual or predicted exposure to a substance. The risk characterization ratio (RCR) is calculated by compar-
ing the predicted environmental concentration (PEC) with the predicted no-effect concentration (PNEC).
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5   RISKINARVIOINNIN TYÖKALUT MINERA-MALLISSA

Jouni Tuomisto (THL)

MINERA-malli on avoimessa verkkotyötilassa to-
teutettu ympäristö- ja terveysriskejä arvoiva malli 
metallikaivosten aiheuttamille riskeille. MINERA-
hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa taustatietoa, 
ohjeistusta ja määrällisiä laskentamalleja riskien ar-

vioimiseen. Tässä kappaleessa esitetään keskeisim-
piä menetelmiä ja työkaluja, joilla nämä toiminnal-
lisuudet on toteutettu ja joiden avulla voidaan tehdä 
kohdekohtaisia riskinarviointeja jonkin kaivoksen 
tilanteeseen. 

5.1  Opasnet-verkkotyötila on MINERAN toimintaympäristö

Opasnet on avoin, yleiskäyttöinen verkkotyötila, 
jossa voi tehdä monenlaisia arviointeja ja kerätä 
päätöksentekoa tukevaa tietoa. Yksi aihepiiri mui-
den joukossa ovat metallikaivokset ja niiden ympä-
ristö- ja terveysriskit. Verkkotyötila on kokonaisuu-
dessaan avoin ja avointa lähdekoodia, joten kaikki 
siellä olevat tiedot ja mallit ovat kaikkien vapaasti 
käytettävissä, kunhan lähde mainitaan. Verkkotyö-
tilan olennainen etu on, että yhteen tarkoitukseen 
kehitetty toiminnallisuus on helposti lainattavissa, 
muokattavissa ja uudelleen käytettävissä toisen-
tyyppiseen tarkoitukseen. MINERA-osion osoite 
Opasnetissa on http://fi.opasnet.org/fi/Minera. 

Verkkotyötila tarkoittaa internetsivustoa, jossa 

on lukuisia sivuja ohjeita, mallikuvauksia ja tekeillä 
olevia tai valmiita arviointeja. Ihmiset voivat näh-
dä kaikki sivut eli myös toisten arvioinnit ja ottaa 
niistä oppia. On myös mahdollista tehdä ns. standar-
diarviointeja, joissa arvioinnin rakenne on ennalta 
määrätty, ja arvioija yksinkertaisesti kopioi tietyt 
kohdekohtaiset tiedot standardiarviointiin. Tulokse-
na saadaan vakiomuotoisia arvioita halutuista asi-
oista. Standardiarvioinnin voi toteuttaa myös siten, 
että kohdekohtaiset tiedot eivät lainkaan tallennu 
Opasnet-järjestelmään eivätkä siis päädy kenenkään 
muun kuin arvioinnin suorittajan tietoon. Tällöin 
kuitenkin menetetään mahdollisuus jakaa ja oppia. 

5.2  Arvioinnin esimerkkisivu toimii uuden työn pohjana

Minera-mallissa on yhdistetty arvioinnin sanallinen 
kuvailu ja laskentamallit uudella tavalla toisiinsa. 
Ajatuksena on, että arvioinnin keskeiset lähtötiedot 
annetaan arviointisivulla taulukkoina, jotka ovat 
toisaalta helposti ymmärrettäviä sitä tukevien se-
litysten kanssa ja joita toisaalta suoraan käytetään 
laskennan pohjana. Mallien testattavuus on olen-
naisesti parempi kuin yleensä, koska käyttäjä voi 
muuttaa lukuja taulukossa ja ajaa mallin uudestaan 
uusilla luvuilla. Arvioinnin työskentely-ympäristö, 
laskentaympäristö ja tulosten raportointiympäristö 
ovat siis yksi ja sama asia. 

Tästä toimintaperiaatteesta seuraa muutamia asi-
oita. Ensinnäkin sisältöjen ja taulukoiden rakenne 
on ennalta määrätty, jotta tiedot ovat yhteensopivia 
laskentamallin kanssa. Tämän voi ajatella kangis-
tavan arvioinnin tekemistä, mutta toisaalta valmis 
rakenne myös ohjaa ja näin helpottaa arviointityön 
tekemistä. Arvioinnin aloittaminen onkin helppoa. 
Ensin on hankittava itselleen käyttäjätunnus Opas-
netiin, ja kaikki voivat sellaisen hankkia. Kirjaudut-
tuaan sisään käyttäjä luo arviointiaan varten uuden 
sivun ja kopioi sinne arvioinnin esimerkkisivun koko 
sisällön, joka toimii työskentelyn pohjana. Esimerk-
kisivu sisältää valmiita taulukoita ja ohjeita työn 

edistämisestä. Arviointiesimerkki löytyy Opasne-
tin sivulta http://fi.opasnet.org/fi/Kohdekohtaisen_
Minera-arvioinnin_esimerkkisivu. 

Arvioinnin tärkeimpiä vaiheita on arvioinnin ky-
symyksen ja rajauksen määrittely. Tähän voi antaa 
vain yleisiä ohjeita, koska arviointikysymys on aina 
tiettyyn tilanteeseen ja yleensä myös täsmälliseen 
päätökseen (esimerkiksi ympäristöluvitukseen) liit-
tyvä. Kysymys voi olla hyvinkin suoraviivainen, 
jolloin tarvitaan vain jonkin kapean osa-alueen 
tarkastelua. Joskus taas kysymys on laaja ja vaatii 
perusteellista paneutumista ja mahdollisesti uutta 
tutkimustakin. 

Arvioinnin esimerkkisivulle on pyritty kerää-
mään tyypillisiä arvioinnin kohteena olevia asioita, 
kuten sellaisia kaivoksen toimintoja, joista syntyy 
päästöjä ilmaan tai veteen. Minera-malli auttaa las-
kemaan tyyppillisiä päästöjä, niiden kulkeutumista 
ympäristössä ja niiden aiheuttamaa altistumista ja 
vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ekosysteemei-
hin. Joihinkin asioihin on tarjolla varsin pitkälle 
meneviä malleja, jotka laskevat tuloksia helposti 
löydettävissä olevista toimintatiedoista. Joissakin 
tapauksissa mallien sijasta on vain ohjeita ja kuvai-
luja siitä, millaisiin asioihin arvioinnissa tulisi kiin-

http://fi.opasnet.org/fi/Minera
http://fi.opasnet.org/fi/Kohdekohtaisen_Minera
http://fi.opasnet.org/fi/Kohdekohtaisen_Minera
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nittää huomiota. Kaikki mallit tarjotaan kuitenkin 
sellaisina kuin ne ovat, eikä MINERA-hanke voi 
ottaa vastuuta siitä, ovatko ne käyttökelpoisia juuri 
jossain tietyssä arvioinnissa; malleja ja ohjeita käy-
tetään siis omalla vastuulla. 

Opasnet-järjestelmässä on se ainutlaatuinen piir-
re, että kaikki mallit ovat lähdekoodia myöten ku-
vattuna Opasnetin sivuilla. Myös koodin muuttami-
nen on helppoa, koska sivuja muokkaamalla myös 
koodia voi muuttaa ja tuottaa parempia tuloksia. 
Tulosten laadun kannalta tämä kuulostaa arvelut-
tavalta mutta ei sitä ole, koska kriittiset koodit on 
sijoitettu sivuille, joita eivät voi ulkopuoliset muo-
kata. Kuitenkin kuka tahansa voi kopioida koodin 

toiselle sivulle ja alkaa parannella sitä omiin tarpei-
siinsa paremmin sopivaksi. Jos uusi koodi todetaan 
paremmaksi, muut käyttäjät voivat siirtyä käyttä-
mään sitä omissa arvioinneissaan. Näin pyrimme 
luomaan kaivosarviointeja tekevän yhteisön, joka 
jakaa omaa tietoaan muiden käyttöön ja näin auttaa 
kaikkia saamaan aikaan entistä parempia arviointe-
ja ja vieläpä nopeammin. Koska Opasnet on yleis-
käyttöinen verkkotyötila, eri alojen arvioijat voivat 
jakaa tietoa keskenään ja ottaa käyttöön esimerkiksi 
ilmansaastemalleja, jotka on alun perin kehitetty 
johonkin muuhun käyttöön kuin kaivospäästöjen 
arviointiin. 

5.3  Kaivoksen perustiedot kuvataan yhteenvetotaulukossa, yksityiskohdat omilla sivuillaan

Tärkeimmät kaivosta kuvailevat tiedot kuvataan 
kohdekohtaisen arvioinnin pääsivulla. Jos jostain 
osa-alueesta tarvitaan yksityiskohtaisempi tarkaste-
lu tai esimerkiksi mittauskampanja, on usein järke-
vää kuvata tämä osa-alue omana kokonaisuutenaan 
toisella sivulla. Tämä parantaa pääsivun luettavuut-
ta, koska se ei kasva kohtuuttoman pitkäksi. Usein 
tällä osa-alueella on myös oma, tärkeä kysymyk-

sensä, johon pyritään vastaamaan osana arvioinnin 
kokonaisuutta. Tämä osa-alueen kysymys toimii 
alasivun tarkastelun lähtökohtana ja ryhdittää sen 
sisältöä. Tarkoituksena on alasivulla vastata tuohon 
osakysymykseen, ja sitä vastausta sitten käytetään 
hyödyksi, kun vastataan koko arvioinnin pääkysy-
mykseen. 

5.4  Valmiita osamalleja on tarjolla ja lisää tulee

Esimerkkisivulla on useita linkkejä erilaisiin osa-
malleihin, joita tarvitaan päästöjen, kulkeutumisen, 
pitoisuuksien, altistumisen ja terveys- tai ympäris-
tövaikutusten arvioinnissa. Kullakin osamallilla on 
Opasnetissä oma sivunsa, jossa kuvataan mallin 
tarkoitus, toimintaperiaatteet ja käytettävät lähtö-
tiedot. Lisäksi malleista kuvataan, millaista tietoa 
ne vaativat toimiakseen ja millaisia tuloksia mal-
lilaskennat antavat. MINERA-hankkeessa on tuo-
tettu osamalleja erityisesti päästöjen arviointiin, 
yksinkertaisia altistus- ja vaikutusmalleja ja ilman-
saasteiden leviämismalli. Mallin altistekohtaisissa 
riskinarvio-ohjeissa on suositeltu, milloin esimer-

kiksi päästöjen leviämisen mallinnusta olisi syytä 
käyttää. Sen sijaan esimerkiksi melun leviämisestä 
ei ole valmiita malleja vaan vain ohjeita ja kuvauk-
sia. Joissakin tapauksissa syynä on se, että mallitta-
minen on niin paljon dataa vaativaa tai mallit niin 
monimutkaisia tai kaupallisia, ettei niitä ole voitu 
ottaa osaksi Minera-mallia. Tilanne on myönteinen 
joissakin toisissa osamalleissa, kuten elinajanodo-
temallissa: sellainen osamalli on työn alla toisessa 
projektissa Opasnet-verkkotyötilassa, ja valmistut-
tuaan se on myös kaivosriskejä arvioivien ihmisten 
käytettävissä ilmaiseksi ja vähällä vaivalla. 

6   KAIVOSKOHTEIDEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI KONSULTIN  
NÄKÖKULMASTA

Niko Karjalainen (Ramboll Finland Oy)

Luotettava ympäristöriskin ja -vaikutusten arvi-
ointi on välttämätön edellytys kestävälle ja ympä-
ristöönsä soveltuvalle kaivostoiminnalle. Mikäli 
luotettavaa riskinarviointia ei pystytä toteuttamaan, 
voidaan ympäristöriskien hallintakeinot mitoittaa ja 

kohdistaa väärin sekä hankkeen suunnittelussa että 
toteutuksessa. Ympäristöriskinarvioinnin tulisikin 
olla keskeinen osa kaivostoiminnan suunnittelua ja 
toteutusta. Puutteellinen tai epäluotettava riskinar-
viointi vaikeuttaa myös viranomaisten päätöksente-
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koa, ja tämä entisestään heikentää riskinhallintaan 
suunnattujen resurssien kohdentamista. 

Suunnitellun kaivoshankkeen ympäristöriskinar-
viointi toteutetaan pääsääntöisesti ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain ja 
asetuksen mukaisessa menettelyssä. Pienemmissä 
hankkeissa, joihin YVA-menettelyä ei sovelleta, 

riskiarviointi toteutetaan ympäristölupahakemus-
vaiheessa. 

Kaivostoiminnan ympäristöriskinarvioinnin me-
nettelyksi ei toistaiseksi ole vakiintunutta käytän-
töä, ja riskinarvioinnissa tarvittava taso ja laajuus 
määritelläänkin yleensä kohdekohtaisesti (Kauppila 
P. ym. 2011). 

6.1  Riskinarvioinnin ongelmat

Kaivostoiminnan riskien ja vaikutusten arviointiin 
liittyy useita haasteita. Konsultin näkökulmasta 
keskeisimpiä riskinarvioinnin ja lupamenettelyjen 
haasteita ovat olleet seuraavat: 
• toimijoiden, konsulttien ja viranomaisten osaa-

minen 
• hankkeiden ja niiden riskien yksilöllisyys 
• hankkeiden laajuus ja riskien monimuotoisuus 
• kansallisen tutkimustiedon puute 
• kaivostoiminnan ja ympäristölainsäädännön his-

toria 
• hankkeiden aikataulu 
• riskinarvioiden tarkastettavuuden ongelmat. 

Kaivostoiminnalla on pitkät perinteet Suomessa. 
Kaivostoiminnan hiljaisimmat vuodet ajoittuivat 
1990-luvulta 2000-luvun alkupuolelle, eikä uusia 
kaivoksia käytännössä perustettu. Samaan aikaan 
valtaosa nykyisestä ympäristölainsäädännöstä tuli 
voimaan. Tämän seurauksena kaivosalan ympäris-
töasioiden osaaminen, käytännöt ja erilaiset lupa-
menettelyt eivät ehtineet kehittyä, kun kaivosteol-
lisuus lähti voimakkaaseen kasvuun 2000-luvun 
alkuvuosien jälkeen. Vastakkaisena esimerkkinä 
voidaan pitää jätehuoltoa, sillä kaatopaikkahankkei-
ta ja niiden ympäristövaikutusten/-riskien arvioin-
tia on tehty jatkuvasti ja vakiintuneita sekä hyväksi 
havaittuja käytäntöjä on muodostunut niin suunnit-
telussa ja toteutuksessa kuin viranomaistoiminnas-
sakin. Kaivosalaan liittyvä ympäristölainsäädäntö 
muuttuu edelleen hyvin voimakkaasti, mikä puoles-
taan nostaa ympäristönsuojelun vaatimustasoa mut-
ta ei välttämättä edesauta vakiintuneiden ja hyväksi 
havaittujen käytäntöjen muodostumista. 

Kaivoshankkeet ovat päästöiltään ja ympäris-
tövaikutuksiltaan hyvin erilaisia. Erot johtuvat 
erityisesti malmiesiintymän geologiasta, sillä se 
määrittelee muodostuvien kaivannaisjätteiden 
ympäristöominaisuudet ja näin ollen hyvin 
pitkälle kaivostoiminnan päästöjen ja riskien 
luonnetta. Lisäksi on huomioitava kaivostoiminnan 

sijaintipaikan ympäristö. Kaivostoiminnassa 
malmiesiintymä määrittelee tarkasti kaivoksen 
sijainnin sekä ohjaa muiden toimintojen 
sijoittumista. Käytännössä lähes kaiken muun 
teollisen toiminnan sijaintipaikka voidaan määrittää 
muiden intressien pohjalta. 

Kaivoshankkeet ovat yleensä mittakaavaltaan 
suuria ja niiden ympäristöriskit erittäin monitahoi-
sia. Kansallisen tutkimustiedon määrä etenkin eri 
päästömekanismeista on osin puutteellista. Tämä 
edellyttää monipuolista ja hyvää asiantuntemusta 
niin toiminnanharjoittajien, konsulttien kuin lupa- 
ja valvontaviranomaistenkin puolelta. Riskien mo-
nitahoisuus ja se, että eri riskejä ja vaikutuksia sel-
vitetään eri menetelmin, vaikeuttaa riskinarvioiden 
luotettavuuden varmistamista ja tarkistettavuutta. 
Kaivosten merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät 
usein kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymi-
seen ja vesistöön kulkeutuviin päästöihin, mutta 
joissakin hankkeissa merkittävimmät riskit voivat 
liittyä esimerkiksi toiminnan melu- tai tärinävaiku-
tuksiin. 

Kaivoshankkeiden ja lupamenettelyjen aikatau-
lujen sekä käytettävissä olevien resurssien yhteen 
sovittaminen muodostaa myös suuren haasteen. 
Kaivoshankkeen yksityiskohtaiset toteutussuunni-
telmat ja riskinarviointi pitäisi pystyä toteuttamaan 
hyvissä ajoin ennen YVA- ja lupamenettelyjä. Uu-
det kaivoshankkeet vaativat usein suunnittelu- ja 
etenkin investointivaiheessa ulkopuolista rahoitus-
ta, ja se lähes poikkeuksetta edellyttää lainvoimaisia 
lupapäätöksiä kyseiselle toiminnalle sekä 
hyvää markkinatilannetta lopputuotteille. YVA- 
ja ympäristölupamenettelyt vievät nykyisin 
tyypillisesti kahdesta kolmeen vuotta, ja sen 
jälkeen tulevat yleensä valitusprosessit. Tämän 
seurauksena kaivoshankkeen yksityiskohtainen 
toteutussuunnittelu ja sitä kautta luotettava 
ympäristöriskin ja -vaikutusten arviointi pitäisi 
pystyä suorittamaan aikana, jolloin taloudellisia 
resursseja ei välttämättä ole saatavissa. 
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6.2  Riskinarvioinnin nykytila ja tulevaisuus

Alan toimijoiden, konsulttien sekä viranomaisten 
osaaminen on kasvanut huomattavasti ja kansallis-
ta tutkimustietoa sekä tarkkailutuloksia nykylain-
säädännön aikana suunnitelluista ja perustetuista 
kaivoksista alkaa kertyä. Ympäristöriskin arviointi 
onkin kehittynyt selvästi viimeisten vuosien aikana, 
ja kehitys jatkuu edelleen. Riskinarviointiin liittyy 
kuitenkin yhä edellä kuvattuja ongelmia. 

Tämän tutkimushankkeen aikana kehitetty MI-
NERA-riskinarviointimalli kehittää osaltaan ympä-
ristöriskin ja vaikutusten arviointia mm. seuraavilla 
tavoilla: 
• tutkimustiedon määrä 
• yksi työkalu 
• aikataulu 
• hankesuunnittelun työkalu 
• riskinarvioiden läpinäkyvyys. 

MINERA-mallin lähtötiedoksi on kerätty suu-
ri määrä kansainvälistä tutkimustietoa. Tätä tietoa 
voidaan mallissa säätää kansallisiin tai paikallisiin 
olosuhteisiin sopivammaksi. Lisäksi MINERA-
malli on yksi työkalu, jolla pystytään tarkastele-
maan yhtäaikaisesti ja kokonaisuutena erilaisia 

kaivoshankkeista aiheutuvia terveysriskejä sekä 
ekologisia riskejä. 

Riskinarviointi pystytään toteuttamaan ilman, 
että hankesuunnitelmien tarvitsee olla yksityiskoh-
taisia, koska malli sisältää lähtötietoja toimivista 
kaivoksista. MINERA-mallilla pystytään tunnista-
maan hankkeen kriittiset riskit ja karkealla tasolla 
arvioimaan uuden kaivoshankkeen riskejä ja hank-
keen soveltuvuutta ympäristöönsä jo erittäin var-
haisessa vaiheessa. Alustavan riskinarvioinnin läh-
tökohdaksi tarvitaan ainoastaan hankkeen sijainti 
sekä keskeiset suunnitteluparametrit, joita ovat mm. 
louhintamenetelmä (avolouhinta vai maanalainen), 
tuotantomäärät sekä malmin ja sivukivien ominai-
suudet. 

MINERA-mallilla viranomaiset sekä eri intres-
siryhmät voivat tarkastaa toiminnanharjoittajien ja 
konsulttien laatimia kohdekohtaisia riskinarvioita, 
mikä lisää prosessien läpinäkyvyyttä. MINERA-
malli on yksinkertainen ja toimiva menetelmä ylei-
sen tason riskinarviointiin, mutta se ei kuitenkaan 
korvaa kohdekohtaista ja yksityiskohtaisempaa ris-
kinarviointia. 

7   KAIVOSKOHTEIDEN YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI VIRANOMAISEN  
NÄKÖKULMASTA

Hanna-Kaisa Huhta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Viime vuosina on uusien kaivosten ympäristölu-
papäätöksiin lisätty määräys ympäristöriskianalyy-
sin tekemistä. Tyypillinen riskinarviointimääräys 
on seuraavanlainen: ”Luvan saajan on tehtävä ja 
ylläpidettävä ympäristöriskianalyysi ao. ELY-kes-
kuksen hyväksymällä tavalla. Riskinarviointiin on 
sisällytettävä aikataulu mahdollisten havaittujen 
merkittävien riskien pienentämistoimenpiteiden 
toteuttamiselle. Riskinarviointi on toimitettava ao. 
ELY-keskukselle ennen tuotannollisen toiminnan 
alkamista ja välittömästi jokaisen päivityksen jäl-
keen.” Lupamääräys perustellaan häiriö- ja poikke-
ustilanteeseen varautumisella, esimerkiksi poikke-
uksellisella jätevesipurkaumalla tai polttoaineiden 
varastoinnissa ja käytössä mahdollisesti tapahtu-
valla onnettomuudella, johon liittyy ympäristön pi-
laantumisen vaara. 

Käytännössä ympäristöriskianalyysin sisältövaa-
timukset asettaa valvoja (ELY-keskus) joko hyväk-
symällä suoraan toiminnanharjoittajan esityksen 
riskinarvioinnin sisällöstä tai vaatimalla täyden-
nyksiä sen puutteellisina pitämiinsä osiin. Näin 

ollen ympäristöriskianalyysin sisältövaatimukset 
saattavat vaihdella ELY-keskuksittain valvojan ris-
kianalyysiin perehtyneisyyden ja valvontakohteen 
ominaisuuksien mukaan. Häiriöpäästöjen ympä-
ristöriskianalyysiä koskevan YMPÄRI-hankkeen 
mukaan riskianalyysin tulee sisältää kohteen raja-
us, riskien tunnistus, riskien suuruuden arviointi 
(todennäköisyys ja seuraus), riskien merkityksen 
arviointi, toimenpide-ehdotukset ja riskien pienen-
täminen (riskien hallinta). 

Viranomaisnäkökulmasta katsottuna ympäristö-
riskien analysoinnissa olennaista onkin kohteen ra-
jaaminen niin, että kaikki ne toiminnot, joista voi 
häiriö- ja poikkeustilanteessa aiheutua haitallisia 
ympäristövaikutuksia on tunnistettu ja että riski-
en esiintymistodennäköisyyttä ja merkitystä ei ole 
aliarvioitu. Toiminnan alkuvaiheessa tunnistettujen 
ympäristöriskien painotus voi muuttua toiminnan 
aikana. Jotkin riskit voivat poistua tai niiden pai-
noarvo voi vähentyä huomattavasti tehtyjen ris-
kienhallintatoimenpiteiden ansiosta. Toisaalta pit-
käaikaisessa toiminnassa saattaa ympäristöriskeiksi 
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nousta sellaisia asioita, joita aiemmin ei ole sellai-
siksi mielletty. 

Käytännön valvontatyön perusteella ympäristö-
riskianalyysin ongelmakohdat ovat se, mitä ana-
lyysiin tulee sisältyä, analyysin päivittäminen ja 
tulosten toimittaminen viranomaiselle. Toiminnan-
harjoittajan ympäristönsuojelullisen asiantunte-
muksen mukaan valvoja saattaa joutua ohjaamaan 
riskianalyysiä hyvinkin paljon. Tässä tilanteessa on 
vaarana, että analyysitulokset jäävät ”viranomais-

ten vaatimaksi paperinipuksi”, jonka yhtymäkohdat 
käytännön toimintaan ovat vähäiset. Tällöin esim. 
toiminnan muuttuessakaan analyysituloksia ei päi-
vitetä ja varautuminen mahdollisesta häiriö- ja poik-
keustilanteesta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin 
saattaa olla puutteellista, koska riskien seurauksia 
ei ole huomioitu riittävästi. Valvovan viranomaisen 
näkökulmasta katsottuna ympäristöriskianalyysiä 
koskevat lupamääräykset tulisi ”kirjoittaa auki” ny-
kyistä täsmällisemmin. 

8   YMPÄRISTÖRISKINARVIOINTI JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Niina Ryhänen (Linnunmaa Oy) ja Aleksis Ahvensalmi (Linnunmaa Oy)

Tässä selvityksessä esitetään kaivostoiminnan kan-
nalta merkityksellinen lainsäädännöllinen viiteke-
hys erityisesti ympäristöriskien arvioinnin näkökul-
masta. Raportissa selvitetään, miten ympäristöriskin 
arviointia käsitellään kaivostoimintaa koskevassa 
lainsäädännössä. Keskeisen lainsäädännön osalta 

selvitetään ympäristöriskinarvioinnin konkreettisia 
soveltamistilanteita lupamääräysten tulkinnan kaut-
ta. Lainsäädäntö implementoituu lupa- ja ilmoitus-
menettelyjen kautta, ja lupaprosessien hallinta on 
keskeinen riskinhallintakeino kaivostoiminnassa. 

8.1  Kaivosten ympäristöriskiä koskeva lainsäädäntö

Kaivostoimintaa ensisijaisesti säätelevä laki on kai-
voslaki (621/2011). ympäristöriskien arvioinnin 
näkökulmasta kaivostoimintaa koskevat pääosin 
ympäristölainsäädännön muut osa-alueet, kuten 
ympäristönsuojelulaki (86/2000) ympäristöhaitto-
jen osalta ja vesistörakentamisen haittojen osalta 
vesilaki (587/2011). siten kaivoslupa yksinään ei 
oikeuta harjoittamaan kaivostoimintaa, vaan siihen 
tarvitaan myös useiden muiden lakien mukaiset hy-
väksymiset. Laeissa ei pääasiallisesti ole päällek-
käisyyksiä, vaan lainsäädäntö muodostaa toimintaa 
säätelevän kokonaisuuden. Erillisistä luvista huoli-
matta esimerkiksi ympäristönsuojelulain tai luon-
nonsuojelulain konkreettiset kiellot ja rajoitukset 
voivat muodostaa esteen kaivosluvan myöntämisel-
le kaivoslupaharkinnassa. 

8.1.1 Kaivoslaki

Kaivoslain (621/2011) tarkoituksena on edistää kai-
vostoimintaa ja järjestää sen edellyttämä alueiden 
käyttö ja malminetsintä niin, että ne ovat yhteis-
kunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestä-
viä. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivos-
ten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja torjua 
kaivostoiminnasta aiheutuvat haitat ja vahingot ja 
varmistaa haitan tai vahingon aiheuttajan korvaus-
velvollisuus. Riskinhallinnan kannalta kaivoslain 
periaatteissa edellytetään, että toiminnasta aiheu-

tuvat haitalliset vaikutukset ja vahingot estetään 
niin pitkälle kuin mahdollista, poistetaan käytöstä 
haitallisia vaikutuksia aiheuttavat toiminnot tai kor-
vataan ne vähemmän haitallisilla sekä varaudutaan 
häiriö- ja vaaratilanteisiin. Toiminnasta aiheutuvien 
haittojen ja vahinkojen korvausvelvollisuus on toi-
minnanharjoittajalla. 

Kaivoslain 11 luvussa säädetään toiminnan-
harjoittajan velvollisuudesta huolehtia kaivostur-
vallisuudesta. Kaivosturvallisuudella tarkoitetaan 
kaivosten rakenteellista ja teknistä turvallisuutta 
laajasti. Keskeistä on lisäksi vaaratilanteiden ja on-
nettomuuksien ehkäiseminen sekä niistä aiheutu-
vien haitallisten seurausten rajoittaminen. Laajasti 
ymmärrettynä kaivosturvallisuus käsittää paitsi työ-
turvallisuuden myös ympäristöön kohdistuvien vaa-
rojen ja riskien arvioinnin. Hallituksen esityksessä 
kaivosturvallisuuteen vaikuttavina vaaroina ja on-
nettomuusuhkina mainitaan esimerkiksi sortumat, 
tulipalot sekä liejun ja veden purkaukset. 

Kaivoslain 11 luvussa asetetaan toiminnanhar-
joittajan velvollisuudeksi kaivostoiminnan vaarojen 
selvittäminen ja arviointi. Nämä vaarat on selvi-
tettävä ja tunnistettava järjestelmällisesti sekä py-
rittävä poistamaan vaaratekijät mahdollisuuksien 
mukaan. Silloin, kun vaaratekijöiden poistaminen 
ei ole mahdollista, on niistä aiheutuvat haitalliset 
seuraukset rajoitettava mahdollisimman vähäisik-
si. Kaivostoiminnan harjoittajalla on oltava edellä 
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Taulukko 1. Kaivosten ympäristöriskejä koskevaa lainsäädäntöä. 
Table 1. Legislation concerning the environmental risks of mines. 

Säädös Numero 

Kaivoslaki 621/2011 

VNA kaivostoiminnasta 391/2012 

VNA kaivosturvallisuudesta 1571/2011 

Ympäristönsuojelulaki 86/2000 

Ympäristönsuojeluasetus 169/2000 

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 486/1994 

Asetus ympäristövaikutusten arvioinnista 713/2006 

Luonnonsuojelulaki 1096/1996 

Luonnonsuojeluasetus 160/1997 

Vesilaki 587/2011 

Patoturvallisuuslaki 494/2009 

VNA patoturvallisuudesta 319/2010 

Kemikaalilaki 744/1989 

Kemikaaliasetus 675/1993 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 

"Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta " 855/2012 

" Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin 
turvallisuusvaatimuksista "

856/2012 

Jätelaki 646/2011 

Jäteasetus 1390/1993 

Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 

"VNA nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista" 444/2010 

" VNA polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristön-
suojeluvaatimuksista "

445/2010 

"VNA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojenympäristönsuoje-
lusta"

800/2010 

VNA ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä 621/2001 

VNp melutason ohjearvoista 993/1992 

VNA maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 

VNA vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 

VNA kaivannaisjätteistä 379/2008 

REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006 

tarkoitettu selvitys ja arviointi kirjallisina, ja ne on 
tarkistettava ja pidettävä ajan tasalla olosuhteiden 
olennaisesti muuttuessa. 

Kaivosturvallisuuden edellyttämien toimenpi-
teiden, joihin lain 113 §:n mukaan kuuluvat myös 
korjaavat toimenpiteet, vuoksi vaarojen selvittämi-
sen ja arvioinnin lisäksi kaivoksella on oltava myös 

turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Onnettomuuksien 
ehkäisemistä koskevien toimintaperiaatteiden vaa-
timuksista on säädetty tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksessa kaivosturvallisuudesta (1 571/2011). 

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoiminnan 
harjoittamiseen on oltava kaivoslupa. Lupaa ei saa 
myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa ylei-
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selle turvallisuudelle, aiheuttaa huomattavia vahin-
gollisia ympäristövaikutuksia tai heikentää merkit-
tävästi paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja eikä 
mainittua vaaraa tai vaikutuksia voida lupamäärä-
yksin poistaa. 

Vuonna 2011 voimaan tulleen kaivoslain pe-
rusteella kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolli-
seen toimintaan on oltava kaivosturvallisuuslupa. 
Kaivosturvallisuusluvan hakeminen koskee uusia, 
perustettavia kaivoksia, mutta osa luvassa edelly-
tetyistä selvityksistä, kuten edellä mainittu vaaro-
jen ja riskien arviointi, koskee kaikkia toiminnan-
harjoittajia. Kaivosturvallisuusluvan myöntämisen 
edellytyksenä on muiden ohella se, että lain 114 §:n 
mukainen vaarojen ja riskien selvitys ja arviointi on 
tehty.

 
8.1.2 Kaivannaisjäteasetus

Kaivosluvan yhteydessä toiminnanharjoittajan on 
laadittava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
ma. Yksityiskohtaisia määräyksiä jätehuoltosuun-
nitelmasta on annettu valtioneuvoston asetuksella 
kaivannaisjätteistä (379/2008). Kaivannaisjätteen 
jätealue on suunniteltava ja toteutettava siten, että 
jätealueesta ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa 
ympäristön pilaantumista tai maaperän tai poh-
javeden pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminnan-
harjoittajan on varmistettava jätealueen fyysinen 
vakaus sekä valvottava ja tarkkailtava jätealuetta 
ja sen vakautta. Jätehuoltosuunnitelmaa on arvi-
oitava ja tarvittaessa tarkistettava viiden vuoden 
välein. Kaivannaisjäteasetuksessa säädetään 
myös suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan 
kaivannaisjätteen jätealueen vaarojen ja haitto-
jen torjumisesta. Luokittelu suuronnettomuuden 
vaaraa aiheuttavaksi alueeksi tehdään asetuksen 
(379/2008) liitteen 2 mukaisesti seuraavien teki-
jöiden perusteella: 
• jätealueen rakenteelliseen vakauteen tai virheel-

liseen toimintaan liittyvä ympäristölle tai ihmi-
sen terveydelle aiheutuva vaara 

• jätealueelle sijoitettavien ongelmajätteiden mää-
rä 

• jätealueelle sijoitettavien ympäristölle tai tervey-
delle vaarallisten kemikaalien määrä. 

Suuronnettomuuden vaarojen ja haittojen torjumi-
seksi tehtävien toimenpiteiden varalta laadittavissa 
toimintaperiaateasiakirjassa, turvallisuusjohtamis-
järjestelmässä ja sisäisessä pelastussuunnitelmassa 
on esitettävä tiedot onnettomuuksien ehkäisemisek-
si ja rajoittamiseksi. Ympäristöriskien arvioinnin 
kannalta asetuksen (379/2008) liitteessä 4 esitetty-
jen asiakirjojen mukaisesti tehtävät arvioinnit ovat 

merkittävä osa kaivosten ympäristöriskin arviointia. 

8.1.3 Patoturvallisuus

patoturvallisuuslakia (ptl 494/2009) ja valtioneu-
voston asetusta patoturvallisuudesta (319/2010) 
sovelletaan patoihin niihin kuuluvine rakennelmi-
neen ja laitteineen. Myös kaivostoimintaan liittyvät 
maanpäälliset padot kuuluvat patoturvallisuuslain 
soveltamisalaan. Kaivostoiminnan ympäristöris-
kien arvioinnissa patoturvallisuuslainsäädäntö on 
merkittävä, sillä padon omistajan on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä padosta aiheutuvaa vahingon-
vaaraa ja sen vaikutusta padon mitoitusperusteisiin. 

Patoturvallisuuslain yleisiin velvoitteisiin kuuluu 
velvollisuus suunnitella ja rakentaa pato siten, ettei 
sen käyttämisestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle 
(PTL 7 §). Patoa tulee käyttää siten, että käytöstä 
ei aiheudu vaaraa ihmishengelle ja terveydelle. Ris-
kien arvioimiseksi padon omistajan on muun lain 
mukaisessa lupahakemuksessa selostettava tarpeel-
lisessa määrin padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa 
ja sen vaikutusta padon mitoitusperusteisiin (PTL 9 
§). Tämä selostus vahingonvaarasta koskee kaikkia 
patoja riippumatta niiden luokittelusta. Mikäli pato 
luokitellaan 1-luokan padoksi, on omistajan laadit-
tava edellä mainittua selostusta tarkempi vahingon-
vaaraselvitys patoturvallisuuslain 12 §:n mukaises-
ti. 

8.1.4 Ympäristönsuojelulaki

ympäristönsuojelulaki (ysl 86/2000) on ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemisen yleislaki. Lakia 
sovelletaan sellaiseen toimintaan, josta aiheutuu 
tai voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Laissa 
asetetaan toiminnanharjoittajalle kaksi yleistä vel-
vollisuutta, selvilläolovelvollisuus ja pilaantumi-
sen torjuntavelvollisuus. Selvilläolovelvollisuuden 
mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi 
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympä-
ristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista. 

Ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetään maape-
rän pilaamiskiellosta, jonka mukaan maahan ei saa 
jättää tai päästää jätettä, muuta ainetta, organisme-
ja tai mikro-organismeja siten, että seurauksena on 
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi 
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris-
tölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu 
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun louk-
kaus. Maaperän pilaamiskiellon kaltainen ehdoton 
kielto on myös lain 8 §:n pohjaveden pilaamiskielto. 

Toiminnan aiheuttaman ympäristöriskin arviointi 
ympäristönsuojelulain perusteella tehdään ympäris-
töluvassa. Kaivostoiminta on aina ympäristönsuoje-
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luasetuksen (169/2000) 1 §:n hankeluettelon perus-
teella ympäristöluvanvaraista toimintaa (YSA 1 § 
7a kohta). Kaivostoiminnan ympäristöluvan lisäksi 
kaivoksen oheistoiminnot edellyttävät usein ympä-
ristölupaa. Ympäristöluvassa harkitaan kaivostoi-
minnan aiheuttamien ympäristövaikutusten hyväk-
syttävyys. Luvanvaraisista toiminnoista säädetään 
tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksessa. 

Luvan myöntäminen edellyttää, että toiminnasta 
ei yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kans-
sa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ym-
päristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän 
pilaantumista, pohjaveden pilaantumista, meren 
pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kan-
nalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran-
tumista tai naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista 
kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräyk-
set toiminnan aiheuttamista päästöistä, päästöraja-
arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamises-
ta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden 
määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista 
häiriötilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisis-
tä toimista sekä muista sellaisista toimista, joilla 
ehkäistään pilaantumista tai pilaantumisen vaa-
raa. Erityisesti kaivoksia koskevia lupamääräyk-
siä ympäristöluvassa annetaan kaivannaisjätteen 
aiheuttaman ympäristöriskin hallitsemiseksi sekä 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen 
noudattamisesta. 

Ympäristölupahakemuksessa on esitettävä arvio 
toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien 
estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista 
hätätilanteissa. 

8.1.5 Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoit-
teena on edistää ympäristövaikutusten tunnistamis-
ta, arviointia ja huomioon ottamista hankkeiden 
suunnittelussa ja päätöksenteossa, lisätä kansalais-
ten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia 
sekä tarkastella keinoja haitallisten vaikutusten 
vähentämiseksi. YVA-menettely ei ole päätöksen-
tekomenettely, vaan sen tarkoituksena on tuottaa 
monipuolista tietoa päätöksenteon pohjaksi. Menet-
telyssä arvioidaan hankkeen välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia mm. ihmisen terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen, alueen elinympäristöihin, eliöihin ja 
luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakentee-
seen, maisemaan ja kulttuuriperintöön sekä luon-
nonvarojen hyödyntämiseen. 

YVA-menettelyä edellytetään kaivoshankkeilta 
silloin, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on 
vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avokaivok-

sen koko on vähintään 25 hehtaaria. Myös kooltaan 
näitä kriteereitä vastaavat kaivoshankkeiden muu-
tokset edellyttävät YVA-menettelyä. 

Lisäksi kyseeseen voi tulla harkinnanvarainen 
YVA-menettely. Harkinnanvarainen YVA-menette-
ly tulee sovellettavaksi, jos hanke todennäköisesti, 
myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon 
ottaen, aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-
asetuksessa lueteltuihin hankkeisiin rinnastettavissa 
olevia haitallisia ympäristövaikutuksia. 

8.1.6 REACH-asetus

REACh-asetus (1907/2006/Ey) on Eu:n kemikaa-
lien käyttöä sääntelevä asetus. Asetuksen tavoittee-
na on kemikaalien käytöstä aiheutuvien riskien hal-
linta ja kemikaalien turvallisempi käyttö. Asetus tuli 
voimaan vuonna 2007, mutta asetuksen velvoitteet 
tulevat voimaan asteittain vuoteen 2018 mennessä. 

Ennalta varautumisen periaatteen nojalla 
REACh-asetuksessa edellytetään kemikaalien val-
mistajien ja maahantuojien vastuuta kemikaalien 
turvallisuudesta asettamalla näiden velvollisuudek-
si arvioida kemikaalien käytöstä aiheutuvat riskit ja 
ryhtyä tarvittaviin toimiin havaittujen riskien hallit-
semiseksi. 

REACh-järjestelmän perustana on aineiden re-
kisteröinti. Asetuksen 5 artiklan ilmaiseman pääpe-
riaatteen mukaan ainetta ei saa valmistaa yhteisössä 
eikä saattaa markkinoille, ellei sitä ole rekisteröity 
asianmukaisesti. Rekisteröinnin tarkoituksena on 
varmistaa, että käytettävästä aineesta on olemassa 
riittävästi tietoa turvallisen käytön varmistamiseksi, 
että valmistajien ja maahantuojien kohtelu EU-alu-
eella on tasapuolista ja teollisuuden velvoitteet ovat 
avoimesti tiedossa. Turvallisella käytöllä tarkoite-
taan asetuksessa sitä, että sen aiheuttamat riskit ovat 
riittävän hyvin hallinnassa. 

Osa kaivostoiminnan kannalta merkityksellisistä 
aineista on kuitenkin vapautettu REACh-asetuksen 
mukaisesta rekisteröintivelvollisuudesta. Asetuksen 
muut velvoitteet koskevat myös rekisteröintivapau-
tuksen piirissä olevia aineita. Rekisteröintivelvolli-
suudesta on vapautettu REACh-asetuksen liitteen 
kohdan V 7 mukaisesti seuraavat luonnossa esiin-
tyvät aineet, jos niitä ei ole muunnettu kemiallises-
ti: mineraalit, malmit, malmirikasteet, käsittelemä-
tön ja prosessoitu maakaasu, raakaöljy ja kivihiili. 
Edellytyksenä vapautukselle aineen on täytettävä 
sekä luonnossa esiintyvän aineen määritelmä että 
kemiallisen muuntamattomuuden vaatimus. 

REACh-asetuksessa kemikaaliturvallisuusarvi-
oinnilla on merkittävä rooli. Kemikaaliturvallisuus-
arvioinnin avulla voidaan varmistaa, että kemikaa-
lien käytöstä aiheutuvat riskit tunnistetaan ja että ne 
ovat hallinnassa. Kemikaaliturvallisuusarviointi on 
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REACh-asetuksen mukaan (artikla 14) suoritettava 
rekisteröitävistä aineista, joiden määrä on vähintään 
10 tonnia vuodessa rekisteröijää kohti. Poikkeukse-
na velvoitteesta ovat esimerkiksi välituotteet sekä 
seokset, jos aineen pitoisuus seoksessa alittaa tie-
tyt pitoisuusrajat. Velvollisuus arvioinnin suoritta-
miseen on aineen valmistajalla tai maahantuojalla. 
Tietyissä tilanteissa velvollisuus kemikaaliturvalli-
suusarvioinnin suorittamiseen voi olla myös aineen 
jatkokäyttäjällä. Kemikaaliturvallisuusarviointi ja-
kautuu kolmeen osaan, jotka ovat vaaran arviointi, 
altistumisen arviointi ja riskinluonnehdinta. 

Vaaran arvioinnissa on kerättävä tiedot aineen 
luontaisista ominaisuuksista, valmistamisesta ja 
käytöstä sekä aineeseen liittyvistä päästöistä sekä 
näiden arviointi. Vaaran arvioinnin tavoitteena on 
tunnistaa aineen aiheuttamat vaarat. Vaaran arvi-
ointiin sisältyvät ihmisten terveydelle aiheutuvien 
vaarojen arviointi, fysikaalis-kemiallisen vaaran 
arviointi, ympäristövaarojen arviointi sekä aineen 
PBT- tai vPvB-ominaisuuksien arviointi. Jos vaa-
ran arvioinnin tuloksena voidaan todeta, että aine 
ei täytä vaaralliseksi luokiteltavan aineen tai pBt/
vPvB-aineen kriteerejä, kemikaaliturvallisuusarvi-
ointi päättyy tähän. Mikäli aine täyttää edellä mai-
nitut kriteerit, on suoritettava altistumisen arviointi 
ja riskinluonnehdinta. 

Riskinarvioinnilla REACh-asetuksessa tarkoite-
taan myös viranomaisten suorittamaa riskien arvi-
ointia kemikaalien lupa- tai rajoitusmenettelyiden 
perustaksi. 

8.1.7 Kemikaalilainsäädäntö

Kemikaalilain (744/1989) tarkoituksena on eh-
käistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja 
ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja. Ke-
mikaalilain mukaisiin toiminnanharjoittajan yleisiin 
velvollisuuksiin kuuluu mm. selvilläolovelvollisuus 
(16 §), jonka mukaan toiminnanharjoittajan on han-
kittava valmistamansa, maahan tuomansa tai mark-
kinoille tai käyttöön luovuttamansa kemikaalin 
fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista sekä 
sen terveys- ja ympäristövaikutuksista tiedot, jotka 
ovat kohtuudella saatavissa ja jotka ovat riittävät 
kemikaalilain nojalla hänelle määrättyjen velvoit-
teiden täyttämiseksi. Samoin on valittava käyttöön 
olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai me-
netelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa (16 a §). 

Laki vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja va-
rastoinnista (390/2005) edellyttää räjähdysvaaran 

arviointia. Riskinarviointi räjähdyskelpoisten ilma-
seosten aiheuttamien vaaratekijöiden tunnistami-
seksi on tehtävä lain 4 luvun mukaisesti. Toimin-
nanharjoittajan on luokiteltava ne tilat, joissa voi 
esiintyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia, ja laadittava 
vaaratekijöiden ja riskien arvioinnista räjähdyssuo-
jausasiakirja. 

Kemikaalien laajamittaiseen teolliseen käsitte-
lyyn ja varastointiin on oltava Turvallisuus- ja ke-
mikaaliviraston lupa. Tuotantolaitoksessa, jossa 
kemikaalien käsittelystä tai varastoinnista voi ai-
heutua suuronnettomuus, toiminnanharjoittajan on 
laadittava toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuus-
selvitys, jossa selostetaan toimintaperiaatteet suur-
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. 
Toiminnanharjoittajan tulee tunnistaa ja analysoida 
onnettomuusriskit sekä niiden ehkäisemiskeinot. 
Toiminnanharjoittajan tulee esittää yksityiskoh-
tainen kuvaus mahdollisten suuronnettomuuksi-
en kulusta sekä siitä, millä todennäköisyydellä tai 
minkälaisissa olosuhteissa onnettomuuksia esiin-
tyy. Lisäksi tulee olla arvio kuvattujen suuronnet-
tomuuksien seurausten laajuudesta ja vakavuudesta 
sekä kuvaus laitosten turvallisuuden takaamiseksi 
käytettävistä teknisistä tekijöistä ja laitteista. 

8.1.8 Muut lait

Luonnonsuojelulaissa on sellaisia lajien suojelua 
ja luontotyyppien suojelua koskevia rauhoitus-
säännöksiä, jotka voivat koskea malminetsintää ja 
kaivostoimintaa. Hankkeen Natura 2000 -verkos-
tolle aiheutuvien haitallisten vaikutusten arvioin-
ti tulee tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n nojalla, 
jos hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää 
niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Arviointi on 
tehtävä myös Natura-verkoston ulkopuolelle sijoit-
tuvalle hankkeelle, jos vaikutukset ulottuvat alueel-
le. Natura-arviointi voidaan tehdä myös osana ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä. 

pelastuslain (379/2011) 15 §:n mukaan raken-
nukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistu-
misturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta 
tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai palo-
turvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuu-
delle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnetto-
muuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida 
olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma. 
Pelastussuunnitelmassa tulee esittää mm. selostus 
vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä.
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8.2  Riskinarviointi kaivosten ympäristöluvissa

8.2.1 Yleistä riskinarvioinnin huomioimisesta 
ympäristölupahakemuksissa ja päätöksissä

Ympäristölupahakemuksesta ja sen sisällöstä sää-
detään YSL:n 35 §:ssä ja YSA:n 3 luvussa (8–15 
§). Kaikkien luvanhakijoiden tulee aina esittää 
hakemuksessaan YSA:n 9 §:n 1 momentin tiedot, 
kuten mm. tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen 
ympäristöolosuhteista, tiedot toiminnan päästöjen 
laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään 
sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä 
sekä tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden ominai-
suuksista ja määrästä. YSA:n 9 §:n 2 momentin 5 
kohdan mukaan lupahakemuksen tulee lisäksi si-
sältää, ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen 
vaikutukset, lupaharkinnan kannalta tarpeelliset 
seikat, kuten arvio toimintaan liittyvistä ympäris-
töriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitel-
luista toimista sekä toimista häiriötilanteissa. Täl-
löin lupahakemuksessa tulee esittää, missä määrin 
mahdollisesta onnettomuudesta tai häiriöstä joh-
tuvia vahinkoja ympäristölle voidaan estää tai vä-
hentää sekä toimenpiteiden arvioidut kustannukset. 
Samalla selvitetään prosessien, varastojen ja säili-
öiden tarkkailu-, hälytys- ja sammutusjärjestelmät 
sekä muut varotoimenpiteet mahdollisissa häiriö- ja 
onnettomuustilanteissa sekä tarkkailun ja onnetto-
muustilanteiden toimintaohjeet. 

Toimintaan liittyvät onnettomuusriskit tulisi 
ottaa huomioon myös lupamääräyksiä asetettaes-
sa. Onnettomuusriskien huomioon ottaminen lu-
paharkinnassa määräyksiä asetettaessa perustuu 
IppC-direktiivin 9 artiklan 6 kohtaan. ympäristön-
suojelulain 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan lu-
paviranomaiset voivat antaa määräyksiä sellaisista 
toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvite-
tään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta 
aiheutuvia haittoja. Selvitysmääräys voidaan antaa 
lisäksi toimintaan liittyvän riskin selvittämiseksi. 
Selvitysmääräys voidaan antaa siten, että selvitys 
esitetään määräajassa valvontaviranomaiselle. 

8.2.2 Case-tutkimus

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaivosten ympäristö-
lupapäätöksiä ympäristöriskinarvioinnin näkökul-
masta. Tarkasteluun valittiin kahdeksan kaivoksen 
ympäristölupapäätöstä. Päätösten valinnassa pyrit-
tiin alueelliseen edustavuuteen siten, että tarkastel-
tavaksi tuli päätöksiä sekä Itä-Suomen, Länsi-Suo-
men että Pohjois-Suomen alueelta. 

Tarkastellut päätökset olivat seuraavat: 

Itä-Suomi: 
• Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskeva 

ympäristölupa (päätös nro 23/08/2, dnro Isy-
2004-Y-271) 

• Saarisen apatiittikaivoksen ympäristölupa (Nro 
57/2012/1, dnro IsAvI/92/04.08/2011) 

• Kvartsiitin louhintaa ja jalostusta Kinahmin ja 
Lasivuoren kaivospiireissä koskeva ympäristö-
lupa (Nro 29/2012/1, dnro IsAvI/6/04.08/2011). 

Länsi-Suomi: 
• Paroc Oy Ab:n Sallitun kaivoksen toimintaa kos-

kevan ympäristönsuojelulain mukainen ympäris-
tölupa (Nro 106/2009/2, dnro lsy-2008-y-341). 

Pohjois-Suomi: 
• Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalous-

lupa (Nro 33/07/1, dnro psy-2006-y-47) 
• Alasen talkkikaivoksen ja rikastamon ympäristö-

lupa (Nro 69/04/2, dnro psy-2001-y-29) 
• Tyvisuon kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa 

(Nro 65/06/2, dnro psy-2005-y-96) 
• Hituran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslu-

pa sekä toiminnanaloittamislupa (Nro 66/10/1, 
dnro psAvI/3/04.08/2010). 

Lupapäätöksistä tutkittiin päätöksen kertoelma-
osa, hakijan arvio parhaan käyttökelpoisen teknii-
kan kuvauksesta sekä riskinarviointia edellyttävät 
lupamääräykset. Kertoelmaosasta tarkasteltiin ha-
kijan omaa selvitystä riskin arvioinnista sekä selvi-
tystä käytetystä parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
(BAT) ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen 
(BEP) soveltamisesta hakemuksessa tarkoitettuun 
toimintaan. Lisäksi tutkittiin, millaisia riskinarvi-
ointia edellyttäviä lupamääräyksiä viranomainen on 
päätöksessä antanut. 

Tarkasteltujen lupapäätösten lupamääräykset kes-
kittyivät pitkälti kuvaamaan niitä keinoja ja toi-
menpiteitä, joilla kaivosten ympäristöriskejä tulisi 
hallita. Lupamääräykset eivät toisin sanoen suoraan 
velvoittaneet toiminnanharjoittajaa riskinarvioin-
tiin, vaan antoivat velvoitteita riskien hallinnan 
osalta. Yhtenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
ympäristölupapäätöksissä ei kattavasti ainakaan ku-
vata tai välttämättä edes edellytetä riskinarviointia. 

Kertoelmaosassa käsitellyissä, riskinarviointiin 
luettavissa kohdissa keskityttiin kuvaamaan eri 
päästöjen todennäköisyyttä, leviämistä ja niiden ai-
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heuttamia vaikutuksia yleisesti. Luvanhakija ei kui-
tenkaan tehnyt sen täsmällisempää riskinarviointia 
siitä, miten esimerkiksi padon sortuminen ja siitä 
aiheutuvat vesistövaikutukset tulevat vaikuttamaan 
lähiympäristöön ja ihmisiin. Varsinaiseen riskinar-
viointiprosessiin ei viitattu kahta päätöstä (Hituran 
kaivos ja Talvivaaran kaivos) lukuun ottamatta. Pää-
tösten tulkinnassa nousi huomionarvoiseksi seikak-
si riskinarviointia koskevien tapausten vähäisyys. 
Varsinaiseen riskinarviointiprosessiin viitattiin ai-
noastaan edellä mainituissa kahdessa päätöksessä. 
Molemmissa päätöksissä toiminnanharjoittaja viit-
tasi kertoelmaosassa tehtyihin riskinarviointeihin, 
jolloin tehdyt riskinarvioinnit huomioitiin myös an-
netuissa lupamääräyksissä muun muassa arvioinnin 
päivitysvelvollisuutena. 

8.2.3 Pohdintaa

Ympäristöriskinarviointien puutteellisuus ympäris-
töluvissa johtuu osaltaan riskinarviointia edellyttä-
vien säännösten epäyhtenäisyydestä, eri säädösten 
välisistä suhteista sekä ympäristöoikeuden normeil-
le ominaisesta joustavuudesta. Kokonaisvaltaista 
riskinarviointia edellyttävää yksiselitteistä säännös-
tä ympäristönsuojelulainsäädännössä ei ole, vaan 
riskinarvioinnit perustuvat useisiin eri lakeihin, jot-
ka ovat eri viranomaisten valvonnassa ja joiden no-
jalla muutoksenhakutie eri menettelyissä voi viedä 
eri hallintotuomioistuimiin. 

Luvanvaraisilla toiminnoilla on hyvin erilaisia 
vaikutuksia, jolloin annettavat määräykset myös 
vaihtelevat. Samaakin ympäristöelementtiä koske-
vat määräykset saattavat vaihdella eri toimialoil-
la. Saman toimialan toimintojen lupamääräykset 

voivat tapauskohtaisesti myös vaihdella toiminnan 
luonteen mukaan. Vaikutusalueen ominaisuuksien 
huomioon ottaminen tarkoittaa alueen yleisen luon-
teen huomioon ottamista sekä erilaisten suojattavi-
en kohteiden tunnistamista. Esimerkiksi ympäristön 
laatua koskevat raja-arvot sekä ohjeelliset laatunor-
mit perustuvat erilaisten alueiden erittelyyn. 

 Koska lainsäädännössä on päällekkäisyyttä ja 
epäyhtenäisyyttä riskinarviointia edellyttäviltä 
osilta, aiheuttaa se epävarmuutta myös toiminnal-
ta edellytettävissä selvityksissä. Lisäksi toiminnat 
ovat erilaisia luonteeltaan sekä vaikutuksiltaan, 
mikä osaltaan lisää lupaviranomaisen harkintaval-
lankäyttöä. Epävarmuus näkyy riskinarviointien 
puuttumisena useista kaivosten ympäristölupapää-
töksistä. 

Ympäristöoikeudelle ominainen normien jous-
tavuus voi taas käytännössä aiheuttaa sen, että vi-
ranomaiset ja saman harkinnan uudelleen tekevä 
tuomioistuin voivat ratkaista, onko toiminta luon-
teeltaan ja vaikutuksiltaan riskinarviointia velvoit-
tavaa (YSA:n 9 §:n 2 momentin 5 kohta) eli mikä 
on riskinarvioinnin merkitys lupaharkinnassa. Täl-
lainen yhteisen sääntelyn puuttumisesta johtuva, 
päätösten sisältöä koskeva ennustamattomuus on 
omiaan aiheuttamaan eriarvoisuutta toiminnanhar-
joittajien keskuudessa sekä epävarmuutta pitkäkes-
toisten ympäristöprosessien ratkaisuissa. Tällaista 
tilannetta on pidettävä jopa jonkinlaisena oikeustur-
vaongelmana, johon olisi hyvä saada ratkaisu laki-
en keskinäissuhteiden selvittämisellä tai esimerkik-
si määrittämällä ensisijainen lupainstanssi, johon 
muiden viranomaisten päätöstenteko kytkettäisiin 
lausuntomenettelyin. 
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KAIVOSTOIMINNAN PROSESSIT JA PÄÄSTÖJEN ARVIOINTI

9   KAIVOSPROSESSIT JA RISKINARVIOINNIN KOKONAISMALLI

Tommi Kauppila (GTK)

MINERA-hankkeessa lähestyttiin ympäristöriskin-
arviointia ja erityisesti riskinarvioinnin kokonais-
mallin alkupäätä metallimalmikaivoksilla käytössä 
olevien, mahdollisesti päästöjä aiheuttavien proses-
sien kautta. Tarkoituksena oli tarkastella toiminnan 
normaaleja prosesseja ja niiden vaikutuksia eikä 
niinkään poikkeus- ja häiriötilanteita päästöineen. 
Tällaista normaalitoiminnan ympäristöriskinarvi-
ointia voidaan hyödyntää erityisesti suunnittelu- tai 
muutosvaiheessa olevan toiminnan vaikutuksien 
arvioinnissa. Riskinarviointi ei tällöin keskity ensi-
sijassa poikkeuksellisen päästön todennäköisyyden 
arviointiin vaan normaalitoiminnan eri vaihtoehto-
jen ja niistä aiheutuvien vaikutusten vertailuun. 

Kaivostoiminnan prosessit jakautuvat karkeasti 
louhintaan ja haluttujen mineraalien tai niiden si-
sältämien arvoaineiden erottamiseen malmikivestä 
(rikastukseen). Metallimalmikaivoksen toiminnassa 
malmikiveä ja sivukiveä irrotetaan louhimalla, min-
kä jälkeen malmikivi kuljetetaan louhintapaikalta ja 
murskataan ja jauhetaan mineraalien rikastuksessa 

tarvittavaan raekokoon. Rikastusprosessissa halutut 
mineraalit erotetaan muista malmikiven mineraa-
leista useimmiten fysikaalisin menetelmin. Näiden 
perinteisten mineraaliteknisten prosessien lisäksi 
rikastuksessa voidaan käyttää myös malmin alkupe-
räisten mineraalien liuottamista ja talteenottoa hyd-
rometallurgisilla menetelmillä. 

Kuvassa 3 on esitetty kaaviona prosesseja metal-
limalmikaivoksella, jossa mineraalien rikastuksessa 
hyödynnetään lähinnä fysikaalisia rikastusteknisiä 
menetelmiä (vaahdotusta, ominaispainoerottelua tai 
magneettisia menetelmiä) mineraalien erottelussa. 
Kaaviossa on esitetty myös tyypillisiä päästöjä, joi-
ta toiminnasta voi aiheutua, sekä toiminnasta syn-
tyviä tuote- ja jätejakeita. Metallimalmikaivosten 
ympäristöriskinarvioinnin kokonaismallin päästö-
osio perustuu kuvassa 3 esitettyihin prosesseihin. 
Prosesseista on tunnistettu erityisesti hiukkas- ja 
vesipäästöjä aiheuttavat toiminnot ja pyritty löytä-
mään sellaisia menetelmiä, joilla syntyvien päästö-
jen määrää voitaisiin arvioida etukäteen, toiminnan 

Kuva 3. Prosessit fysikaalista malmimineraalien erotusta hyödyntävällä kaivoksella. 
Fig. 3. Mining processes at a mine that utilize conventional mineral processing methods.
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määrään ja eri toteuttamisvaihtoehtoihin perustuen. 
Myöhemmissä kappaleissa käsitellään tarkemmin 
esimerkiksi kaivoksen rakentamisaikaisen maan-
poiston aiheuttamaa pölyämisvaikutusta ja louhin-
taan liittyvän porauksen, räjäytysten ja lastauksen 
pölypäästöjä. Pölyämisvaikutusta on myös mate-
riaalien siirrolla kaivosalueella sekä malmikiven 
murskauksella ja jauhamisella rikastuksessa tarvit-
tavaan raekokoon. Avoimet, päällystämättömät alu-
eet, kuten erilaiset jätealueet ja varastokasat aiheut-
tavat pölyämisvaikutusta. 

Kaivostoiminnasta voi syntyä myös vesipäästö-
jä. Mineraalien rikastuksessa käytetään suhteellisen 
runsaasti vettä ja rikastusjäte, ns. rikastushiekka, 
siirretään tyypillisesti vesilietteenä jätealueelle. 
Rikastushiekan varastointialue muodostaa yleensä 
osan rikastamon vesikiertoa, ja kiertoon liittyvät 
useimmiten myös kaivosalueelle tai kaivoksen va-
luma-alueelle satavat luonnonvedet, mukaan luki-
en louhoksen kuivanapitovedet. Silloin kun jätteen 
laatu ei edellytä täysin tiiviitä pohjarakenteita, jäte- 
ja varastoalueilla tapahtuu vesien suotautumista 
läjityksen alapuoliseen maaperään tai patojen 
alaosien läpi. Nämä suotovedet kerätään ja liitetään 
myös kaivoksen vesikiertoon. 

Kaivosprosesseista voi aiheutua myös melu-, 
haju-, tärinä- ja joskus säteilypäästöjä. Näiden pääs-

töjen vaikutusten arviointia käsitellään laajemmissa 
kokonaisuuksissa erityisesti terveysriskien kohdal-
ta. Myös rikastuskemikaalien aiheuttamia päästöjä 
ja vaikutuksia sivutaan, vaikka erityisesti keskity-
täänkin metalleihin, sulfaattiin ja typpipäästöihin. 
Rikastuskemikaalin kulkeutumista kaivoaslueella 
käsitellään tarkemmin Siilinjärven kaivoksen ta-
paustutkimuksessa, josta on laadittu erillinen ra-
portti (Pasanen et al. 2013).

Kuvassa 4 on esitetty yleistetty kaavio riskin-
arvioinnin kokonaismallista. Mallinnuksen lähtö-
kohtana on kausaalinen ketju kaivosprosesseista ja 
päästöistä leviämisen kautta ympäristön pitoisuuk-
siksi, eliöiden ja ihmisen altistuminen, altistumisen 
aiheuttamat ekologiset ja terveysvaikutukset ja nii-
den vertailu. Hankkeen alusta lähtien oli selvää, että 
täydelliseen kausaaliseen malliin ei ole mahdollis-
ta päästä. Tämän vuoksi MINERA-hankkeessa on 
keskitytty käsitteellisen kokonaismallin laatimisen 
lisäksi yksittäisten mallin osien kehittämiseen ja 
mahdollisuuksien mukaan numeeristamiseen. Muis-
ta mallin osa-alueista sekä laajemmista arviointiko-
konaisuuksista annetaan seuraavissa kappaleissa 
ohjeita, joiden perusteella ympäristöriskinarvioin-
ti voidaan tehdä. Hankkeen tulosten pääasiallinen 
käyttötapa onkin juuri niiden moduulittainen hyö-
dyntäminen.

Kuva 4. Kaaviokuva kaivoskohteiden ympäristöriskinarvioinnin yleismallista.
Fig. 4. A generalized model for environmental risk assessment at mine sites.
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10   KAIVOSTOIMINNAN PÖLYPÄÄSTÖJEN ARVIOINTI

Tommi Kauppila (GTK), Maria Nikkarinen (GTK), Anne Kousa (GTK), 
 Antti Pasanen (GTK) ja Teemu Karlsson (GTK)

Kaivoksen normaalitoiminnan tärkeimmät päästö-
lähteet ovat jätevesipäästöt vastaanottaviin pinta-
vesiin ja mineraalipölypäästöt malmi- ja sivukivien 
louhinnasta ja käsittelystä kaivosalueella. Mineraa-
lipölypäästöjen arviointi eri toimintojen kohdalla 
koostuu yleensä useiden yksikköprosessien yhdis-
telmästä, ja arvioinnin alkuvaiheessa onkin tärkeää 
hahmottaa, mitä yksittäisiä mineraalipölypäästöjä 
aiheuttavia työvaiheita kukin toiminto sisältää. Esi-
merkiksi louhinnan mineraalipölypäästön voidaan 
arvioida syntyvän porauksen, räjäytyksen, mahdol-
lisen rikotuksen ja louheen lastauksen yhdistelmänä. 
Viimeksi mainittu vaihe voidaan sisällyttää myös 
louheen kuljetuksen mineraalipölypäästön arvioon, 
johon kuuluvat lisäksi kuorma-autokuljetuksen ai-
heuttama tiepöly eri alustoilla, kuorman purkami-
nen varasto- tai sivukivikasaan sekä autojen paluu-
matkojen pölyämisvaikutus. Muut kaivostoiminnan 
vaiheet voidaan arvioida vastaavasti, ottaen huo-
mioon yksikköprosessit ja toiminnan määrät. Pro-
sessista riippuen arviointi voi perustua esimerkiksi 
käsiteltyyn materiaalimäärään, kuljettuun matkaan 
tai työskentelyaikaan, ja samankin prosessin mine-
raalipölypäästön arvioimiseen saatetaan tarvita use-
ampia lähestymistapoja. 

Pölyämisvaikutusta aiheuttavien kaivostoimin-
nan yksikköprosessien päästöarvioita on esitetty 
useissa lähteissä. Monissa näistä taustalla on kui-
tenkin alun perin United States Environmental Pro-
tection Agencyn (usEpA) Compilation of Air pol-
lutant Emission Factors (AP-42), jota on julkaistu 
vuodesta 1972. Nimensä mukaisesti AP-42-doku-
mentit sisältävät päästökertoimia eri yksikköpro-
sesseille monilla aloilla maanviljelystä ja kemian 
teollisuudesta metsäteollisuuteen asti. Päästökertoi-
mien peruslähestymistapa voidaan esittää kaavalla 
E = A x EF x (1-ER/100), jossa päästö (E) arvioi-
daan aktiviteetin määrästä (A) ja päästökertoimesta 
(EF) vähennettynä päästönvähennystoimien (ER) 
vaikutuksella. Kaivostoiminnan pölyvaikutuksi-
en arvioinnissa hyödyllisimpiä AP-42-kappaleita 
ovat kappaleet 11 (Mineral Products Industry) ja 13 
(Miscellaneous Sources). Viimeksi mainitussa on 
päästökertoimia mm. tiekuljetuksille sekä varasto-
kasojen ja teollisuusalueiden pölyämiselle. 

Muita tärkeitä lähteitä kaivostoiminnan pölyvai-

kutusten arvioinnissa ovat esimerkiksi Australian 
Department of Sustainability, Environment, Water, 
population and Communities julkaisemat, kansalli-
seen päästöjen arviointiin liittyvät eri alojen tekniset 
ohjeet. Tällainen ohje on olemassa myös kaivostoi-
minnalle, ja sen tällä hetkellä (2013) uusin versio on 
National Pollutant Inventory, Emission Estimation 
Technique Manual for Mining Version 3.0, kesäkuu 
2011 (Commonwealth of Australia 2011). tähän 
NPI-käsikirjaan liittyy myös vuonna 2005 julkais-
tu arviointiraportti, jonka tarkoituksena on parantaa 
päästöjen arviointia (SKM 2005). Yhdysvaltojen 19 
osavaltion ja kolmen Tyynenmeren saaren kuver-
nöörien muodostama Western Governors’ Associa-
tion on julkaissut Western Regional Air Partnership 
(WRAp) Fugitive dust handbookin vuonna 2006 
(WRAp 2006). tässä käsikirjassa käsitellään mm. 
mineraalien tuotantoa, tiepölyä sekä avoimien alu-
eiden ja varastokasojen pölyvaikutuksia. Mojave 
desert Air Quality Management district (2000) on 
julkaissut päästöinventointiohjeen mineraalialalle. 
Tämä ohje sisältää joitakin yksinkertaistettuja ar-
viointitapoja ja ominaispäästölukuja, joita ei löydy 
muista lähteistä. 

Pölypäästöjen arviointia suomalaisissa oloissa 
vaikeuttaa monissa tapauksissa päästökertoimien 
keskittyminen hiilikaivosten ja sedimenttikivialuei-
den toimintoihin. Näitäkin päästökertoimia voidaan 
usein käyttää muissakin kuin hiilikaivosten yhte-
yksissä, kuten australialaiset selvitykset osoittavat. 
Lisätutkimus aiheesta suomalaisissa kiteisen kal-
lioperän oloissa parantaisi kuitenkin tulosten luo-
tettavuutta. Hiilikaivosten ominaispäästölukuja ei 
pääsääntöisesti ole käsitelty tässä raportissa, mutta 
niitä voidaan mahdollisesti hyödyntää tapauksissa, 
joissa käsiteltävä kivilaji sisältää runsaasti grafiittia. 
usEpA Ap-42:n kappale 11.9 Western surface Coal 
Mining on varsin laaja katsaus hiilikaivostoiminnan 
päästökertoimiin. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään kaivostoi-
minnan mineraalipölypäästöjen kuvaamiseen so-
veltuvia päästökertoimia ja arviointimenetelmiä 
yksikköprosesseittain tai työvaiheittain. Kaivosten 
paikallisen energiantuotannon ja ajoneuvojen it-
sensä tuottamia hiukkaspäästöjä käsitellään omissa 
kappaleissaan. 
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10.1   Kaivoksen rakentamisvaiheen pölypäästöt

Kansainvälisissä esimerkeissä kaivostoiminnan 
päästöjen arvioimisesta on yleensä esitetty erikseen 
kaivosta avattaessa tehtävän maanpoiston pölyä-
misvaikutusten arviointi. Osittain tästä syystä ra-
kentamisvaiheen maansiirtotöiden pölyvaikutusten 
arviointi on otettu mukaan myös MINERA-hank-
keessa. Kansainvälisissä esimerkeissä kyseessä on 
tyypillisesti loivakaateisten, laajoja alueita käsit-
tävien esiintymien, kuten hiilikerrosten, louhinta. 
Tällaisissa tapauksissa esiintymän päällä voi olla 
vain ohuelti suhteellisen huonosti konsolidoitunutta 
materiaalia, jota voidaan käsitellä puskutraktorilla. 
Useimmat arviointitavat maanpoistosta esittävätkin 
puskutraktorityöskentelyn pölyämisvaikutusten ar-
viointimenetelmiä. 

Puskutraktorityöskentelyn pölyämisvaikutuk-
sen laskentakaavoissa muuttujina ovat irrotettavan 
aineksen silttipitoisuus ja kosteusprosentti (Moja-
ve desert Air Quality Management district, An-
telope valley Air pollution Control district 2000, 
Commonwealth of Australia 2011, usEpA 1998). 
Näiden avulla lasketaan päästökerroin työskentely-
tuntia kohti, joten kokonaispölypäästön laskennassa 
käytetään myös työskentelytuntien määrää. Pusku-
traktorityöskentelylle on myös annettu konservatii-
viset, aineksen laadusta riippumattomat päästöker-
toimet työskentelytuntia kohti (Mojave Desert Air 
Quality Management district, Antelope valley Air 
pollution Control district, 2000). Nämä kertoimet 
vaihtelevat välillä 440 kg/h tsp ja 65 kg/h pM2.5 ja 
ovat siten huomattavasti suuremmat kuin tyypilli-
sen silttipitoisuuden ja kosteusprosentin perusteella 
lasketut päästöt. 

Commonwealth of Australia (2011) ja usEpA 
(1998) esittävät seuraavat laskentatavat puskutrak-
torityöskentelyn pölyvaikutuksille 

TSP (kg/h) = 2,6 * (s1,2/M1,3) 
PM10 (hg/h) = 0,34 * (s1,5/M1,4)
PM2.5 (kg/h) = 0,273 * (s1,2/M1,3)

jossa
s = Keskimääräinen silttipitoisuus (%)
M = Keskimääräinen kosteusprosentti (%)

Suomessa puskutraktorityöskentely voi tulla 
kaivoksen rakentamisvaiheessa kyseeseen joiden-
kin kaivoskohteen apualueiden raivaamisessa tai 
maan pintaosan eloperäisen aineksen poistamises-
sa. Laajemmat maansiirtotyöt, joiden tarkoituksena 
on poistaa irtomaakerros louhittavan esiintymän tai 
vinotunnelien päältä, tehdään kuitenkin useimmiten 
kaivamalla ja kuljettamalla maamassat varastoka-
soihin tai suoraan hyötykäyttöön kuorma-autoilla 
tai kaivoskuorma-autoilla. Tällaisessa tapauksessa 
rakentamisvaiheen pölypäästöjä voidaan arvioida 
yhdistämällä kauhakuormaajalastauksen, maamas-
sojen kuorma-autolla tapahtuvan siirtämisen ja 
ainesten auton lavalta purkamisen aiheuttamat ar-
vioidut päästöt. Mikäli maa-aineksen irrottaminen 
kaivinkoneella halutaan arvioida erikseen, voidaan 
siinä käyttää esimerkiksi kauhakuormaajalastauk-
sen ominaispäästöä. Kauhakuormaajalastauksen 
sekä lavalta purkamisen ominaispäästöluvut perus-
tuvat käsitellyn aineksen määrään. Aineksen siirto 
kuorma-autolla voidaan arvioida päällystämättö-
män teollisuusalueen tien pölyämisen arviointime-
netelmällä, jossa parametreina ovat tien pinnan silt-
tipitoisuus ja ajoneuvon paino (lastattuna ja tyhjänä 
paluumatkalla) ja muuttujana ajettu matka (USEPA 
2006). 

10.2  Louhinnan pölypäästöjen arviointi

Louhinnan aiheuttamien mineraalipölypäästöjen ar-
viointi keskittyy louhintaräjäytysten aiheuttamaan 
pölyvaikutukseen ja räjäytyskentän valmisteluun 
liittyvän kallion porauksen pölyvaikutuksiin. Lou-
hintatavan mukaan olisi hyvä tarvittaessa arvioida 
myös syntyneen louheen rikotuksen aiheuttama 
pölyvaikutus, mutta sille ei ole löytynyt julkaistu-
ja päästöarviointimenetelmiä. Rikotus saattaa myös 
olla varsin pieni mineraalipölyn lähde. 

10.2.1 Räjäytyksen pölypäästön arviointi

Räjäytyksen pölypäästöjen arviointimenetelmät pe-
rustuvat kolmeen eri muuttujaan: kerralla räjäytet-

tävä vaakasuora pinta-ala, räjäytysreikien syvyys 
tai käytetty räjähdysainemäärä. Commonwealth of 
Australia (2001) esittää alun perin USEPA AP-42:n 
laskentatavan räjäytyspölyn laskennalle: 

E = 344*A0.8 /(M1.9*D1.8 ) kg/räjäytys

jossa
A = räjäytettävä ala(m2)
M =räjäytettävän kiven kosteus (%, ’vapaa’, il-
makuivattu kosteus)
D = räjäytysreikien syvyys (m).
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Kyseessä olevat arvot ovat kokonaisleijuma-ar-
voja (TSP) ja PM10 on tästä n. 52 % (kerroin 0,52). 
Laskentamenetelmän yhteydessä ei ole esitetty 
PM2.5-laskentaa, mutta jos sovelletaan hiukkasko-
kosuhteita alla olevan räjähdysaineen määrään pe-
rustuvan hiukkaspäästön mukaisesti, PM2,5 on noin 
5 % tsp:stä (Commonwealth of Australia 1999). 

Vuonna 2005 julkaistiin Sinclair, Knight & Merz 
(SKM) -yhtiön tekemä selvitys Australian NPI-
ohjeen (National Pollutant Inventory) päästökertoi-
mista (SKM 2005). Siinä huomautetaan, että yllä 
esitetty pinta-alan ja kiven kosteuden huomioiva 
laskentatapa on alun perin kehitetty hiilikaivoksille 
ja niiden sivukivelle ja sitä on suositeltu niille vuo-
teen 1998 asti (SKM 2005). Mallia testattiin myös 
muille, kovemmille kivilajeille ja mallin sanottiin 
ennustavan myös niiden tulokset riittävän hyvin, 
mutta SKM:n (2005) mukaan ero voi olla jopa 
30-kertainen. Esim. graniitin räjäyttäminen pölyää 
selvästi enemmän kuin malli ennustaa. Uusimmassa 
NPI-ohjeistuksessa laskutapa on kuitenkin säilytet-
ty (Commonwealth of Australia 2011). 

usEpAn Ap-42 ’Western surface Coal Mines’ 
sisältää myös laskentakaavan, joka perustuu kerral-
la räjäytettävään pinta-alaan ja räjäytysten määrään 
vuodessa (enintään 21 m syvät räjäytykset). Tämän 
laskentakaavan luotettavuusarvio on ’heikko’, ja 
tarkoitetun kaltaisten kaivosten kivilajit poikkeavat 
suomalaisista. 

E=k*N*0,0005*A1,5, 

jossa 
E = hiukkasemissio (paunaa/vuosi) 
k = hiukkaskokokerroin (TSP = 1, PM10 = 0,52 
ja PM2,5 = 0,03) 
N = räjäytyksiä vuodessa 
A = tyypillisen räjäytyksen pinta-ala (vaaka-
suora kenttä, neliöjalkaa). 

SKM (2005) ja em. arviointitapojen alkuperäisen 
käyttötarkoituksen perusteella suositeltavin tapa ar-
vioida räjäytysten pölymäärää on Commonwealth 
of Australia (2001) esittämä, alun perin USEPA 
AP-42:ssa esitetty yksinkertaistettu, räjäytettävän 
rintauksen vaakasuoraan pinta-alaan perustuva 
menetelmä. Se perustuu AP-42-kenttäaineiston uu-
delleenarviointiin (USEPA 1998). Tämän kaltainen 
arviointitapa soveltuu räjäytysten pölypäästön kar-
keaan arviointiin, eikä se ota huomioon esimerkiksi 
räjäytysteknisiä keinoja pölyvaikutuksien vähentä-
miseksi.

E = 0,00022*A1,5 (kg/kertaräjäytys), jossa 
A = kerralla räjäytettävä vaakasuoran kentän 
pinta-ala (m2; enintään 9 600 m2)

Kaava on kokonaisleijumalle (TSP) ja PM10 sekä 
PM2.5 saadaan kertoimilla 0,52 ja 0,03 (TSP:stä).

Edellä kuvatun yhtälön perusteella laskettu mak-
simipölypäästö kertaräjäytyksestä (9 600 m2:n rin-
taus) on n. 207 kg. Mojave desert Air Quality Ma-
nagement District, Antelope Valley Air Pollution 
Control district (2000) esittää päästökertoimet, jot-
ka perustuvat räjäyttämällä irrotettavan kiven mää-
rään (kg/t irrotettua kiveä). ”Irrotettava” tarkoittaa 
riittävää löyhdyttämistä, jotta aines voidaan siirtää 
tai ottaa edelleen käsiteltäväksi. Näiden kertoimien 
perusteella laskettu hiukkaspäästö on huomattavasti 
edellä esitettyä suurempi tyypillisen pengerlouhin-
nan rintauksien korkeus huomioiden. 

E(TSP)   = 0,8 kg/t
E(PM10)  = 0,04 kg/t
E(PM2.5) = 0,04 kg/t

Commonwealth of Australia (1999) (NpI Emis-
sion Estimation Technique Manual for Explosives 
Detonation and Firing Ranges) esittää hiukkasko-
kokohtaiset arviot räjäytysten hiukkaspäästöille 
räjähdysainetonnia kohden. Oppaan uudemmassa 
versiossa (Commonwealth of Australia 2012) ei 
ole ilmoitettu 15−30 µm:n arvoa lainkaan. Näiden 
päästökertoimien laatuluokitus on ”U”, unrated. 

0-2,5µm 5,1 kg/t
2,5-15µm 46,0 kg/t
15-30µm 49,9 kg/t

10.2.2 Porauksen pölypäästöt

Räjäytyskenttien valmisteluun liittyvän porauksen 
pölypäästön arviointiin on tarjolla menetelmiä lä-
hinnä hiilikaivoksille ja sedimenttikivien porauk-
seen. Chakraborty et al. (2002) esittävät empiirisen 
yhtälön (pääasiassa sedimenttikivien) porauksen 
pölypäästölle (g/s). yhtälöitä laadittaessa käytettiin 
dataa seitsemästä hiilikaivoksesta ja kolmesta rauta-
kaivoksesta Intiassa. Mallin validoinnissa käytettiin 
yhtä kaivoskohdetta. Kuten laskentakaavasta näkyy, 
yhtälö on tarkoitettu huonosti konsolidoituneille 
materiaaleille ja sedimenttikiville, eikä todennäköi-
sesti sovellu suomalaisiin kiteisiin kiviin sovellet-
tavaksi.

E = 0,0325[{(100−m)su} /{(100−s) m}]0.1(df)0.3 

jossa 
m = kosteuspitoisuus (%); 
s = silttipitoisuus (%); 
u = tuulen nopeus (m/s); 
d = reiän halkaisija(mm) ja
f = reikien lukumäärä päivässä. 
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Mojave desert Air Quality Management district, 
Antelope valley Air pollution Control district 
(2000) on määritellyt keskimääräisen räjäytysrei-
kien poraamisen aiheuttaman pölypäästön räjäytys-
reikien määrän perusteella seuraavasti: 

TSP Ef = 0,59 kg/räjäytysreikä
PM10 Ef = 0,31 kg/räjäytysreikä
PM2.5 Ef = 0,31 kg/räjäytysreikä

Tämänkin arviointitavan alkuperä on USEPA 

Ap-42 (Chapter 11.9, overburden drilling, Western 
surface Coal Mines), eikä se ota huomioon esimer-
kiksi reikien syvyyttä ja halkaisijaa tai kivilajia. 
Erityisen suuri vaikutus pölypäästön suuruuteen 
on porauskaluston ja siihen liittyvän pölynvaimen-
nustekniikan oikealla käytöllä, jolla porauksen pö-
lypäästö voidaan saada hyvinkin pieneksi.  Lisäksi 
PM10- ja PM2.5-arvioiden summa on suurempi kuin 
TSP-arvio. Paremman arviointimenetelmän puuttu-
essa em. päästökertoimien käyttö on kuitenkin suo-
siteltavaa. 

10.3  Murskauksen pölypäästöjen arviointi

Murskaus suoritetaan, jotta louhittu malmikivi 
saadaan rikottua raekooltaan jatkokäsittelyyn so-
pivaksi. Maanalaisessa louhinnassa malmikivi esi-
murskataan ennen malmin nostoa maanpinnalle, 
jotta kappalekoko olisi nostolaitteille sopiva. Mikä-
li malmi kuljetetaan kaivoksesta rikastamolle kuor-
ma-autoilla, ylisuuret kappaleet rikotaan ennen kul-
jetusta ja ensimmäinen varsinainen murskausvaihe 
tehdään maanpinnalla sijaitsevassa murskaamossa. 
Ensimmäistä murskausvaihetta nimitetään esi- tai 
karkeamurskaukseksi ja tavallisimmin siihen käy-
tetään leuka- tai karamurskaimia. Tämän jälkeinen 
murskausprosessi riippuu sitä seuraavasta jauha-
tus- tai muusta käsittelyprosessista. Normaalisti 
murskauspiiri koostuu murskaimista ja seuloista, 
jotka on kytketty suljettuun piiriin siten, että murs-
kauspiiristä ulos tulevan materiaalin raekoko on ha-
lutulla raekokoalueella. Toisinaan esimurskauksen 
jälkeen riittää pelkästään seulonta, jolla materiaali 
jaetaan eri raeluokkiin. Sisätiloihin tai maanalaiseen 
louhokseen rakennetun murskaus- ja seulontapiirin 
pölypäästöt eivät yleensä kuormita merkittävästi 
ympäristöä. Sen sijaan ulkotiloihin kokonaan tai 
osittain rakennetusta piiristä aiheutuu ympäristöön 
pölypäästöjä. 

Murskattaessa kiviainesta siihen kohdistuu suu-
ria voimia, jotka irrottavat kiviaineksesta pölyhiuk-
kasia. Mitä enemmän kiviainesta murskataan, sitä 
enemmän hienoainesta ja siten myös pölypäästöjä 
syntyy. Murskaus tapahtuu vaiheittain, ja vaiheita 
on kaivoksesta riippuen 1−4. Esimurskaimena suo-
men metallimalmikaivoksilla käytetään yleisimmin 
leukamurskainta, jossa kallioaines murskautuu leu-
kojen välissä puristumalla (Kauppila et al. 2011). 
Välimurskaimena käytetään yleensä kara- tai kar-
tiomurskainta, joissa kartion muotoinen laakeroi-
tu kara puristaa materiaalia murskaimen manttelia 
vasten, jolloin murske murskautuu (Kauppila et al. 
2011). Kolmannessa ja neljännessä vaiheissa käy-
tetään samantyyppisiä murskaimia kuin välimurs-
kauksessa. Kallioainesta murskattaessa iskemällä, 

puristamalla tai räjäyttämällä kiviaineksesta lohke-
aa tai hankautuu irti hiukkasia. Kivipölyhiukkasia 
syntyy sitä enemmän, mitä enemmän kiveä murs-
kataan. Syntyneiden hiukkasten määrä on myös 
verrannollinen murskaamisessa käytettyyn energia-
määrään. 

Yleisin tapa arvioida murskauksen hiukkaspääs-
töjä on käyttää päästökertoimia. Päästökertoimet 
on johdettu laajasta joukosta malminmurskauspro-
sessin mittaustuloksia. Taulukon 2 luvut ovat ylei-
simmin metallimalmien prosessoinnille esitetyt ja 
esiintyvät samoina useissa teoksissa (Countess En-
vironmental 2006). primäärimurskauksen päästöi-
hin sisältyy kokonaisuuteen kuuluvien toimintojen 
− seulonnan, murskauksen, säiliön, syöttölaitteen 
ja kuljetushihnan − hiukkaspäästöt (Countess Envi-
ronmental 2006). 

Tapauskohtaiset paikalliset erot ja yksilölliset 
murskausratkaisut voivat aiheuttaa epätarkkuutta 
päästöarvioon kertoimen avulla. Suorilla mittaustu-
loksilla voidaan varmentaa päästökertoimen oikeel-
lisuutta. 

10.3.1 Murskauksen pölypäästöihin vaikuttavat 
tekijät

Murskauksen ja seulonnan ilmapäästöt riippuvat 
oleellisesti laitteiston sijainnista eli siitä, tehdään-
kö toiminta maan alla, sisätiloissa vai ulkona. Pö-
lypäästöjen määrä ja laatu riippuvat kivilajista ja 
malmin laadusta sekä käytetystä tekniikasta. Hiuk-
kasten syntymiseen kallioainesta murskattaessa 
vaikuttavat kiviaineksen kovuus, raekoko, tiheys ja 
kosteus. Lisäksi syötteen koko ja mineraalirakenne 
vaikuttavat pölynmuodostukseen murskauksessa. 
Eri mineraalit rikkoutuvat eri tavalla, joten kivipö-
lyn mineraalisuhteet eivät ole samat kuin murskat-
tavan kiven. Käytetyssä tekniikassa pölyämiseen 
vaikuttavia asioita ovat murskaimen tyyppi, koon 
pienennyssuhde, läpäisyaste, kosteusprosentti ja 
hienoainespitoisuus. Iskuun perustuva murskaami-
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nen tuottaa enemmän pölyhiukkasia kuin puristuk-
seen perustuva. Sääolosuhteissa vaikuttavia asioita 
ovat tuulen nopeus, vuoden aika ja ilman kosteus. 
Syntyvien pölyhiukkasten kokonais- ja pienhiuk-
kasten määrä kasvaa esimurskauksesta jälkimurska-
ukseen.

10.3.2 Asbesti ja grafiitti

Asbestimuotoisten mineraalien tunnistaminen ja 
osuus murskattavassa kiviaineksessa on mahdollista 
arvioida makroskooppisista näytteistä, ja tunnistus 
voidaan varmentaa ja tarkentaa ohuthietutkimuk-
sen avulla (Junttila 1994, et al. Nikkarinen 2001). 
Mikäli asbestimineraaleja murskattavassa malmissa 
esiintyy, on ennen varsinaisen tuotannon aloitta-
mista syytä koemurskauksen yhteydessä selvittää 
pölymittauksin kokonaispölyn kuitupitoisuus. Kui-
tujen määrä työilmassa on torjuntatoimenpiteil-
lä (kostutus, kotelointi, automatisointi, valvomot, 

ilmanvaihto) saatava riittävän pieneksi ja työter-
veysmääräysten mukaisiksi. Samalla eliminoidaan 
murskauksesta aiheutuva kuitujen pääsy ympäris-
töön. 

Grafiitti on yleinen aksessorinen mineraali eten-
kin voimakkaasti metamorfoituneissa kivissä Suo-
messa. Grafiitti on kevyt mineraali, jonka ominais-
paino on 2,09−2,23. se esiintyy usein levymäisinä 
kiteinä. Grafiitti on koostumukseltaan hiiltä, ja sen 
pöly on mustaa ja pieninäkin määrinä näkyvää ja 
helposti tahraavaa. Mikäli metallimalmikaivosten 
murskattava malmi tai sivukivi sisältävät grafiittia, 
on se syytä huomioida etenkin pölyn leviämisen 
arvioinnissa, sillä grafiittipöly leviää muuta mi-
neraalipölyä kauemmaksi. Arvioinnissa voi myös 
hyödyntää hiilikaivostoiminnan päästökertoimia ja 
arvioida, antavatko nämä oikeellisempia päästöar-
vioita. Tässä yhteydessä ei tarkastella murskaimien 
ja kuljettimien pakokaasupäästöjä. 

TSP PM10 

Kuiva malmi (kosteus < 4 p-%) 

Esi/karkeamurskaus 0,2 0,02

Välimurskaus 0,6 no data 

Hienomurskaus 1,4 0,08

Materiaalin siirto ja kuljetus 0,06 0,03

Kostea malmi (kosteus > 4 p-%) 

Esi/karkeamuskaus 0,01 0,004

Välimurskaus 0,03 0,012

Hienomurskaus 0,03 0,01

Materiaalin siirto ja kuljetus 0,005 0,002

Kuiva ja kostea malmi 

Märkäseulonta merkityksetön merkityksetön 

Kuivaseulonta ilman avulla 14,4 13

Kuivaseulonta ilman ilmapuhallusta 1,2 0,16

Kuivaus 9,8 5,9

Taulukko 2. Murskausvaihekohtainen hiukkaspäästökerroin kahdessa eri kosteuspitoisuudessa kokonais- (TSP) ja hengitettäville 
hiukkasille (PM10) (kg/t, Countess Environmental 2006). 
Table 2. Particulate emission factors for unit operations in crushing at two moisture levels and particle size categories (TSP and 
PM10) (kg/t, Countess Environmental 2006).
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10.3.3 Murskauksen pölypäästöjen laskeminen

Alla on esitetty kaava hiukkasmäärien laskemiselle. 
Kaavalla voidaan laskea sekä kokonais- että hengit-
tävien hiukkasten määrät.

KHM= k x M x A 

KHM = hiukkasmäärä (kg/vrk)
k1-3 = murskausvaihekohtainen hiukkaspäästö-
kerroin eri kosteuspitoisuudessa (kg/t) 
M = syötteen määrä/tunti (ton/t). Karkeamurs-
kaimeen syötetyn materiaalin paino, samaa pai-
noa käytetään myös muissa saman prosessin 
murskausvaiheissa.
A = työtunnit vuorokaudessa.

Pölypäästön vähennys murskainta kohden laske-
taan kaavalla: 

KHMh=KHM*C1*C2...*Cn 

jossa
KHMh = päästön massa (kg, hallittu)
KHM = päästön massa (kg, hallitsematon)
C1-Cn = pölypäästöjen vähentämisen tehok-
kuuskertoimet kullekin käytetylle menetelmälle 

Taulukko 3. teknisiä menetelmiä pölypäästöjen hallitsemiseksi sekä niiden läpipäästökertoimia (Commonwealth of Australia 
2011a).
Table 3. Methods to control dust emissions and their reduction efficiencies (Commonwealth of Australia 2011a).

Hallintamenetelmä Pölyn läpipäästökerroin 

Tuulensuojamuuri 0,7

Materiaalin kastelu (jatkuva kosteana pitäminen) 0,5

kotelointi, sykloni 0,35

kotelointi, harjaus 0,25

kotelointi, kangassuodattimet 0,17

suljettu tai maanalainen 0

Sähköstaattinen suodatus (Sandvik Mining and construction, 2010) 0,13-0,08 

Kuva 5. Kaaviokuva murskauksen aiheuttamista hiuk-
kaspäästöistä.
Fig. 5. Flow sheet of factors affecting particulate emissions 
from crushing.

(Taulukko 3).

10.4  Jauhatuksen pölypäästöjen arviointi

Jauhatuksen tarkoituksena on hienontaa malmi 
sellaiseen raekokoon, että malmin sisältämät arvo-
mineraalit esiintyvät riittävän puhtaina itsenäisinä 
rakeina, jotta ne saadaan erotettua sivukivirakeista 
rikastusprosessissa. 

Metallimalmikaivoksilla malmi jauhetaan yleen-
sä vesilietteessä, vaakasuorissa pyörivissä myllyis-

sä, joko metallisilla jauhinkappaleilla tai malmista 
erotelluilla suuremmilla kappaleilla (ns. autogee-
niset jauhatusmenetelmät). Suomessa yleisimmin 
käytössä ovat tankomyllyt tai kuulamyllyt. Malmi 
jauhetaan yhdessä tai useammassa vaiheessa. Jau-
hatuspiirin myllyt on useimmiten kytketty suljet-
tuun piiriin luokituslaitteiden kanssa, jotka palaut-
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tavat karkeat rakeet takaisin jauhatuspiiriin. Näin 
varmistetaan, että jauhatuksesta ulos tulevan mate-
riaalin raekokojakauma on halutulla alueella jatko-
käsittelyä varten. 

Jauhatuspiiriin saattaa olla kytkettynä myös kar-
keavaahdotuskoneita, ominaispainoerottimia tai 
jopa magneettierottimia, joilla erotetaan luokitus-
laitteen palauttamasta ns. kiertokuormasta arvomi-
neraalien karkeampia fraktioita. Tällaiset kytkennät 
ovat melko tyypillisiä varsinkin kullan rikastukses-
sa. 

Malmin jauhatus tehdään yksi- tai monivaihei-
sena prosessina, jotta malmi saadaan rikastuspro-
sessin vaatimaan hienouteen. Jauhatuksen pöly-
päästöön vaikuttavat jauhettava, kivilaji, syötteen 
raekoko, kosteusprosentti, malmintyyppi, jauhau-
tumissuhde ja hienoainesmäärä. Kaikki muuttujat 
huomioivaa tietoa ja laskentakaavaa ei käytännössä 
tarvita, koska jauhatus tehdään Suomen metallimal-

mikaivoksissa yleisesti sisätiloissa, vesilietteessä ja 
suljetussa jauhinpiirisysteemissä. Tällöin hiukkas-
päästökerroin on nolla tai hyvin lähellä sitä.

 
10.4.1 Jauhatuksen pölypäästöjen laskeminen

Vaikka malmin jauhatus tapahtuu pääsääntöisesti 
suljetussa piirissä, jauhatuksesta aiheutuvan pöly-
päästön voi tarvittaessa laskea alla olevalla kaaval-
la. Päästöjen vähentäminen voidaan laskea malmin 
murskauksen päästöjen vähentämisen mukaan. 

KHM = k x M x A 

KHM = kokonaishiukkasmäärä (kg/vrk) 
k = hiukkaspäästökerroin eri kosteuspitoisuu-
dessa (kg/ton, ks. Taulukko 2.
M = syötteen määrä/tunti (ton/t)
A = työtunnit vuorokaudessa.

sien ajatellaan edustavan myös muiden kiteisten ki-
vilajien hihnakuljetuksesta syntyviä päästöjä. Tässä 
tarkastelussa onkin käytetty kiviainesteollisuuden 
päästökertoimia metallikaivostoiminnan kertoimien 
sijasta. Tämä on perusteltua suomalaisissa 
kaivoksissa, sillä niissä louhittava kivi usein on ko-
vaa kiteistä kiveä (Sinclair, Knight & Merz 2005). 

Materiaalin kosteuden lisäksi teknisin keinoin 
voidaan rajoittaa pölypäästöjen syntymistä ja le-
viämistä. Tällaisia keinoja ovat mm. kuljettimien 
kotelointi, pölyverhot, hihnan puhdistimet ja elekt-
rostaattiset suodattimet (Mody & Jakhete 1987, 
sandvik Mining & Construction 2010). Elektros-
taattisilla systeemeillä voidaan poistaa ilmasta 
87−92 % syntyvästä pölystä (sandvik Mining & 
Construction 2010). lisäksi hihnan oikeanlainen 
lastaaminen ja lastauksessa käytetty suojaus vä-
hentävät pölyn muodostumista, kun taas hihnan 
käyttäminen ylikapasiteetilla lisää pölypäästöjä 
(Mody & Jakhete 1987). 

10.5.1 Päästöjen ja päästöjen vähentämisen 
laskeminen

Alla esitetyt kaava, malli ja päästökertoimet pätevät 
murskatulle kovalle kiteiselle kivelle, kuten granii-
tille ja marmorille (USEPA 2009a). Päästökertoimet 
on annettu erikseen kuivalle ainekselle (alkuperäi-
sessä aineistossa vesipitoisuus 0,21−1,3 % tai alle) 
ja kastellulle materiaalille (alkuperäisessä aineis-
tossa vesipitoisuus 0,55−2,88 % tai yli) (usEpA 
2009a). Pölypäästön massa vuorokautta kohden tu-

10.5  Hihnakuljetuksen pölypäästöjen arviointi

Hihnakuljetuksessa syntyy pölypäästöjä hihnalle 
lastaamisesta, materiaalin ohjaimista, hihnan oh-
jainpyöristä sekä hihnalta purkamisesta (Mody & 
Jakhete, 1987). Pölypäästöjen lähteet voidaan jakaa 
kahteen kategoriaan: prosessilähteisiin, joista pöly 
voidaan kerätä talteen, ja karkaavan pölyn lähtei-
siin, joista pöly voi lähteä liikkeelle tuulen tai ko-
neiden tärinän ja liikkeen vaikutuksesta (US EPA 
2009). Prosessilähteiden päästöjä tulee pitää kar-
kaavan pölyn lähteen päästöinä, jos lähdettä ei ole 
tuuletettu letkusuodatuskammioon tai suljettu tuu-
letettuun koteloon (USEPA 2009). Päästöihin vai-
kuttavat raekoko ja materiaalin koostumus, kosteus, 
käsitelty materiaalin määrä, laitteisto ja niiden suo-
jarakenteet, laitteiden käyttö, maaston muodot sekä 
ilmastotekijät (USEPA 2009). Suojarakenteettomia 
hihnakuljettimia pidetään pääsääntöisesti karkaa-
van pölyn lähteinä. 

Materiaalin kosteudella on suuri vaikutus pöly-
päästöihin. Tästä syystä sekä yllä mainittujen vai-
kuttavien tekijöiden suuren määrän vuoksi ei yksise-
litteisiä päästökertoimia eri tekijöiden yhdistelmille 
pystytä antamaan (USEPA 2009a). Suurin osa pö-
lypäästöistä tapahtuu kuljettimen lastaamisessa, 
vaihtamisessa ja purkamisessa, joten päästökertoi-
met (taulukko 1) on annettu näissä kohdissa tapah-
tuville päästöille, kuivalle ja kastellulle materiaalil-
le erikseen (USEPA 2009a). Lisäksi Taulukossa 2 
on annettu pölyn läpipäästökertoimia eri teknisille 
pölynvähennysmenetelmille. Päästökertoimet on 
laskettu kalkkikivi- ja graniittikaivoksista saadun 
aineiston perusteella (USEPA 2009a). Näiden tulok-
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lee laskea erikseen jokaisessa hihnan lastaus-, vaih-
to- ja purkupisteessä. Laskettu pölypäästön massa 
on hallitsemattomalle päästölle. 

Hihnakuljetuksen pölypäästö vuorokautta koh-
den lasketaan kaavalla 

E=m*t*EF*L

jossa
E = Päästön massa vuorokaudessa (kg/d) 
(hallitsematon)
m = Hihnakuljettimelle lastatun materiaalin 
massa tuntia kohden (t/h)
t = Työtunnit vuorokaudessa
EF = Päästökerroin (kg/t) 
L = Hihnan lastauskerrat.

Ylläolevaa kaavaa voi käyttää hihnakuljetusjär-
jestelmille, joissa kaikissa hihnanlastauspisteissä 
materiaali on samassa kosteudessa ja sen massa 
pysyy samana. Ajoneuvoon lastaaminen lasketaan 
myös tällä kaavalla ja lisätään päästön kokonais-
massaan. Jos hihnan eri lastauksissa materiaalin 
kosteus tai massa vaihtelee, tulee käyttää alla oleva 
kaavaa, joka huomioi kosteuden ja massan vaihtelut 
eri vaiheissa: 

E=m1*t1*EF+m2*t2*EF...mn*tn*EF

jossa 
E = Päästön massa vuorokaudessa (kg/d) 
(hallitsematon)
m1-mn = Hihnakuljettimelle lastatun materiaa-
lin massa kussakin hihnanlastauspisteessä tun-
tia kohden (t/h)
t1-tn = Työtunnit vuorokaudessa kussakin 
hihnanlastauspisteessä
EF = Päästökerroin (kg/t). 

Alla olevassa taulukossa on teknisiä menetelmiä 
pölypäästöjen hallitsemiseksi sekä niiden läpipääs-
tökertoimia. 

Päästövähennys lasketaan hallitsemattomasta pö-
lypäästöstä kaavalla 

Eh=E*C1*C2...*Cn (kaikissa hihnan lastauksissa 
on sama kosteusprosentti, massa tai samat pöly-
päästöjen vähentämismenetelmät)

jossa
Eh = päästön massa (kg, hallittu)
E = päästön massa (hallitsematon)
C1-Cn = pölypäästöjen vähentämisen tehok-
kuuskertoimet kullekin käytetylle menetelmälle

tai 

Eh=E1*C1*C2...*Cn+E2*C1*C2...*Cn...+En*C1*C2..
.*Cn (kosteusprosentti, massa tai pölypäästöjen 
vähentämismenetelmät vaihtelevat hihnan las-
tauspisteissä) 

jossa
Eh = päästön massa (kg, hallittu)
E1-En = päästön massa kussakin 
hihnanlastauspisteessä (hallitsematon)
C1-Cn = pölypäästöjen vähentämisen tehok-
kuuskertoimet kullekin käytetylle menetelmälle.

Taulukko 4. Murskatun kiven päästökertoimia hihnakuljetuksessa (kg/t, tpM=total particulate Matter, Nd=No data) (usEpA 
2009a). Kuivalla materiaalilla kosteusprosentti on 0,21−1,3 % ja materiaalin kastelussa 0,55−2,88 %.
Table 4. Dust emission factors for crushed stone on conveyor belt transport (kg/t, TPM =Total Particulate Matter, ND = No Data) 
(USEPA 2009a). The moisture content varies between 0.21−1.3% for dry materials and 0.55−2.88% for wetted materials.

Lähde TPM PM-10 PM-2,5 

Hihnalle lastaaminen ja hihnan vaihto

Kuiva materiaali 0,0015 0,00055 ND 

Materiaalin kastelu 0,00007 2,3x10-5 6,5x10-6 

Hihnalta ajoneuvoon lastaaminen

Kuiva materiaali ND 5,0x10-5 ND 
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Taulukko 5. teknisiä menetelmiä pölypäästöjen hallitsemiseksi sekä niiden läpipäästökertoimia (Commonwealth of Australia 
2011a). 
Table 5. Methods to control dust emissions and their reduction efficiencies (Commonwealth of Australia 2011a).

Hallintamenetelmä Pölyn läpipäästökerroin 

Tuulensuojamuuri 0,7

Materiaalin kastelu 0,5

Hihnan kotelointi, sykloni 0,35

Hihnan kotelointi, harjaus 0,25

Hihnan kotelointi, kangassuodattimet 0,17

suljettu tai maanalainen 0

Sähköstaattinen suodatus (Sandvik Mining & Construction 2010) 0,13-0,08 

11   AJONEUVOKULJETUKSEN PÖLYPÄÄSTÖT

11.1  Malmi- ja rikastekuljetuksen aiheuttaman pölypäästön arviointi

Avolouhoksissa käsiteltäväksi toimitettava malmi 
kuljetetaan kuorma-autoilla, dumppereilla ja kivi-
autoilla sekä joissakin tapauksissa hihnakuljettimel-
la.  Avolouhintaa ja maanalaista louhintaa voidaan 
tehdä myös samanaikaisesti. Tällöin avolouhoksen 
malmi pudotetaan kaatonousun kautta maanalai-
seen kaivokseen ja nostetaan yhdessä maanalaisen 
malmin kanssa. Maanalaisissa kaivoksissa 
malmilouheen siirto tapahtuu hissillä, autoilla tai 
hihnakuljettimella. Joskus voidaan käyttää myös 
näiden yhdistelmiä. Jos malmikaivos sijaitsee kau-
kana rikastuslaitokselta, kuljetus tapahtuu maan-
teitse rekka-autoilla. Malmin kuljetus kaivokselta 
rikastuslaitokselle voidaan tehdä myös rautateitse 
varsinkin silloin, kun malmimäärät ovat suuria ja 
kuljetusmatkat ovat erittäin pitkiä (Kauppila et al. 
2011). 

Malmin louhinnasta ja kuljetuksesta aiheutuu 
mineraalipöly- ja pakokaasupäästöjä ympäristöön. 
Kaivosalueilla tiet ovat päällystämättömiä. Mal-
mikuljetusten mukana päällystämättömästä tiestä 
irtoaa malmi- ja sivukiveä, joka jauhautuu hieno-
jakoiseksi mineraalipölyksi raskaan liikenteen alla 
ja aiheuttaa pölypäästöjä alueelle. Mineraalipöly 
saattaa sisältää hiukkasten lisäksi terveydelle hai-
tallisia metalleja. Ajoneuvoliikenteen aiheuttamiin 
pöly- ja pakokaasupäästöjen määrään vaikuttavat 
lastaus- ja purkamismäärät sekä kuljetusmatkan 
pituus. Malmikuljetusten aiheuttamaa pölypääs-
töä voidaan vähentää lastattavan kuorman ja ajo-
teiden kastelulla, pölysidonta-aineiden käytöllä ja 
kuormien peittämisellä. Pitkillä kuljetusmatkoilla 
pölypäästöjä voidaan vähentää pesemällä ajoneu-

von renkaita (Kauppila et al. 2011). Ajoneuvokul-
jetusten pölyämisvaikutusta arvioidaan erikseen 
kaivosalueiden päällystämättömille teille ja maan-
tiekuljetuksissa päällystetyille teille (USEPA 2011). 
Hiukkaskokokohtaiset kertoimet on esitetty taulu-
koissa 6 ja 7. Kaivosalueella tapahtuvan malmi- ja 
sivukiven siirron aiheuttama pölyämisvaikutus (g/
km) lasketaan päällystämättömille teollisuusalueen 
teille tarkoitetulla yhtälöllä (USEPA 2011): 

E = k(s/12)a(W * 0,368)b * 281,9

jossa
E = hiukkaskokokohtainen päästökerroin (g/km)
s = tien pintamateriaalin hienoainespitoisuus (%)
W = kulkuneuvon keskimäräinen paino (t)
k , a  ja b  ovat vakioita eri hiukkaskokoluokille 

(taulukko 6).
281,9 = muuntokerroin lb/mi --> g/km.

Maanteitse tapahtuvan malmi- ja rikastekuljetus-
ten aiheuttama pölyämisvaikutus (g/km) lasketaan 
päällystetyille teille tarkoitetulla yhtälöllä (USEPA 
2011): 

E = k(sL)0.91 * (W)1.02  
 
jossa
E = hiukkaskokokohtainen päästökerroin (g/
km)
k = hiukkaskokokerroin (taulukko 7)
sL = tienpinnan hienoaineskuormitus g/m2

W = kulkuneuvon keskimäräinen paino (t).
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Kaava kattaa ainoastaan ajoneuvojen aiheuttamat 
ilmassa leijuvat hiukkaspäästöt, jotka ovat peräisin 
kuivan päällystetyn tien pintamateriaalista. Kulle-

kin hiukkaskoolle on oma hiukkaskokokerroin (tau-
lukko 7).  Kaavan kehittäminen perustuu taulukossa 
8 oleviin oletuksiin. 

11.2  Malmilouheen purkamisen ja lastauksen pölypäästöjen arviointi

Malmilouheen purkamisesta rekan lavalta aiheutuu 
pölyämistä. Pölyämisvaikutusta voidaan arvioida 
lastattavaan määrään perustuvilla ominaispäästölu-
vuilla.  USEPA (2011) ja Australian National Pollu-
tant Inventory (Commonwealth of Australia 2011) 

esittävät lastaukselle ja purkamiselle kiinteitä omi-
naiskuormituslukuja. USEPAn ominaiskuormitus-
luku tsp:lle on 0,018 kg/t, NpI:n 0,025 kg/t. pM2.5-
osuus voidaan arvioida olevan n. 10 % PM10:stä eli 
1,2 g/t (WRAp 2006). 

11.3  Rikasteen kuljetuksen ja lastauksen pölypäästöjen arviointi

Rikasteen lastauksesta ja kuljetuksesta aiheutuu 
ilmaan pöly- ja pakokaasupäästöjä. Jos rikasteet 
varastoidaan sisätiloissa, vähäisiä pölypäästöjä 
esiintyy lähinnä lastausalueella. Rikasteiden lasta-
uksen aiheuttamat pölypäästöt ovat siten lähinnä 
pakokaasupäästöjä. Pakokaasupäästöjen laskemista 
kuvataan toisaalla tässä raportissa, Opasnetin Mi-

nera-osiossa ja VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmä 
sivuilla. Rikastekuljetuksissa lavalta pölyämistä 
estetään peittämällä kuormat ja levittämällä pölysi-
donta-aineita kuorman päälle (Kauppila et al. 2011). 
Rikastekuljetuksissa päällystetyllä tiellä tiestä nou-
sevaa hiukkaspäästöä voidaan arvioida samalla kaa-
valla kuin malmikuljetuksissa. 

taulukko 6. Hiukkaskokokohtaiset vakiot teollisuusalueen päällystämättömille teille (USEPA 2011). 
Table 6. Particle size-specific emission factors for unpaved industrial roads (USEPA 2011).

Taulukko 7.  Hiukkaskokokertoimet päällystetyille teille (USEPA 2011).
Table 7. Particle size-specific emission factors for paved roads (USEPA 2011).

Taulukko 8. Kaavan kehittämiseen liittyvät hienoainespitoisuuden, ajoneuvon painon ja nopeuden vaihteluvälit  (USEPA 2011).
Table 8. Ranges for silt content, vehicle weight and vehicle speed used in generating the emission equation (USEPA 2011).

Vakio PM-2.5 PM-10 PM-30 (TSP)

k (lb/VMT) 0,15 1,5 4,9

a 0,9 0,9 0,7

b 0,45 0,45 0,45

Hiukkaskoko PM-2.5 PM-10 PM-15 PM-30

Hiukkaskokokerroin g/km 0,15 0,62 0,77 3,23

Päästölähde Hienoainespitoisuus g/m2 Kaluston paino, t Nopeus km/h PM-30

Päällystetty tie 0,03−400 2,0−42 1−88 3,23
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11.4  Kaivannaisjätteiden varastoinnin pölypäästöt

11.4.1 Rikastushiekka-alueiden pölypäästö

Rikastushiekka on rikastusprosessissa syntyvää jä-
tettä, joka koostuu hienoksi jauhetuista malmi- ja 
sivukivimineraaleista sekä rikastuskemikaalien 
jäämistä. Sen koostumus riippuu siten louhittavas-
ta malmista sekä rikastusprosessista ja siinä käyte-
tyistä rikastuskemikaaleista. Rikastushiekka pum-
pataan tavallisesti rikastamolta lietteenä erilliseen 
rikastushiekka-altaaseen loppusijoitusta varten. 
Altaassa rikastushiekasta erotetaan selkeyttämällä 
vesi, joka johdetaan takaisin rikastusprosessiin, kä-
sittelyyn tai ylijuoksutuksena vesistöön. Karkeara-
keisin osa rikastushiekkaa käytetään usein tyhjien 
kaivostilojen täyttönä.

Rikastushiekka-altaiden patojen ja pohjan ra-
kenne määräytyy rikastushiekan ominaisuuksien ja 
jäteluokan, sijoituspaikan maaperä- ja hydrogeolo-
gisten ominaisuuksien sekä sijoituspaikan toimin-
nallisen käyttökelpoisuuden perusteella (Kauppila 
et al. 2011, PSY 2007). Pysyviksi luokitelluilla jät-
teillä pohjarakenteeksi soveltuu heikosti vettä läpäi-
sevä moreeni. Ei-pysyville, tavanomaisille jätteille 
edellytetään luonnon maapohjan päälle vesitiivis 
pohjarakenne (esim. HDPE-kalvo, kumibitumi-
kermi, tiivistyneet orgaaniset maaperäkerrokset). 
Ongelmajätteiksi luokitelluille rikastushiekoille 
(ts. happoa tuottavat ja/tai potentiaalisesti liukoisia 
haitta-aineita sisältävät rikastushiekat) edellytetään 
HDPE-kalvosta tai vastaavasta koostuva vesitii-
vis pohjarakenne (Kauppila et al. 2011). Aiemmin 
rikastushiekka-altaat rakennettiin suoraan luonnon 
maapohjan päälle jätteen ominaisuuksista riippu-
matta. Rikastushiekka-altaiden padot rakennetaan 
jätteen ominaisuuksien perusteella joko suotaviksi 
tai suotamattomiksi. Suotavat padot soveltuvat jät-
teille, joiden suotovedet ovat ympäristölle haitatto-
mia. Ne rakennetaan joko homogeenisenä maapato-
na, louhepatona tai vyöhykepatona. Suotamattomia 
patoja käytetään jätteille, joiden suotovesien laatu 
on ympäristölle haitallista. Suotamattomassa pa-
dossa peruspato rakennetaan joko louhe- tai vyö-
hykepatona ja patorakenne tiivistetään moreenilla 
ja muovikalvolla tai bitumikermillä. Synteettisen 
materiaalin ja maakerrosten väliin asennetaan ben-
toniittimatto (Kauppila et al. 2011). Aiemmin me-
tallimalmikaivosten rikastushiekka-altaiden padot 
rakennettiin pääasiassa suotavina.

Rikastushiekka-alueilta voi aiheutua ilmaan mi-
neraalipölypäästöjä sekä kaasumaisia päästöjä, 
joista voi aiheutua hajuhaittoja. Rikastushiekka 
läjitetään tavallisesti rikastushiekka-altaaseen pro-
sessiveden kanssa lietteenä. Liete levitetään joko 
reikäputkimenetelmällä useista pisteistä rikastus-

hiekka-altaan reunoilta tai purkamalla yhdestä pis-
teestä putkella. Molemmissa menetelmissä karkein 
aines jää lähelle purkupisteitä/-pistettä ja hienompi 
aines kulkeutuu altaan keskiosiin. Toiminnan aika-
na altaan keskiosat ovat usein vedellä kyllästyneitä, 
mutta patojen läheiset reunaosat voivat päästä kui-
vamaan. Kuivumisen seurauksena reunaosat altistu-
vat pölyämiselle. Varsinaisen rikastushiekan ohella 
myös patopenkoista voi aiheutua pölyämistä, eten-
kin, jos patojen korotus on tehty rikastushiekasta. 
Työkoneiden liikkuminen patovalleilla olevilla teil-
lä lisää penkkojen pölyämistä. 

Pölypäästöjen koostumus riippuu rikastushiekan 
koostumuksesta. Metallimalmikaivoksilla rikas-
tushiekat sisältävät tyypillisesti rikastusprosessin 
tehokkuuden mukaan vaihtelevia määriä malmimi-
neraaleja, esim. metallisulfideja tai -oksideja, jotka 
ovat ensisijaisia ympäristölle haitallisten metallien 
lähteitä mineraalipölyssä. 

Kaasumaisia päästöjä voi aiheutua joko rikastus-
kemikaalien jäännöksistä rikastushiekassa tai rikas-
tushiekassa tapahtuvien kemiallisten ja biologisten 
reaktioiden seurauksena (Kauppila et al. 2011). 

Rikastushiekka-alueiden pölypäästöihin vaikut-
tavia tekijöitä:
• Rikastushiekan kosteus 
• Kuivillaan olevan rikastushiekan määrä/pinta- 

ala ja raekokojakauma 
• Käytettävät pölyntorjuntakeinot (esim. kalkki-

maidon levitys; kasvillistaminen) 
• Rikastushiekan koostumus 
• Rikastushiekka-altaan rakenne ja korkeus, sijoit-

tuminen maastoon 
• Patopenkkojen materiaali, korkeus ja  

kasvillistaminen 
• Ilmasto-olot (tuulen suunta ja voimakkuus,  

sadanta, lämpötila) 
• Rikastuskemikaalien jäämät ja koostumus  

rikastushiekassa 
• Kemialliset reaktiot rikastushiekassa 
• Työkoneiden liikkuminen rikastushiekka- 

alueella. 

Rikastushiekkojen pölypäästöjä voidaan arvioida 
esimerkiksi soveltaen seuraavassa kappaleessa esi-
tettyä tuulieroosion aiheuttamaa mineraalimateriaa-
lin varastoinnin pölypäästöjen kaavaa. 

11.4.2 Sakkoihin liittyvä pölypäästö

Kaivosprosesseissa saattaa saostua erilaisia ympä-
ristölle haitallisia sakkoja. Näitä ovat esimerkiksi 
metallien talteenottoprosesseissa syntyvät sakat, ku-
ten neutralointisakka ja mineraalilietteessä olevan 
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kullan natriumsyanidilla tapahtuvassa erotuksessa 
muodostuva sakka. Neutraloinnin sakkaa voi muo-
dostua esimerkiksi neutraloitaessa vaahdotusliuosta 
kalkilla ja rikastushiekalla. Neutralointireaktioissa 
syntyy usein kipsiä ja erilaisia metallihydroksideja, 
kuten rauta- ja alumiinihydroksideja. Kaivosten lai-
tehuoltojen yhteydessä saattaa myös syntyä erilaisia 
sakkamaisia aineksia (PSY 2007). 

Sakkoihin saattaa rikastua runsaasti erilaisia ai-
neita riippuen käytetyistä prosesseista. Esimerkiksi 
kultakaivoksella neutraloinnin sakka saattaa sisäl-
tää runsaasti arseenia, rautaa, kalsiumia ja rikkiä, 
kun taas syanidiliuotussakka sisältää pääasiassa 
silikaatteja ja muita liukenemattomia mineraaleja, 
ja siinä on runsaasti alumiinia, rautaa ja titaania. 
Syanidiliuotuksen sakka sisältää syanidiyhdisteitä, 
jotka voivat olla erittäin pienissäkin pitoisuuksissa 
vesieliöille myrkyllisiä, esimerkiksi julkaisun “Na-
tional Recommended Water Quality Criteria - Cor-
rection” mukaisesti suurin sallittu lyhytaikainen 
altistumispitoisuus vesieliöstölle on 0,022 mg/l ja 
suurin sallittu pitkäaikaisen altistumisen pitoisuus 
0,0052 mg/l (usEpA 1999). Myös neutraloinnissa 
syntyvä kalsiumferriarseenisakka voi olla ympä-
ristölle haitallista, mikäli arseeni pääsee kulkeutu-
maan eteenpäin loppusijoitusalueelta. Sakat voivat 
kuitenkin olla melko pysyviä, mikäli pH ei pääse 
laskemaan liian alas. 

Kaivostoiminnassa muodostuvat sakat ovat 
yleensä ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 
nimikkeiden mukaisesti luokkaa 01 03 (metallimi-
neraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä 
syntyvät jätteet). Sakkoja sijoitetaan yleensä rikas-
tushiekka-alueille, sakka-altaisiin, sivukivikasoille 
sekä louhosten tai maanalaisten kaivosten täytteek-
si. Haitallisia aineita sisältävät ja ominaisuuksiltaan 
vaaralliset sakat, kuten syanidiliuotuksen sakka tai 
metallitehtaalla syntyvät mineraalipitoiset sakat, 
luokitellaan yleensä ongelmajätteeksi, jolloin nii-
den sijoituspaikka merkitään ongelmajätteen kaato-
paikaksi ja se on aidattava (lsy 2006a, psy 2002, 
PSY 2007). 

Erittäin pienipartikkeliset sakat saattavat kuivu-
essaan kulkeutua ympäristöön pölynä  ja kuljettaa 
mukanaan haitallisia aineita, esimerkiksi raskas-
metalleja ja arseenia. Vaikka pöly ei sisältäisikään 
haitallisia aineita, pienet pölypartikkelit aiheuttavat 
yleensä vakavampia terveyshaittoja kuin suurem-
mat rakeet, sillä ne tunkeutuvat syvemmälle keuh-
koihin. Sakkojen varastointiin käytetyiltä alueilta 
saattaa päästä ainesta ympäristöön myös esimerkik-
si reunapadon sortumisen vuoksi. 

11.4.3 Sivukivialueiden pölypäästöt

Malmikiven louhinnassa joudutaan varsinaisen 
malmin saavuttamiseksi ja hyödyntämiseksi pois-
tamaan myös jatkoprosessiin kelpaamatonta sivu-
kiveä. Metallien ja sulfidimineraalien pitoisuudet 
ovat sivukivissä yleensä sitä korkeampia, mitä lä-
hempää malmia sivukivet on louhittu. Sivukivien 
hyötykäyttömahdollisuudet riippuvat pitkälti niiden 
geoteknisistä ominaisuuksista ja ympäristökelpoi-
suudesta, ja hyvälaatuinen sivukivi voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi kaivosalueen maarakentamises-
sa (tiet, penkereet, vallit) tai myydä kaivosalueen 
ulkopuoliseen maanrakennuskäyttöön. Sivukiveä 
syntyy niin maanalaisesta kaivoksesta kuin avo-
louhoksestakin, ja määrä riippuu mm. louhintatek-
niikasta, malmin muodosta ja kallioperän laadusta. 
Avolouhinnassa sivukivien louhintamäärät saattavat 
olla jopa suurempia kuin varsinaisen malmin lou-
hintamäärä. Maanalaisessa louhinnassa sivukivien 
osuus on usein vähäisempi, mutta kuilut ja kulku-
väylät louhitaan pääasiassa sivukiveen. Maanalai-
sissa kaivoksissa sivukiviä ei tavallisesti kuljeteta 
maanpinnalle, vaan se hyödynnetään suoraan tyh-
jien louhostilojen tukena ja täytteenä. Kaivoksen 
rakennusvaiheessa, jolloin ei vielä ole tarvetta kai-
vostäytölle, sivukivet voidaan hyödyntää kaivosalu-
een maanpäällisessä rakentamisessa (Kauppila et al. 
2011). Ympäristökelpoisuutta arvioitaessa on myös 
otettava huomioon sivukivien mukana kasoille kul-
kevat louhintaperäiset räjäytysainejäämät. Mikäli 
hyötykäyttö ei ole mahdollista, louhittu sivukivi 
varastoidaan kaivosalueen sivukivelle varatulle lä-
jitysalueelle. Läjitysalueiden sijoituspaikan ja ra-
kentamisen suunnittelussa huomioidaan materiaali-
en fysikaalinen ja kemiallinen käyttäytyminen sekä 
mahdolliset vaikutukset maaperään ja ympäristöön.

Vanhojen kaivosalueiden sivukivikasoilla ei ole 
ollut lainsäädännöllisiä ja ympäristöselvityksellisiä 
perusteita, joten suljettujen ja hylättyjen kaivosten 
sivukivikasojen tiedot voivat olla hyvinkin puut-
teellisia niin määrän kuin laadunkin suhteen. Sivu-
kivikasoja voidaan myös välivarastoida kaivosalu-
eelle myöhempää hyödyntämistä varten (myynti tai 
hyötykäyttö kaivoksen sulkemisen ja maisemoinnin 
yhteydessä). Kaivosalueen sulkemisen yhteydessä 
on tärkeää, että maanpinnalle jäävät sivukivikasat 
stabiloidaan, muotoillaan, peitetään ja kasojen pääl-
le varmistetaan kasvillisuuden vaivaton juurtumi-
nen esim. istutusten avulla. Sivukivikasojen peitto 
vähentää veden ja ilman pääsyä kiviaineksen pin-
taan ja vaikuttaa siten suoraan haitallisten aineiden 
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rapautumisnopeuteen ja kulkeutumiseen. Rikastus-
hiekkoihin verrattuna sivukivien mineraalien rapau-
tumista hidastaa ja vähentää niiden suuri lohkare-
koko. 

Sivukivet läjitetään yleensä lohkareina ja suurina 
kivenmurikoina, minkä vuoksi sivukivikasojen pö-
lyämistä ei usein pidetä merkittävänä. Lohkareiden 
pinnoilla voi kuitenkin olla louhinnassa hienoksi 
jauhautunutta herkästi pölyävää mineraaliainesta. 
Sivukiviaineksen mahdollinen rapautuminen pin-
takerroksen puuttumisen vuoksi sekä kasojen suuri 
korkeus lisäävät tuulieroosion riskiä ja mahdollisia 
pölyhaittoja. Maanalaisista kaivoksista sivukivipö-
lyä kantautuu maanpinnalle ainoastaan tuuletuskui-
lujen kautta. 

Merkittävimpiä sivukivikasojen läjittämisen yh-
teydessä syntyviä päästöjä ilmaan ovat pakokaasut 
ja mineraalipöly. Mineraalipölyä irtoaa sivukivien 
pintojen lisäksi kuljetusten yhteydessä ajoteiltä, 
pihoilta ja kentiltä, renkaista ja kuorma-autojen 
lavoilta. Mineraalipöly vastaa koostumukseltaan 
pääasiassa hienoksi jauhautunutta sivukiveä ja voi 
sisältää täten terveydelle haitallisia metalleja, puo-
limetalleja, rikin yhdisteitä tai kuitumaista asbes-
tipölyä. Mineraalipölyn haitallisuus riippuu mm. 
haitallisten aineiden määrästä ja laadusta sekä hiuk-
kaskoosta. Haitallisuus ei perustu pelkkään kemi-
aan, vaan osa mineraaleista, erityisesti kuitumaiset 
mineraalit, voivat olla haitallisia fysikaalisilta omi-
naisuuksiltaan joutuessaan hengityselimiin. 

Sivukivikasojen aiheuttamaa pölypäästöä voi-
daan arvioida USEPAn kaavasta (USEPA 1983) 
muokatulla mineraalimateriaalin varastoinnin pö-
lypäästöjen arviointikaavalla (Mojave Desert Air 
Quality Management district 2000): 

E = J*1.9*(s/1.5)*[(365-p)/235]*(f/15)

jossa
E = päästökerroin pölyämiselle (kg/ha/päivä)
J = hiukkasten aerodynaaminen kerroin
J(TPM) = 1,0 (kokonaispölyäminen)
J(PM10) = 0,5 
J(PM2.5) = 0,2 
s = silttipitoisuus (%). Oletusarvona 30 %, sivu-
kivikasoilla luku voi olla huomattavasti pienem-
pi, vain muutama prosentti 
p = niiden päivien lukumäärä, jolloin sademäärä 
on yhtä suuri tai yli 0,25 mm. Oletusarvona voi-
daan käyttää lukua 159 (Outokummun alueen 
luku, joka perustuu Ilmatieteen laitoksen sääda-
taan vuosien 2002-2011 tarkastelujaksolla) 
f = prosenttimääräisesti aika, jolloin tuulen no-
peus kasan keskikorkeudella ylittää 5,4 m/s (%). 
Oletusarvona voidaan käyttää lukua 7,2 % (Ou-
tokummun alueen luku, joka perustuu Ilmatie-

teen laitoksen tuulidataan vuosien 2007-2011 
tarkastelujaksolla). 

Tuulieroosion aiheuttama vuotuinen pölypääs-
tö saadaan kertomalla päästökerroin E varastoin-
tialueen tuulieroosiolle alttiilla pinta-alalla (ha) ja 
365:llä. 

Kaava on tarkoitettu aktiivisille varastointika-
soille eli kasoille, joiden pintaa häiritään tarpeeksi 
usein, jotta eroosiolle herkkää tuoretta materiaalia 
on tarjolla. Oletusarvot eivät välttämättä sovellu 
käytettäväksi Suomen olosuhteisiin, sillä kaavassa 
ei oteta huomioon esimerkiksi talvikauden lumi-
peittoa. Tämän vuoksi kaavan antamat laskennal-
liset arvot ovat luultavasti todellisuutta suurempia.

Rikastushiekka-alueet pyritään yleensä pitämään 
märkinä ja kuiville alueille saatetaan levittää esi-
merkiksi kalkkimaitoa pölyämättömän peittävän 
kuoren luomiseksi (Kauppila et al. 2011). Pölypääs-
töjä laskettaessa otetaan huomioon vain peittämät-
tömät ja kuivat alueet. Nämä rikastushiekka-alueen 
kuivat osat eivät välttämättä ole aktiivisia, eli uutta 
tuulieroosiolle altista ainesta ei tule jatkuvasti saa-
taville. Aktiivisten varastointikasojen pölyämismal-
lia voi pitää pahimpana mahdollisena pölypäästönä 
häiriintymättömiltä kuivilta rikastushiekka-alueen 
osilta. Aluekohtaiset paikalliset erot sääolosuhteis-
sa voivat aiheuttaa epätarkkuutta päästöarvioon 
oletusarvojen avulla. Suorilla mittaustuloksilla voi-
daan varmentaa päästökertoimien oikeellisuutta. 

Mineraaliaineksen varastoinnin pölypäästöt riip-
puvat oleellisesti myös varastointitavasta: sijaitsee-
ko varastoitava aines sisätiloissa vai ulkona, onko 
tuulen vaikutusta pyritty minimoimaan esimerkik-
si peittämällä, tuuliesteillä tai aineksen kastelulla? 
Varastoitavan aineksen sisältämä silttipitoisuus on 
tärkeä tekijä arvioitaessa sen herkkyyttä tuulieroo-
siolle. Sääolosuhteissa vaikuttavia asioita ovat tuu-
len nopeus, vuodenaika ja ilman kosteus. Myös 
varastointialueen muoto vaikuttaa pölypäästöjen 
syntymiseen. Tutkimusten mukaan kasojen tuulen-
puoleisten rinteiden ylin kolmannes on kaikkein 
herkintä tuulieroosiolle, joten niiden huomioiminen 
pölypäästöjen vähentämistä suunniteltaessa on tär-
keää (Rademeyer B. 2007).

11.4.4 Toimenpiteet mineraaliaineksen varas-
toinnista aiheutuvan pölypäästön vähentämisek-
si 

Mineraaliaineksen varastoinnista aiheutuvia pöly-
päästöjä voidaan vähentää rakentamalla tuuliesteitä. 
Arvioiden mukaan täydellinen tuulenpuoleinen suo-
ja vähentää pölyämistä 75 %. Pölypäästöjä voidaan 
vähentää myös ainesta kastelemalla. Alla olevassa 
taulukossa on esitetty esimerkki tarvittavan kaste-
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lun määrä suhteessa haluttuun prosentuaaliseen vä-
hentämistehokkuuteen (Air & Waste Management 
Association 1992).

Vähentämistoimenpiteiden jälkeen voidaan las-
kea lopullinen pölypäästömäärä kaavalla (Air & 
Waste Management Association 1992)

Ec = E*[(100-C)/100]

jossa
Ec = lopullinen vähentämistoimenpiteiden jäl-
keinen pölypäästö (kg/ha/päivä) 
E = päästökerroin pölyämiselle (kg/ha/päivä) 
C = vähentämistehokkuus (%).

12   PÄÄSTÖT VESIIN

12.1  Jätevesipäästöt 

 Lauri Solismaa (GTK) ja Jari Mäkinen (GTK)

Metallimalmikaivosalueen jätevesipäästöt ovat 
määritelmällisesti vesiä, jotka päästetään prosessin 
suljetun kierron ulkopuolelle tarkoituksella ja 
hallitusti (kuva 6). Kaivosalueelta tulevia vesija-
keita ovat mm. kaivoksen kuivanapitovedet sekä 
prosessivedet. Eri jakeet johdetaan jätealtaan kaut-
ta selkeytysaltaalle, jossa ne käsitellään saostus- ja 
kemikaalikäsittelyin ennen laskua kierron ulkopuo-
lelle. Osa vesistä otetaan selkeytysaltaalta takaisin 
prosessin käyttöön ns. palautusvetenä. Kaivoksen 
kuivanapitovesien geokemiaa karakterisoi lou-
hittavan malmin ja käytettävien räjähdysaineiden 
geokemia. Prosessista tulevien vesien karakterisoi-
va tekijä ovat käsittelyprosessin kemikaalijäämät. 
Kummatkin vesijakeet ohjataan usein suoraan jä-
tealtaalle, jolloin ne sekoittuvat toisiinsa. Malmi-
mineralogiaa heijastavien kuivatusvesien metal-
lipitoisuudet ovat nykyään jätevesissä vähemmän 
edustettuina, ja suurin kuormittava tekijä voikin olla 
käsittelyprosessivesistä peräisin olevien alkali- ja 
maa-alkalimetallien sekä mm. sulfaatin aiheuttamat 
kohonneet suolapitoisuudet. Kaivoksen rikastuspro-
sessin suunnittelun yhteydessä tehtävien koerikas-
tusten perusteella voidaan tulkita eri vesijakeiden 
pitoisuuksien ja vesitaseen muodostumista.

Juoksutettavan veden määrää kaivoksen toiminta-
aikana arvioidaan useimmiten mittauksilla eräjuok-
sutusten yhteydessä. Veden laatua tarkkaillaan sa-
maan aikaan näytteenoton ja analyysien avulla. Jos 
juoksutus on jatkuvampaa, sitä voidaan tarkkailla 
jatkuvatoimisesti.   Helposti mitattavien suureiden 

avulla voidaan arvioida juoksutettavan veden ko-
konaislaatua sekä ohjata lisänäytteenottoa. Mikäli 
hyvälaatuisia kuivanapitovesiä puretaan jatkuva-
toimisesti erikseen, voidaan niiden määrää arvioida 
suuntaa-antavasti pumppauskapasiteetin avulla. 

Ennen kaivoksen toiminnan käynnistymistä teh-
tävissä riskinarvioinneissa hyödynnetään kaivos-
alueen suunniteltua vesitasekaaviota ja arvioita eri 
vesijakeiden pitoisuuksista (kuva 6). Kaivosaluetta 
valmisteltaessa rakennetaan vesien ohjaus ja keräi-
ly siten, että rikastamotoiminnan jätevesien lisäksi 
samaan vesikiertoon kerätään esimerkiksi louhos-
ten kuivanapitovedet, apu- ja piha-alueilta kerättä-
vät vedet sekä jätealueiden ja tuotevarastoalueiden 
keräysvedet. Samaan aikaan pyritään kaivosalueelle 
tulevat muut ympäristön vedet ohjaamaan mahdol-
lisuuksien mukaan toisaalle. 

Piha-, apu- ja varastoalueilla syntyvän veden 
määrää voidaan ennen toiminnan aloittamista ar-
vioida sadantatietojen perusteella pyrkimällä huo-
mioimaan kunkin toiminnan vaikutus haihduntaan. 
Louhosten kuivanapitovesien määrän arviointi 
on haastavaa, koska kallioperän ruhjeet ja nii-
den vedenjohtavuus vaikuttavat vesimääriin voi-
makkaasti. Kuivanapitovesien laadusta voidaan 
saada viitteitä, jos vesinäytteitä otetaan kallio-
pohjavedestä jo tutkimusvaiheessa, mutta esimer-
kiksi räjähdysaineiden ja kalliotilojen tukemisessa 
käytettyjen menetelmien vaikutus veden ominai-
suuksiin täytyy arvioida erikseen. Varastoaluei-
den suotovesien laadun arvioiminen etukäteen on 

Pölypäästön vähenemi-
nen (%)

Päivittäinen tarvittava 
kastelumäärä (m3/ha)

50 15,9

60 22,4

70 31,8

80 47,5

85 60,9

90 83,2

95 133,6

Taulukko 9. Pölypäästön väheneminen päivittäisen kastelu-
määrän mukaan.
Table 9. Reduction in dust emissions in relation to daily wet-
ting.
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sekin vaativaa. Rikastushiekkojen ja sivukivien 
suotovesiä käsitellään toisaalla tässä raportissa.  
Rikastusprosessin vedet johdetaan yleensä rikas-
tushiekan kanssa rikastushiekka-altaaseen, jossa ne 
selkiytetään ja/tai käsitellään, ja palautetaan proses-
siin tai johdetaan vesistöön. Osa rikastuskemikaali-
en yhdisteistä edelleen osittain hajoaa tai saostuu ri-
kastushiekka-altaassa. Selkeytysaltaaseen menevän 
veden laatua arvioidaan etukäteen rikastuskokeiden 
yhteydessä raportoitavan jätevesien laatutietojen ja 
rikastushiekasta suodatetun veden analyysien pe-

rusteella. Tämän lisäksi arviossa on otettava huo-
mioon samaan kiertoon kerättävät valumavedet ja 
mahdollinen suotovesien kierrätys. 

Päästön arviointiin vaikuttavia tekijöitä 
• veden geokemia 
• veden juoksutus rikastushiekka/saostusaltaalta 

ympäristöön (m³/a) 
• laimeneminen (altaan koko) 
• erikoisolosuhteet, jolloin geokemialliset vaiku-

tukset saattavat olla suuremmat. 

Kuva 6. Esimerkki kaivoksen perinteisestä vesikaaviosta (tuorevesi = pintavesi lähivesistöstä; puhdasvesi = talousvesi) (Kaup-
pila et al. 2011). 
Fig. 6. Conventional water balance at a mine site. (Tuorevesi = added water; puhdasvesi = potable water). Kauppila et al. 2011.

12.2  Päästöt vesiin kaivannaisjätteiden varastoinnista

Anna Tornivaara (GTK) ja Teemu Karlsson (GTK)

Kaivannaisjätteet, pääasiassa sivukivet ja muut jäte-
kivet, rikastushiekka ja erilaiset sakat, muodostavat 
tärkeän päästölähteen kaivoskohteissa. Tämä johtuu 
erityisesti syntyvien jätteiden suuresta määrästä, 
vaikka esimerkiksi louhintatekniikan ja mineraalien 
talteenoton suunnittelulla pyritäänkin minimoimaan 
jätteiden synty kaivoskohteissa. 

Kaivannaisjätealueilta tulevien päästöjen mää-
rään ja laatuun vaikuttavat monet tekijät:
• jätealueiden vesikiertoon johdettavien kaivos-

vesien määrä ja syntyalueet (kuivanapitovedet, 
avolouhos/kaivostunnelit, jätealueiden vedet, ra-
kennetun alueen hulevedet) 

• eri kaivosvesien koostumus ja laatu 
• jätealueiden mittasuhteet sekä pohja- ja patora-

kenteet 
• toiminnan aikaiset ja toiminnan päättymisen jäl-

keiset vesien käsittelymenetelmät ja niiden te-
hokkuus 

• happaman kaivosvaluman syntymahdollisuudet 
ja siihen vaikuttavien prosessien nopeus. 

Kaivannaisjätteiden varastoinnin pintavesivai-
kutuksia voidaan arvioida jätteiden mineralogian, 
kenttätestien, laboratorioanalyysitulosten sekä mal-
linnusohjelmien avulla.

 
12.2.1 Rikastushiekan varastoinnin päästöt 
vesiin

Rikastushiekkakasojen ja -altaiden, samoin kuin 
sivukivikasojen, läjityksestä ja varastoinnista ai-
heutuu kuormitusta alueen pinta- ja pohjavesiin. 
Päästöjen suuruus riippuu monesta tekijästä, joista 
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merkittävimpiä ovat rikastushiekan geologiset ja ke-
mialliset ominaisuudet (etenkin sulfidimineraalien 
osuus), altaan rakenne, vesitalous sekä rapautumis-
vauhti eli aineksen alttius hapettumiselle. Päästöjen 
arvioinnin kannalta tärkeimpiä selvitettäviä ominai-
suuksia ovat happoa tuottavien ja neutraloivien mi-
neraalien suhteet sekä haitta-ainepitoisuudet (esim. 
metallit ja metalloidit), sillä happamuuden kasvun 
myötä myös useampien metallien haitallisuus ja liu-
koisuus kasvavat. Tällöin metallit esiintyvät liukoi-
semmassa ja kulkeutuvammassa kationi-muodossa, 
mikä johtaa helposti happamien ja metallipitoisten 
valuma- ja suotovesien muodostumiseen. Rikas-
tushiekan mukana jätealueelle kulkeutuu myös ri-
kastusprosessissa käytettyjen lisäaineiden jäämiä 
(esim. ksantaatteja tai syanidia), jotka voivat aihe-
uttaa lisäkuormitusta alueen vesiin. 

Rapautumisherkkyyteen ja päästöjen laatuun 
vaikuttavat mm. kiven mineralogia, kemiallinen 
koostumus, sulfidimineraalien raemuoto, raekoko, 
ominaispinta-ala, happamuus, hapetus-pelkistysolot 
ja ilmasto-olosuhteet. Nämä ominaisuudet säätele-
vät alkuaineiden ja niiden yhdisteiden jakaumaa ja 
pitoisuutta, rapautumisen etenemistä sekä kulkeutu-
mista ja pidättymistä. Rapautuminen voi käynnistyä 
heti läjityksen jälkeen, mutta vaikutus voi ilmaantua 
myös vasta pitkän ajan kuluessa edellä mainittujen 
olosuhteiden mukaan. 

Sivukivikasat ovat suuremman raekokonsa ta-
kia heti ilman hapen vaikutuksen alaisena, kun taas 
rikastushiekka-altaat ovat läjitystekniikkansa takia 
alttiina hapettumiselle varsinaisesti vasta kuivues-
saan. Rikastushiekka johdetaan rikastamolta yhdes-
sä prosessiveden kanssa läjitysalueelle, ja jätealue-
tyypin mukaan rikastushiekka jää joko osittain tai 
kokonaan vesipeiton alle. Jätealueen vesipitoisuus 
voi siis vaihdella vanhan kaivoksen lähes kuivis-
ta kasoista täysin vedellä kyllästyneisiin altaisiin. 
Rikastushiekka-alueen jälkihoidossa käytetään joko 
maa- tai vesipeittoa. Jätekasan vesipitoisuudella ku-
ten myös hapen diffuusion etenemisen arvioimisel-
la on merkittävä rooli selvitettäessä rikastushiekan 
rapautumisnopeutta. Happi voi kulkeutua rikastus-
hiekoissa myös esimerkiksi sadeveteen liuenneena. 
Rikastushiekka-altailla happi etenee asteittaisesti 
patovallien tai kasan pinnan kautta. Esimerkiksi 
Ruotsissa tehdyissä kokeissa rikastushiekka-altaan 
hapettumiskerros liikkui 2,8 cm vuodessa, samoin 
kuin kuparin rikastumiskerroksen yläraja. Kun ha-
pettumiskerros saavutti pohjaveden, hapettuminen 
loppui lähes kokonaan (Ljunberg & öhlander 2001). 
Esimerkiksi rikkikiisun hapettuminen ja happaman 
kaivosvesivaluman (AMD) muodostuminen on pit-
kälti riippuvainen hapen saatavuudesta (Alpers & 
Nordstrom 1999). Reaktiossa syntyy ferrorautaa, 
joka voi hapettua edelleen ferriraudaksi. Erittäin 

alhaisessa pH-arvossa ferrirauta voi pysyä liukoise-
na ja toimia elektronin vastaanottajana rikkikiisun 
hapettumisreaktiossa. Neutraalissa tai korkeassa 
pH-arvossa ferrirauta saostuu eri rautahydrokseina. 
Happamuuden nousu lisää monien kahdenarvoisten 
metallien liukoisuutta, ja esimerkiksi ferrorauta on 
kohtalaisen liikkuva alhaisesta pH:sta neutraaliin ja 
kulkeutuu sadeveden imeytymisen mukana rikas-
tushiekan vedellä kyllästyneeseen kerrokseen ja lo-
pulta vesistöön. 

Rikkikiisun hapettuminen lisääntyy mikrobitoi-
minnan vaikutuksesta, jolloin rapautumista kont-
rolloi ph ja mikrobikatalyysi. Eri sulfidien välillä 
on selviä eroja, ja esimerkiksi rikkikiisu on usein 
pysyvämpi happamissa liuoksissa kuin mikrobiliu-
oksissa, mutta kuparikiisu ja sinkkivälke liukeni-
vat selvästi happamissa abioottisissa olosuhteissa. 
Tutkimuksessa myös huomattiin, että kuparin ja 
sinkin liukeneminen ei tapahtunut samaan aikaan 
sulfaattikonsentraation nousun kanssa, vaan vapau-
tuneet metallit olivat absorboituneet rikastushiekan 
mineraalien pinnoille (Gleisner & Herbert 2002). 
Bioottisten olosuhteiden rapautumiskiihtyvyyteen 
vaikuttavat todennäköisesti laskeva pH ja bakteeri-
en katalysoimien reaktioiden tuottaman ferriraudan 
määrä. sulfidien hapettumisessa onkin monia luon-
nollisesti esiintyviä asidofiilisiä mikro-organismeja 
merkittävässä roolissa. Ferroraudan hapettamisessa 
ne pystyvät liuenneen hapen tilalla käyttämään fer-
rirautaa elektronin vastaanottajana myös alhaisissa 
pH-olosuhteissa. Bakteerit tuottavat toiminnassaan 
lämpöä, ja sen vuoksi rikastushiekkakasan lämpö-
tila voi olla paljon luonnontilaisen kasan lämpö-
tilaa selvästi korkeampi. Suomen talven kylmillä 
pakkaskuukausilla on kuitenkin todennäköisesti 
hidastava vaikutusta bakteerien toimintakykyyn ja 
lukumäärään; tosin paksu lumipeite vaikuttaa tilan-
teeseen käänteisesti. 

Päästöjen suuruutta arvioitaessa on huomioitava, 
että suuri osa sulfidien hapettumisessa vapautuneis-
ta metalleista pidättyy jätteeseen sekundäärimine-
raalisaostumina (Lottermoser 2007). Osa ioneista 
on jo kasan sisällä vuorovaikutuksessa rapautumis-
liuosten kanssa saavuttaen kyllästyneisyysasteen, 
ja sen seurauksena ne saostuvat sekundäärimine-
raaleiksi tai sopivien mineraalikiteiden pinnoille. 
Tästä syystä huokosveteen liuenneet alkuaineet ei-
vät kulkeudu kokonaisuudessaan suotovesiin asti. 
Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että 
rikastushiekka-altaan suotovesien vuosittaiset me-
tallipäästöt (Cu, Cd, Co, Ni, Zn) olivat ainoastaan 
4−12 prosenttia siitä määrästä, joka vuosittain va-
pautui hapettumisen ja rapautumisen seurauksena. 
loput 88−96 prosenttia liuonneista ioneista olivat 
saostuneet rikastushiekkakasaan (Holmström et 
al. 1999, Ljunberg & öhlander 2001). Näin ollen 
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tutkitun alkuaineen suhteellisen suuri osuus alem-
missa kerroksissa voi olla seurausta saostumisesta, 
esim. kupari rikastuu sekundäärisesti hapettumis-
kerroksen alapuolelle ja ainakin osaksi muodostaa 
kovelliinia (Cus) magneettikiisurakeiden yhteyteen 
(Ljunberg & öhlander 2001). Myös lyijyn ja sinkin 
on todettu adsorpoituvan mm. rikkikiisun pinnoille. 
Sekundäärimineraaleilla on myös suuri metallien 
adsorptiokapasiteetti, etenkin hapen läsnä ollessa. 
Sekundäärimineraalien saostuminen tapahtuu usein 
hapettuneen jätekerroksen alapintaan, hapettuneen 
ja hapettumattoman kerroksen raja-alueelle. 

Jätekasan sekundäärimineraalien saostuminen on 
seurausta (Müller et al. 2002)
• liuenneen kationin hapettumisesta ja/tai hydro-

lyysistä 
• happamien suotovesien reaktiosta neutraloivien 

mineraalien tai alkalisten vesien kanssa 
• happamien kaivosvesien sekoittumisesta neut-

raaleihin vesiin 
• sulfidien hapettumisesta kosteassa ilmassa 
• kaivosveden pitoisuuden kasvusta evaporaation 

vuoksi. 

Alhaisen ph:n sulfidihapettumisvyöhykkees-
sä kationien adsorptio-alttius on pieni, kun taas 
happianionien alttius (esim. AsO4) on suurempi. 
Esimerkiksi nikkelin, alumiinin ja magnesiumin 
tiedetään korreloivan rauta(III)hydroksidin esiin-
tymisen kanssa. Natriumin ja kaliumin vähäinen 
määrä hapettumisvyöhykkeen huokosvedessä ja 
runsaus raepinnalla voi puolestaan olla seurausta 
Na/K-pitoisesta jarosiitin saostumisesta. Kalsium 
puolestaan voi rikastua esim. rakeiden pinnalle se-
kundääriseksi kipsiksi, ja pieni hiilen määrän kasvu 
rikastushiekan raepinnoilla hieman sulfidihapet-
tumisvyöhykkeen alapuolella voi johtua yhdistel-
mästä, jossa akvaattinen karbonaatti adsorptoituu 
mikro-organismien orgaanisen hiilen seurauksena 
(Blowes & Jambor 1990). Adsorptiolla onkin suurin 
vaikutus rajoittaa metallien (pb, Zn, Cd) pitoisuutta 
korkeammassa pH:ssa ei-hapettuneessa rikastushie-
kassa. Verkkosilikaatit, kuten kloriitti, talkki, smek-
tiitti ja illiitti, adsorptoivat hyvin vapaita metalli-
ioneja huokosvedestä (Lottermoser 2007). 

Sekundäärimineraalit voidaan jaotella sulfaateik-
si (jarosiitti, kipsi, melanteriitti), oksideiksi, hyd-
roksideiksi (götiitti, ferrihydriitti, lepidokrosiitti), 
arsenaateiksi, karbonaateiksi, silikaateiksi ja puh-
taiksi alkuaineiksi. Yleisin sekundäärinen mineraa-
lityyppi on vesiliukoinen metallisulfaatti (kahden-
arvoinen kationien kanssa) (Me2+so4 • n h2O, jossa 
Me = Ca, Cu, Co, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn ja n=1−7) 
(Müller et al. 2002).

sulfidipitoisen rikastushiekkakasan hapettumisen 
etenemisen tunnusomaisia mineraalien muutoksia 
ja sekundäärimineraaleja (Blowes & Jambor 1990): 
• selvästi hapettunut kerros: jarosiitti, kipsi. 
• hapettunut kerros: götiitti, lepidokrosiitti, ferri-

hydriitti joitakin rikki- ja kuparikiisun jäämiä 
• heikosti hapettunut kerros: markasiittia ja sul-

faatteja rakeiden pinnoilla, progressiivinen kor-
vaus götiitillä jne.; magneettikiisu voimakkaasti 
muuttunutta ja sen ympärille on muodostunut 
rauta(III)hydroksidikehiä 

• hapettumaton kerros: ei selviä merkkejä muutok-
sesta. 

hardpan/anturamaa/kovakuori voi muodostua 
hapettumisvyöhykkeeseen syvyydelle, jossa huo-
kosvesi reagoi happamuutta neutraloivien karbo-
naattien kanssa. Huokosveden pH nousee nopeasti 
karbonaattien puskurointikyvyn ansiosta, jolloin 
rauta saostuu rautahydroksidiksi ja sementoi jät-
teen. Kalsiitin, kalkin tai magnesiitin lisäyksellä 
voidaan sitoa keinotekoisesti Hardpan-efektillä ri-
kastushiekkaa kipsiksi, jarosiitiksi ja rautahydrok-
sidiksi, jolloin kova saostumakerros estää alempia 
osia hapettumasta lisää sekä vähentää happamien 
kaivosvalumavesien muodostumista (Lottermoser 
2007). 

Samoin kuin vanhojen rikastushiekka-altaiden 
peittämisellä, myös Hardpan-efektin avulla pyritään 
• estämään hapettuneen maan huokosveden pääsy 

vedellä kyllästyneeseen osaan 
• rajoittamaan hapen pääsyä vedellä kyllästynee-

seen osaan 
• vähentämään jätteen huokoisuutta 
• saostamaan raskasmetallit ja metalloidit. 

Saostumat vaikuttavat merkittävästi kaivosvesien 
laatuun sitoessaan haitallisia alkuaineita. Uudelleen 
kiteytyneiden mineraalien liukoisuus vaihtelee kui-
tenkin paljon, ja olosuhteiden muuttuessa myös se-
kundäärimineraalit ja kiteiden pinnoille adsorptiol-
la kiinnittyneet haitalliset metalli-ionit voivat liueta 
uudelleen ja kulkeutua ympäröivään luontoon. Hyd-
rosulfaatin uudelleen veteen liukeneminen, jonka 
seurauksena ionit vapautuvat takaisin liuokseen, 
voidaan kuvata seuraavalla kaavalla (Müller et al. 
2002): 

Me2+SO4 • nH2O(s) ↔ Me2+(aq) + SO42-(aq) 
+ n H2O(l) 

Kationin+(aq) + anionin-(aq) + n H+(aq) + n 
H2O(l) ↔ sekundäärimineraali – n H2O(l). 
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Metallien liukoisuuteen ja happaman kaivosve-
sivaluman (AMD) arviointiiin käytettäviä menetel-
miä ja analyysejä: 
• geologia (kentällä); mineralogia, kivilajit, muut-

tuminen ja rapautuminen, rakenne 
• mineralogia; mikroskooppi (pää- ja sivumineraa-

lit), XRd, petrografia, sEM-MlA, sulfidimine-
raalit ja niiden muuttuminen, raekoko 

• geokemia; kokokivianalyysi, XRF, happoliuotus 
+ ICp-oEs/Ms 

• pH, karbonaattipitoisuus 
• rikkianalysaattori (leco); kokonaisrikki, sulfidi-

nen rikki, sulfaattinen rikki, hapontuottopotenti-
aali (AP) 

• karbonaattien määrä, neutralointipotentiaali(NP) 
• staattinen testi; hapontuottopotentiaali (ABA, 

NAG, sobek, NCv, ph) 
• tIC (total Inorganic Carbon), toC (total orga-

nic Carbon), doC (dissolved organic carbon) 
• hydrogeologia; sademäärät, haihtuminen, virta-

us, vesipitoisuus, veden kemia 
• liukoisuustesti (lyhytaikaiset); (splp, tClp, 

MEP, MWMP etc.), ravistelutesti, heikkohappo-
uutot 

• kineettiset testit (pitkäaikaiset); hCt (humidity 
Cell test), kolonnitestit, 

• adsorption tutkiminen, Kd 
• kenttäanalyysit; in situ -liotus (lysimetri), sei-

nänpesu (wall washing stations). 

Lisäksi arvioitaessa rikastushiekka-altaan veden 
laadun vaikutusta pohja- ja pintavesiin tulisi ottaa 
huomioon huokosveden laatu, suotovesipotentiaali 
(laatu ja määrä), huokosveden imeytymisen ja suo-
tovesien sekoittumisen vaikutus pohja- ja pintave-
den laatuun. 

 
Laskuesimerkki 1. (Price 1997): 

Metallin kokonaisreaktio-osuus (mg/vko).
Rikastushiekkakasan hapettuvaksi uskotun ai-
neksen määrä kerrotaan hapettuvan pinnan 
prosenttimäärällä.
Saatu luku (kg) kerrotaan kosteuskammiotestis-
tä saadun arvon kanssa (Me/kg/wk).
Saatu luku voidaan kertoa vielä virtaavan veden 
määrällä, jolloin saadaan metallin konsentraa-
tio.
10 000 000 t/30 000 000 t uskotaan olevan ha-
pettuneen
Kosteuskammiotestin tulos on 15 mg Cu/Kg/
vko (HCR)
Veden virtaus 1 000 000 l/vko
10 % materiaalista on paljastunutta 
Kokonaisreaktiomäärä kaivoksen ainesosalle 
yksikössä mg/vko

= 10 000 000/10 % = 1 000 000 t eli 1 000 000 
000 kg * 15 mg Cu/kg/vko = 15 000 kg Cu /vko
15 000 000 000 mg/1 000 000 l/vko = 1 500 mg/l 
Cu/vko.

Rikastushiekka-alueen päästömäärään ja päästö-
jen haitallisuuteen vaikuttavia tekijöitä:
• rikastushiekan koostumus (mineralogia, kemia, 

hapontuotto- ja neutralointiominaisuudet, haital-
listen metallien esiintymismuoto, raekoostumus 
ja -koko) 

• rikastushiekka-altaan rakenne (koko, huokoi-
suus, pohjan tiiveys, patojen suotavuus) 

• läjitystekniikka (heterogeeninen mineraalipartik-
keleiden jakautuminen; laji tai koko)

• ympäröivät maaperä-, kallioperä- ja hydrogeolo-
giset olot (pinta- ja pohjaveden läheisyys, ruhjei-
suus, maaperän vedenjohtavuus) 

• paikalliset ilmasto-olot (sadanta, haihdunta, lu-
mipeitteen paksuus ja routa, pölyäminen) 

• rikastushiekan altistuminen ilmakehän hapelle ja 
vedelle (peittokerrokset; kuiva-/vesipeitto, kas-
villisuus, veden imeytyminen, hapen diffuusio, 
vedellä kyllästyneisyys, vedenjohtavuus)

• vesien keräysjärjestelmät ja puhdistus (vesienkä-
sittelylaitos, luonnontilainen kosteikko)

• rikastushiekka-altaan sijainti (etäisyys asutuksis-
ta, maanviljelyalueesta, kaivot, vedenottamon tai 
luokitellun pohjavesialueen läheisyys). 

Edellä luetellut tekijät vaikuttavat rikastushie-
kan pH- ja hapetus-pelkistys-olosuhteisiin, aineiden 
ja yhdisteiden liukoisuuteen, puskurointikykyyn 
(neutralointi-/hapontuottokyky) sekä leviämiseen. 
Happaman kaivosvesivaluman (AMD) syntyä ja 
haitta-aineiden liukoisuutta voidaan tutkia eri me-
netelmien avulla. 

12.2.2 Päästöt vesiin sakkojen varastoinnista

Kaivosprosesseissa saattaa saostua erilaisia ympä-
ristölle haitallisia sakkoja. Näitä ovat mm. metal-
lien talteenottoprosesseissa syntyvät sakat, kuten 
neutralointisakka ja mineraalilietteessä olevan 
kullan natriumsyanidilla tapahtuvassa erotuksessa 
muodostuva sakka. Neutraloinnin sakkaa voi muo-
dostua esimerkiksi neutraloitaessa vaahdotusliuosta 
kalkilla ja rikastushiekalla. Neutralointireaktioissa 
syntyy usein kipsiä ja erilaisia metallihydroksideja, 
kuten rauta- ja alumiinihydroksideja. Kaivosten lai-
tehuoltojen yhteydessä saattaa myös syntyä erilaisia 
sakkamaisia aineksia (PSY 2007). 

Sakkoihin saattaa rikastua runsaasti erilaisia ai-
neita käytettyjen prosessien mukaan. Esimerkiksi 
kultakaivoksella neutraloinnin sakka saattaa sisäl-
tää runsaasti arseenia, rautaa, kalsiumia ja rikkiä, 
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kun taas syanidiliuotussakka sisältää pääasiassa 
silikaatteja ja muita liukenemattomia mineraaleja 
ja siinä on runsaasti alumiinia, rautaa ja titaania. 
Syanidiliuotuksen sakka sisältää syanidiyhdisteitä, 
jotka voivat olla erittäin pienissäkin pitoisuuksissa 
vesieliöille myrkyllisiä, esimerkiksi julkaisun “Na-
tional Recommended Water Quality Criteria - Cor-
rection” mukaisesti suurin sallittu lyhytaikainen 
altistumispitoisuus vesieliöstölle on 0,022 mg/l ja 
suurin sallittu pitkäaikaisen altistumisen pitoisuus 
0,0052 mg/l (usEpA 1999). Myös neutraloinnissa 
syntyvä kalsiumferriarseenisakka voi olla ympä-
ristölle haitallista, mikäli arseeni pääsee kulkeutu-
maan eteenpäin loppusijoitusalueelta. Sakat voivat 
kuitenkin olla melko pysyviä, mikäli pH ei pääse 
laskemaan liian alas. 

Kaivostoiminnassa muodostuvat sakat ovat 
yleensä ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 
nimikkeiden mukaisesti luokkaa 01 03 (metallimi-
neraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsitte-
lyssä syntyvät jätteet) (yM 1129/2001). sakkoja 
sijoitetaan yleensä rikastushiekka-alueille, sakka-
altaisiin, sivukivikasoille sekä louhosten tai maan-
alaisten kaivosten täytteeksi. Haitallisia aineita 
sisältävät ja ominaisuuksiltaan vaaralliset sakat, 
kuten syanidiliuotuksen sakka tai metallitehtaalla 
syntyvät mineraalipitoiset sakat, luokitellaan yleen-
sä ongelmajätteeksi, jolloin niiden sijoituspaikka 
merkitään ongelmajätteen kaatopaikaksi ja se on ai-
dattava (lsy 2006a, psy 2002, psy 2007). 

Erittäin pienipartikkeliset sakat saattavat kuivu-
essaan kulkeutua ympäristöön pölynä ja kuljettaa 
mukanaan haitallisia aineita, esimerkiksi raskasme-
talleja ja arseenia. Sakkojen varastointiin käytetyil-
tä alueilta saattaa päästä ainesta ympäristöön myös 
esimerkiksi reunapadon sortumisen tai pohjara-
kenteiden vuotamisen takia. Vesistöön joutuessaan 
sakat huonontavat veden laatua ja aiheuttavat hap-
pamoitumisriskin. Mahdollisesti liukenevien haital-
listen ainesten lisäksi kiintoaines samentaa vettä ja 
aiheuttaa ongelmia vesieliöstölle. 

12.2.3 Sivukiven varastoinnin päästöt vesiin

Kaivostoiminnan sivukivikasat ovat ympäristö-
ministeriön asetuksen 1129/2001 jäteluettelon 
mukaisesti joko metallimineraalien louhinnasta 
syntyviä jätteitä (luokka 01 01 01) tai muiden 
mineraalien louhinnasta syntyviä jätteitä (luokka 
01 01 02) (yM 1129/2001). Kaivosalueelle 
varastoiduista tai loppusijoitetuista sivukivikasoista 
voi aiheutua päästöjä sekä ilmaan että pohja- ja 
pintavesiin. Virtaavan veden ja tuulen mukana 
päästöt voivat kulkeutua vesistöön tai ne voivat 
kerääntyä lähialueen maaperään. Sivukivikasojen 
varastointiin liittyvät haitalliset alkuaineet ja 

yhdisteet voivat olla metalleja (esim. Co, Cr, Cu, 
pb, Mo, Ni, Zn, u, v), puolimetalleja (As, sb), 
suoloja (esim. sulfaatit), ravinteita (typpiyhdisteet) 
tai orgaanisia yhdisteitä. Ne ovat peräisin 
pääsääntöisesti malmiesiintymästä itsestään 
tai louhinnassa käytettävistä räjähdysaineista 
(typpiyhdisteet). Haitallisten aineiden esiintyminen 
ja pitoisuustasot riippuvat ensisijaisesti malmi- 
esiintymän geologiasta, mineralogiasta, kemiasta 
sekä valitusta louhintamenetelmästä. Ympäristö- 
haitallisuus on riippuvainen aineiden 
pitoisuustason lisäksi erityisesti ainekohtaisista 
toksikologisista ominaisuuksista ja esiintymis- 
muodosta. Haitallisuuteen vaikuttavat mm. 
esiintymisympäristön pH- ja redox-olosuhteet, 
läsnä olevien alkuaineiden seurueet ja yhdisteet 
sekä ilmasto-olosuhteet. Kyseiset ominaisuudet 
säätelevät haitta-aineiden liukoisuutta ja bio- 
saatavuutta ja vaikuttavat siten myös päästöjen 
määrään. sulfidimineraalien (esim. magneetti-, rik-
ki-, kupari- ja arseenikiisujen, pentlandiitin ja sink-
kivälkkeen) hapettumisen hallinta kaivostoiminnan 
aikana ja sen päätyttyä on yksi keskeisimmistä 
haasteista metallikaivosten ympäristökuormituksen 
vähentämisessä. 

Sivukivikasojen läjityksestä ja varastoinnista voi 
aiheutua kuormitusta alueen vesiin. Merkittävimpiä 
sivukivikasojen päästöön liittyviä tekijöitä ovat sul-
fidimineraalien hapettuminen ja liukeneminen, eli 
happoa tuottavat kivilajit tuottavat hyvin todennä-
köisesti myös happamia valumavesiä (AMd). sulfi-
dimineraalien hapettumisessa muodostuvien vesien 
happamuus riippuu pitkälti geologiasta eli kivi- tai 
mineraaliaineksen sisältämien happoa tuottavien ja 
neutraloivien mineraalien suhteista. Happamuuden 
kasvun myötä myös useampien metallien haitalli-
suus ja liukoisuus kasvavat edelleen, jolloin metal-
lit esiintyvät liukoisemmassa ja kulkeutuvammas-
sa kationimuodossa. Tällöin sivukivestä voi liueta 
myös esimerkiksi puolimetalleja, maa-alkaleja ja 
rikinyhdisteitä, jolloin kaivosalueelle muodostuvat 
happamat valuma- ja suotovedet sisältävät myös 
haitallisia aineita. Myöhemmin liuenneet vety- ja 
metalli-ionit sekä rikki voivat hapettuessaan muo-
dostaa sulfaatteja. Anionien pidättyminen puoles-
taan lisääntyy happamuuden lisääntyessä (Price 
1997). Myös neutraloivat mineraalit ja silikaatit 
voivat lisätä alkuaineiden liukoisuutta, vaikka si-
vukivikasa luokiteltaisiin happoa tuottamattomaksi. 
Tämän seurauksena ympäristöön valuvat neutraalit 
tai jopa alkaliset vedet voivat sisältää merkittäviä 
määriä ympäristölle haitallisia metalleja (Heikkinen 
et al. 2009). Sivukivien mukana voi kulkeutua myös 
räjähdysainejäämiä, jotka voivat aiheuttaa alueen 
vesiin typpikuormitusta. Herkkäliukoisia räjähdys-
aineita on nykyisin korvattu vaikeampiliukoisilla 
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aineilla, joista veteen liukenee vähemmän typpiyh-
disteitä. Typpikuormituksen arviointia on käsitelty 
Minerassa erikseen omassa osiossaan. Toiminnan 
alkuvaiheessa sivukivialueelta purkautuvien valu-
ma- ja suotovesien metalli- ja kiintoainespitoisuu-
det voivat olla korkeita sivukivikasojen hienora-
keisen aineksen reagoidessa ilman ja veden kanssa 
sekä maa-ainesten siirron ja ajon takia. Vapaiden ja 
reagoivien sulfidien pinta-alan vähenemisen vuoksi 
kiintoainesmäärät kuitenkin laskevat yleensä pian 
pitoisuushuipun saavuttamisen jälkeen (Kumpulai-
nen 2005). 

Rapautumisherkkyyteen ja päästöjen laatuun, 
kuten vapautuneiden haitta-aineiden jakaumaan ja 
pitoisuuteen, vaikuttavat mm. kiven mineralogia, 
kemiallinen koostumus, sulfidimineraalien raemuo-
to, ominaispinta-ala ja kidehilojen ominaisuudet, si-
vukiven murskekoko, hienoaineksen määrä, happa-
muus, hapetus-pelkistysolot ja ilmasto-olosuhteet. 
Nämä ominaisuudet säätelevät alkuaineiden ja nii-
den yhdisteiden käyttäytymistä ja vaikuttavat ainei-
den kulkeutumiseen ja pidättymiseen maaperässä ja 
vesistössä. (Blowes & ptacek 1994, Cravotta et al. 
1999)

Kivien rapautuminen voi käynnistyä heti läjityk-
sen jälkeen, sillä rikastushiekoista poiketen sivuki-
vikasat ovat usein heti alttiina veden lisäksi ilma-
kehän hapelle, mutta vaikutus voi ilmaantua myös 
vasta pitkän ajan kuluessa kasan olosuhteiden ja 
sivukiven geologian mukaan. Kasojen huokostila 
on pääasiallisesti ilman kyllästämä ja vesipitoisuus 
on useimmiten kasan pohjaosia lukuun ottamatta 
pieni, vaikkakin sivukivikasojen vedenläpäisevyys 
ja sadannan imeytymisprosentti on hyvä. Tyypilli-
nen sivukivikasojen vesipitoisuus on 5−15 % (Rit-
chie 1994). Vedenjohtavuus on taas sivukivikasojen 
kylläisessä tilassa yleensä 10-5−10-7 m/s:n luokkaa 
(O’Kane et al. 2001). Rapautumisessa tarvittava 
happi voi kulkeutua sivukivikasoissa eri tavoin, 
kuten sadeveteen liuenneena, huokosilman diffuu-
siona tai tuulen ja ilmakehän osapaine-erojen takia 
erityisesti tuulisilla alueilla (Kumpulainen 2005, 
Ritchie 1994).

Fickin ensimmäisen lain avulla pystytään arvi-
oimaan hapen massavirtaa sivukivikasassa (Fick 
1855):

F = -D(∆C/∆X)

jossa
F = massavirta pinta-alayksikköä kohti (mol/
m2-s)
D = diffuusiokerroin (m2/s)
∆C = konsentraatioero ylä- ja alapinnan välillä 
(mol/m3)
∆X = kerroksen paksuus (M).

sulfidimineraalien hapettumisnopeudet ovat eri-
laiset, ja pitkän aikavälin ympäristövaikutuksia tar-
kasteltaessa on hyvä huomioida, että nopeammin 
hapettuva mineraali voi tuottaa vähemmän happoa 
kuin hitaammin rapautuva. Esimerkiksi magneetti-
kiisu tuottaa rapautuessaan kaksi kertaa vähemmän 
rikkipäästöjä kuin rikkikiisu, mutta rikkikiisu on 
magneettikiisua hitaampi rapautumaan. Oksidimi-
neraalit ovat puolestaan tavallisesti kiderakenteel-
taan pysyvämpiä ja heikommin rapautuvia kuin sul-
fidimineraalit. 

Esimerkki sulfidien suhteellisesta rapautumis-
herkkyydestä: magneettikiisu > rikkikiisu > kupa-
rikiisu. 

sulfidien rapautumiseen, varsinkin pitkällä aika-
välillä, kuuluu oleellisesti mukaan myös sulfideja 
hajottavat bakteerit, joiden toiminta voi nopeuttaa 
reaktiota jopa tuhatkertaisesti. sulfidien hapettumi-
sesta syntyy, etenkin bakteeritoiminnan vaikutuk-
sesta, myös lämpöä, ja sivukivikasan sisäinen läm-
pötila voi olla huomattavasti ympäröivää lämpötilaa 
korkeampi. Malmiesiintymissä yleisesti esiintyvä 
rikkikiisu on myös suuren rikkipitoisuutensa vuoksi 
yksi suurimmista vesien happamoittajista kaivoste-
ollisuudessa yhdessä herkästi rapautuvan magneet-
tikiisun kanssa. Muiden sulfidimineraalien vaikutus 
korostuu pääasiassa niistä liukenevien metallien ja 
metalloidien myötä, jolloin vesien haitta-ainepitoi-
suudet nousevat. 

Esimerkki sulfidimineraalin rapautumisesta:

Rikkikiisu hajoaa veden ja hapen vaikutuksesta 
FeS2 (s) + 7/2O2 (g) + H2O (l) -> Fe2+ (aq) + 
2SO42- (aq) + 2H+ (aq) 

Muodostunut ferrorauta liukenee veteen ja ha-
pettuu edelleen ferriraudaksi 
Fe2+ (aq) + ¼O2 (g) + H+ (aq) -> Fe3+ (aq) + 
1/2H2O (l) 

Alhaisessa pH:ssa (< 4,5) ferrirauta reagoi py-
riitin kanssa (ja hapettuminen on noin kymme-
nenkertaisesti nopeampaa kuin alkuperäinen 
hapen aiheuttama) 
FeS2 (s) + 14Fe3+ (aq) + 8H2O (aq) -> 15Fe2+ 
(aq) + 2SO42- (aq) + 16H+ (aq) 

Korkeissa pH:issa ferrirauta muodostaa rauta-
hydroksidia veden ja hapen kanssa 
Fe3+ (aq) + 3H2O (l) -> Fe(OH)3 (s) + 3H+ (aq) 

Esimerkki karbonaatin rapautumisesta:

Kalsiitin liukeneminen veteen 
CaCO3 (s) + H+ (aq) <-> Ca2+ (aq) + HCO3-
(aq) 
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Haitallisten aineiden kulkeutuminen on riippu-
vainen myös maaperän raekoosta, huokoisuudesta, 
vesipitoisuudesta sekä vedenpidätys- ja vedenjoh-
tavuusominaisuuksista. Veden virtaama maaperässä 
voidaan arvioida laskennallisesti Darcyn lain avulla 
(darcy 1856): 

Q = K*A*I

jossa
Q = veden virtaama maaperässä
A = poikkipinta-ala
K = vedenjohtavuuskerroin (voidaan määrittää 
kentällä tai laboratoriossa)
I = hydraulinen gradientti (H/L).

Haitta-aineiden kulkeutumisriskiä pohjaveteen 
voidaan arvioida määrittämällä tutkimusalueen 
maa-vesi-jakautumiskerroin Kd (distribution coef-
ficient), joista voidaan johtaa edelleen alkuainepi-
toisuudet huokos- ja pohjavedessä [mg l-1]. Suuri 
Kd-arvo tarkoittaa, että haitta-aine sitoutuu voimak-
kaasti maa-ainekseen eikä näin ollen kulkeudu hel-
posti maaperässä. Kd-arvo voidaan selvittää labora-
toriouuttojen avulla (Tarvainen et al. 2009). 

Maa-vesi jakautumiskertoimen laskeminen:

Kd(x) = Cs(X)/Cl(X)

jossa
Kd(x) = Kd-arvo alkuaineelle x (l/kg)
Cs(x) = alkuaineen x kokonaispitoisuus maape-
rässä (μg/kg)
Cl(x) = alkuaineen x pitoisuus huokosvedessä 
(μg/l).

Kaikki rapautuneet yhdisteet eivät välttämättä 
kulkeudu pitkälle, vaan osa saostuu uudelleen jo 
sivukivialueen sisällä. Läjitysalueen pohjan hie-
noaines voi adsorboida suotovesistä kationeja, jos 
se mahdollistaa osittaisen läpivirtauksen ja katio-
nivaihdon. Kasojen sisällä virtaavat suotovedet 
voivat saostaa sekundäärisiä saostumamineraaleja 
kasan omiin adsorptiokohtiin. Esimerkiksi hapettu-
nut rauta saostuu kaivosvesissä raudan oksideiksi, 
hydroksideiksi tai hydroksysulfaatteiksi, se pystyy 
myös pidättämään metalleja ja vähentämään siten 
alueen kokonaiskuormitusta (Kauppila et al. 2011, 
Kumpulainen 2005). 

12.2.4 Menetelmiä päästöjen arviointiin

pelkkä sulfidimineraalien esiintyminen sivukivi-
kasassa ei yksinään riitä, vaan happamien valuma-
vesien synty on riippuvainen happamuutta tuottavi-
en sulfidimineraalien ja happamuutta neutraloivien 

mineraalien, lähinnä karbonaattien, määrien suh-
teista eli reaktioiden tasapainosta. Tehokkaimpia 
happamuutta neutraloivia mineraaleja ovat karbo-
naattimineraalit (esim. kalsiitti), mutta myös sili-
kaattimineraalit voivat rapautuessaan puskuroida 
valumavesien pH:ta. Sivukivikasan kyky muodos-
taa happamia valumavesiä riippuu näin ollen hap-
pamuutta neutraloivien mineraalien ja happamuutta 
tuottavien sulfidimineraalien suhteesta (NpR=Np/
AP). Hapontuottopotentiaali (AP) voidaan laskea 
esimerkiksi jätteen sulfidisen rikin kokonaispitoi-
suudesta, kun taas neutraloimispotentiaali (NP) voi-
daan selvittää sivukiven karbonaattisen hiilen ko-
konaispitoisuudesta tai karbonaattisen mineraalien 
kokonaismäärästä. (White et al. 1999).

Hapontuotto- ja neutralointipotentiaalin selvittä-
misen lisäksi sivukivikasojen sisältämien haitallis-
ten aineiden liukoisuutta ja haitta-ainemääriä selvi-
tetään myös muiden menetelmien avulla. Sivukiven 
mineralogian selvittämisen ohella ympäristön kuor-
mitusta tutkitaan mm. kuningasvesi-, ammoniuma-
setaatti- tai ammoniumoksalaattiuuttojen ja uutoista 
tehtävien alkuainemääritysten avulla, rikki- ja hii-
lianalysaattorimäärityksillä, XRF-menetelmällä, 
staattisella NAG-testillä ja kineettisellä kosteus-
kammiotestillä (White et al. 1999, Lapakko 2003, 
Price 1997, AMIRA 2002, EU 2009). 

Yleinen tapa arvioida kiviaineksen ympäristö-
ominaisuuksia on verrata kuningasvesiuuttoisia 
alkuainepitoisuuksia valtioneuvoston ns. PIMA-
asetuksen kynnys- ja ohjearvoihin (Valtioneuvos-
ton asetus 214/2007). Kynnysarvot alapuolisia 
pitoisuuksia voidaan pitää merkityksettömän pie-
ninä haitallisen aineen aiheuttaman ympäristö- ja 
terveysriskin kannalta, riippumatta siitä, missä ky-
seinen maa-aines sijaitsee tai mihin sitä käytetään. 
Näin ollen kynnysarvot alittavia maamassoja ei ole 
yleensä tarkoitus rajoittaa tai valvoa. Tämän vuok-
si asetuksessa on pyritty varmistamaan, että arvot 
ovat riittävän alhaiset erityisesti hyvin myrkyllisten, 
pysyvien tai kertyvien tai maa-aineksesta helposti 
liukenevissa ja kulkeutuvissa haitta-aineissa. Kyn-
nysarvojen ylitys tarkoittaa kohonnutta riskiä, ja 
saatuja tuloksia on tarkasteltava kohdekohtaisesti 
(Reinikainen 2007). Tuloksia voidaan verrata myös 
alueen taustapitoisuuteen, mikäli se on kynnysarvoa 
korkeampi (valtioneuvoston asetus 214/2007). oh-
jearvojen ylittyessä ilman tarkennettua kohdekoh-
taista arviointia aineesta aiheutuvaa riskiä tervey-
delle tai ympäristölle ei voida pitää hyväksyttävänä 
(Reinikainen 2007). Ohjearvoja sovelletaan mm. 
epäherkän maankäytön alueisiin, jollaisina voidaan 
pitää esimerkiksi vanhoja kaivosalueita. Rikille ei 
ole esitetty PIMA-asetuksessa kynnys- tai ohjear-
voa, mutta rikin riskinarvioinnissa käytetään kai-
vannaisjäteasetuksen muutoksen liitteessä 1 annet-
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Kaivos Talkki-Ni kai-
vokset 

Cu-Zn-Ni-Co 
kaivokset 

Zn-Cu-Au 
kaivos 

Pyriittikaivos Cr-oksidimalmi 

Sivukivet 

Serpentiniitti, 
mustaliuske, 
epäpuhdas vuo-
lukivi, kloriittilius-
ke, kiilleliuske 

Kvartsi- ja karsi-
kivet, karbonaat-
tikivi, talkkilius-
ke, serpentiniitti, 
mustaliuske, klo-
riittiliuske, kiille-
liuske, graniitti 

Grauvakka, fyl-
liitti, mustaliuske, 
metavulkaniitti, 
karsikivi 

Kvartsi- ja karsi-
kivi, mustaliuske, 
sulfidiliuske, 
metavulkaniitti 

Talkki-kar-
bonaattikivi, 
pyrokseniitti, pe-
ridotiitti- ja talk-
kiserpentiniitti, 
graniittigenissi, 
albiitti- ja doleriit-
tijuonikivet 

Mineralogia 

Kvartsi, pla-
gioklaasi, bio-
tiitti, serpentiini, 
talkki, kloriitti, 
magnesiitti, do-
lomiitti, kromiitti, 
apatiitti, grafiitti 

Kvartsi, tremo-
liitti, diopsidi, 
plagioklaasi, 
kalimaasälpä, 
biotiitti, musko-
viitti, dolomiitti, 
kalsiitti, serpen-
tiini, talkki 

Kvartsi, maasäl-
vät (plagioklaasi 
ja kalimaasälpä), 
kloriitti, biotiitti, 
grafiitti, tremoliit-
ti, sarvivälke 

Plagioklaasi, 
kvartsi, flogo-
piitti, serisiitti, 
grafiitti, kalsiitti, 
kloriitti, tremoliit-
ti, götiitti, limo-
niitti 

Talkki, serpen-
tiini, magnesiitti, 
dolomiitti, kloriit-
ti, pyrokseenit, 
tremoliitti, flo-
gopiitti, kvartsi, 
plagioklaasi, 
kromiitti, (mag-
netiitti) 

Sulfidi-mineraalit 

Magneettikiisu, 
gersdorfiitti, nik-
koliitti, rikkikiisu, 
alabandiitti 

Magneettikiisu, 
rikkikiisu, kupa-
rikiisu, sinkkiväl-
ke, pentlandiitti 

Magneettikiisu, 
rikkikiisu, kupa-
rikiisu, sinkkiväl-
ke, lyijyhohde, 
pentlandiitti 

Rikkikiisu, 
magneettikiisu, 
kuparikiisu, sink-
kivälke, pentlan-
diitti, markasiitti 

Rikkikiisu, kupa-
rikiisu, milleriitti 

Kaivoksen 
toiminta-vaihe 

Toiminnassa 
Suljettu / talkin 
prosessointi 

käynnissä Suljettu Suljettu Toiminnassa 

Vesityyppi 
Suotovesi / Valu-
mavesi 

Valumavesi Valumavesi Valumavesi Suotovesi 

pH 3,8-6,5 / 3,6-5,5 4,4-7,0 3,2-5,0 2,0-2,8 6,4-7,1 

SO4 (mg/l) 
1160-8299 / 107-
1300 

360-2028 59-1600 5243-8427 100-250 

Fe (mg/l) 
0,05-21,2 / 0,36-
14,2 

<0,03-24,9 0,28-19,6 1300-2567 <0,03-0,7 

Al (mg/l) 
0,01-334 / 0,21-
4,39 

<0,005-57,6 0,21-6,58 124-307 0,01-0,04 

As (mg/l) 
0,001-7,3 / 0,001-
0,01 

<0,0002-0,001 0,0001-0,0009 0,04-0,14 <0,001-0,002 

Co (mg/l) 
0,2-7,3 / 0,01-
0,12 

0,06-1,71 0,02-0,16 0,60-1,08 <0,0002-0,001 

Cr (mg/l) 
<0,001-0,1 / 
<0,001-0,001 

<0,001-0,007 0,0001-0,005 0,43-0,77 <0,0002-0,0031 

Cu (mg/l) 
<0,0002-0,8 / 
0,001-0,02 

<0,0005-5,08 0,003-0,026 1,70-3,10 <0,0001-0,002 

Ni (mg/l) 
6,1-116 / 0,23-
3,84 

0,48-3,54 0,06-0,47 0,83-1,55 0,008-0,05 

Zn (mg/l) 
0,2-70,4 / 0,08-
0,63 

0,41-19,7 0,40-2,16 4,79-9,96 <0,003-0,006 

Viite 
GTK:n julkaise-
maton aineisto 

Räisänen 2004, 
Räisänen & Kor-
honen 2004 

Räisänen et al. 
2003 

Räisänen et al. 
2001, Räisänen 
2009 

Grönholm 1994, 
GTK:n julkaise-
maton aineisto 

Taulukko 10. Esimerkkejä kotimaisten metallimalmikaivosten sivukivialueiden suoto- ja valumavesien laadusta kaivosten eri 
toimintavaiheissa. Sivukivien mineraloginen koostumus on esitetty vertailtavuuden vuoksi (Kauppila et al. 2011).
Table 10. Examples of seepage and drainage water quality at Finnish mine sites in varying stages of operation. Waste rock mi-
neralogy is presented for comparison. (Kauppila et al. 2011).

(1) = Laskettu rikkipitoisuudesta  (2) = Cr3 
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tua pysyvän jätteen sulfidisen rikin raja-arvoa 0,1 % 
(valtioneuvoston asetus 717/2009). Mikäli rikin 
raja-arvo ylittyy mutta on korkeintaan 1 %:n suu-
ruinen, voidaan sulfidisen rikin osalta jätettä pitää 
pysyvänä, mikäli neutralointipotentiaalisuhde on 
staattisen testin (prEN 15875) tulosten perusteella 
suurempi kuin 3. Mangaanin kohdalla voidaan ver-
tailuun käyttää PIMA-arvon puuttuessa vanhempaa 
SAMASE-ohjearvoa (Puolanne et al. 1994). 

Kaivannaisjätteen ominaisuuksien määrittely 
on säädetty valtioneuvoston asetuksen kaivannais-
jätteistä annetun asetuksen muutoksen liitteessä 3 
(valtioneuvoston asetus 717/2009). Kaivannaisjät-
teen ominaisuuksien määrittely ja niitä koskevien 
tietojen kokoaminen on tehtävä asetuksen liitteen 
mukaisesti ja jätetiedot on sisällytettävä toimintaa 
koskevaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
maan. Kaivannaisjäteasetuksessa on omat lieven-
nykset pysyvälle jätteelle (ns. inerttijäte), jonka 
määritelmä kuvataan asetuksen liitteessä 1. 

Ympäristöministeriö on myös julkaissut oppaan 
“Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi − louhin-
nassa muodostuvat sivukivet” (Luodes et al. 2011), 
jossa esitetään menettelyt kaivannaisteollisuudessa 
syntyvän sivukiven luokittelulle kaivannaisjätease-
tuksen mukaisesti pysyväksi joko kansallisen luette-
lon tai tapauskohtaisen arvioinnin avulla. Oppaassa 
on esitetty kansallinen luettelo niistä kivilajeista, joi-
den louhinnasta syntyvät sivukivet täyttävät yleen-
sä pysyvyyden kriteerit säädeltyjen alkuaineiden ja 
sulfidirikin osalta. Kivilajit ovat kvartsiitti, arkoosi, 
graniitti, syenitoidi, granodioriitti, tonaliitti, hapan/
vaalea gneissi, hapan/vaalea migmatiitti, anortosiit-
ti ja kalkkikivi. 

Jätteen ominaisuuksien määrittely on jaettu kai-
vannaisjäteasetuksessa viiteen kohtaan: 

a) taustatiedot 
b) hyödynnettävän esiintymän geologiset tiedot 
c) jätteen laji ja sen suunniteltu hyödyntäminen 

tai käsittely 
d) jätteen geotekninen käyttäytyminen 
e) jätteen geokemialliset ominaisuudet ja  käyt-

täytyminen. 

Liitteen taustatieto-osuus kuvaa kaivannaistoi-
minnan yleispiirteet, kuten käytetyt louhintame-
netelmät ja rikastustoiminnan sekä lopputuotteet. 
Hyödynnettävän esiintymän geologisissa tiedoissa 
kuvataan esiintymän ja syntyvän jätteen yleispiir-
teet, kuten kemialliset, fysikaaliset ja mineralogiset 
ominaisuudet sekä muuttuminen. C-kohdassa jäte-
lajit, määrät, käsittely, kuljetus ja hyötykäyttömah-
dollisuudet kuvataan mahdollisimman tarkasti, ja 
lisäksi tulee kuvata sijoitettavan jätteen lopullinen 
muoto sekä menetelmä, jolla jäte sijoitetaan alueel-
le. 

Jätteen mahdollisiin päästöihin vaikuttavat oleel-
lisesti jätteen geotekniset ja geokemialliset ominai-
suudet ja käyttäytyminen, ja näiden selvittäminen 
on säädetty asetuksen d- ja e-kohdassa. Geotek-
nisten muuttujien huomioimiseksi on selvitettävä 
mm. jätteen raekokojakauma, plastisuus, tiheys 
ja vesipitoisuus, tiivistymisaste, leikkauslujuus 
ja kitkakulma, läpäisevyys-huokoisuussuhde, ko-
koonpuristuvuus ja konsolidaatio. Geokemiallisten 
ominaisuuksien selvittäminen sisältää puolestaan 
jätteen ja siinä mahdollisesti olevien kemikaalien ja 
kemikaalijäännösten kemiallisten ja mineralogisten 
ominaisuuksien erittelyn sekä jätetyypeittäin arvion 
ajan mittaan muuttuvista suotoveden kemiallisista 
ominaisuuksista. Arviossa kuuluu ottaa huomioon 
myös jätteen suunnitellut käsittelytavat. Erityisesti 
on huomioitava metallien, oksianionien ja suolojen 
ajan myötä tapahtuva huuhtoutuminen, käyttäen 
apuna liukoisuuden pH-vaikutus- ja läpivirtaustes-
tejä, aikariippuvaisia liukoisuusarvioita ja/tai muita 
soveltuvia testejä. sulfidia sisältäville jätteille kuu-
luu tehdä staattiset ja kineettiset testit ajan myötä 
tapahtuvan happaman suotoveden muodostumisen 
ja metallien huuhtoutumisen määrittelemiseksi. 

Jätteen luokitteluun ja päästöjen arviointiin on 
käytössä useita eri menetelmiä. Seuraavassa on 
esimerkkejä yleisesti kaivannaisjätteen geokemi-
allisten ominaisuuksien määrittelyyn käytettävistä 
menetelmistä.

Geologian selvitys:
• Mineraalien tunnistus 

 ◦ päämineraalit, sulfidimineraalit, oksidimi-
neraalit, rapautumistila, saostumat, raekoko, 
suhteelliset osuudet 
 ▪ Mikroskooppitutkimus (hieet) 
 ▪ XRD (röntgendiffraktioanalyysi) 
 ▪ SEM (pyyhkäisyelektronimikroskooppi) 
 ▪ MLA (Mineral Liberation Analyser) 
 ▪ Infrapuna 

• Kd-arvo (maa-vesi-jakautumiskerroin). Suuri 
jakautumiskertoimen arvo tarkoittaa, että haitta-
aine sitoutuu voimakkaasti maa-ainekseen eikä 
kulkeudu helposti maaperässä. 

• Geologinen tietämys eri mineraalien rapautuvuu-
desta Suomen ilmastossa ja maaperäympäristös-
sä. Mineraaleilla on iso ero rapautumisherkkyy-
dessä. 

• Saostumatutkimukset ja mallinnukset 
Geokemian analysointi: 

• Kokokivianalyysi 
 ◦ Alkuaineiden kokonaispitoisuudet 

 ▪ XRF (röntgenflueresenssi) 
 ▪ Kokonaisuutto, fluorivetyhappo-perkloo-

rihappouutto (hF-hClo4-hNo3-h2o + 
ICp-AEs/Ms) 
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 ▪ sulatemenetelmä (uuttoliuos + ICp-AEs/
MS) 

• sulfidisen rikin kokonaispitoisuus 
 ◦ leco-s (poltto + IR) 

 ▪ Mikäli sulfidisen rikin määrä on 0,1−1 %, 
jätteen pysyvyyden määrittämiseksi vaa-
ditaan staattista testausta (prEN 15875), 
jolloin neutralointipotentiaalisuhteen pitää 
olla yli 3. Alle 0,1 % katsotaan olevan niin 
vähäinen määrä, ettei riskiä ihmisen ter-
veydelle tai ympäristölle synny. Yli 1 %:n 
pitoisuutta pidetään niin korkeana, ettei 
staattisten testien perusteella voida saada 
varmuutta mm. haitta-aineen pitkän ajan 
riskeistä. 

 ◦ Myös sulfaattisen rikin pitoisuus 
• Hiilen kokonaispitoisuus 

 ◦ C-analysaattori (poltto + IR), 
 ▪ tIC/toC/doC 

 ◦ Karbonaattisen hiilen osuus Ckarb = Ctotaali 
- ChCluutettu 

• Osittaisuuttomenetelmät 
 ◦ heikkouutot (mineraalin pintaan/saostumiin 

sitoutuneet alkuaineet) 
 ◦ Laimea suolaliuosuutto (fysikaalisesti sitou-

tunut herkkäliukoinen fraktio) 
 ◦ Hapan ammoniumasetaattiuutto (kemiallisesti 

sitoutunut fraktio, kationin vaihtokyky) 
 ◦ Ammoniumoksalaattiuutto (saostumamine-

raaleihin saostunut fraktio, Fe-Al-saostumat) 
 ◦ Ammoniumkloridiuutto 

• Alkuaineiden happoliukoiset pitoisuudet, kuten 
sulfidiset metallit/metalloidit ja herkästi rapau-
tuvat Al-silikaatit (ne siis heijastavat kiille- ja 
savimineraaleihin, suolamineraaleihin ja sulfidi-
mineraaleihin sitoutuneita alkuainepitoisuuksia) 
 ◦ typpihappouutto (hNo3 + ICp-AEs/Ms) 
 ◦ Kuningasvesiuutto (AR + ICp-AEs/Ms) 

 ▪ Raskasmetallien ja rikin pitoisuudet vas-
taavat hyvin alkuperäisiä, liukoisuustu-
loksia verrataan yleisesti PIMA-asetuksen 
kynnys- ja ohjearvoihin.

Muut hapontuotto- ja neutralointikykyä sekä me-
tallien liukoisuutta määrittävät menetelmät:
• Staattiset testit (potentiaalinen hapontuottoky-

ky). Tulosten tarkastelussa on tärkeää käyttää 
rinnalla aina mineralogisia analyysejä. Lisäksi 
tulee muistaa, että staattiset testit on tarkoitettu 
ainoastaan luokittelemaan materiaalit karkeasti 
eri ryhmiin niiden hapontuottopotentiaalien pe-
rusteella; ne eivät vielä kuvaa valumavesien laa-
tua tai muodostumisajankohtaa. 
 ◦ CEN prEN 15875 -menetelmä (Np) 

 ▪ Menetelmän käyttäminen neutralointipo-
tentiaalisuhteen määrittämiseksi on esitet-

ty valtioneuvoston asetuksessa 717/2009, 
mikäli sulfidisen rikin pitoisuus ylittää 
0,1 %. 

 ▪ liukenevuus 1−5 %, lähinnä karbonaatte-
ja, suolamineraaleja (titaniitti ja apatiitti) 
ja osittain myös silikaatteja (kloriitti, ser-
pentiini, kiilteet). Magnesiitti ja ankeriitti 
eivät välttämättä liukene kokonaan. 

 ▪ testissä liukenee vähän sulfidimineraaleja, 
eli titraustesti mittaa enemmän suolahap-
polisäyksen neutralointikykyä. 

 ◦ ABA (NPR – happo-emäslasku) 
 ▪ NpR = Np/Ap (Np = Ckarb% * 83,34 ja 

Ap = stot% * 31,25) 
 ▪ 1 mooli rikkiä neutraloituu 1 moolilla 

CaCo3. 
 ▪ Soveltuu karbonaattipitoisille kaivannais-

jätteille, joissa rikki esiintyy sulfidimine-
raaleissa. 

 ▪ Tuloksena saatavaa NPR-lukua verrataan 
alla olevaan taulukkoon kaivoksen hap-
pamien valumavesien muodostumisesta 
(AMD: Acid Mine Drainage). 

 ◦ NAG-menetelmä (Net Acid Generation) 
 ▪ liukenee ensisijaisesti sulfidimineraaleja 

(1−10 %), mutta myös karbonaatteja, suo-
lamineraaleja ja joitain silikaatteja. Saa-
daan esille myös alumiinin lähtö. 

 ▪ Testissä käytetään vetyperoksidia (H2O2), 
jonka avulla määritetään sulfidiliukene-
mista eli rikkihappotuottoa. Saatu uutos 
titrataan natriumhydtoksidilla pH-arvoon 
4,5 ja 7,0. Haponmuodostuspotentiaali 
saadaan käytetyn natriumhydroksidiliuok-
sen määrästä. Testin aikana tapahtuu myös 
raudan saostumista ja alumiinin hydroloi-
tumista. 

 ▪ Sarjauutto yleinen 
 ◦ sobek-testi (EpA 600) 

• Ravistelutesti (liukoisuus) 
 ◦ Esim. EN12457 + ICp-Ms/ICp-oEs. testis-

sä uutetaan kiinteää, alle 4 mm:n raekokoon 
murskattua materiaalia ravistelijassa 24 tun-
tia. Analyysissä liuoksen ja kiinteän aineen 
suhde (l/s) on usein 2 ja kierrosnopeus 10 
kierrosta minuutissa. pH on testissä säädetty 
typpihapolla arvoon 4,0 ja ravistelun jälkeen 
näyte suodatetaan 0,45 µm:n suodattimen 
läpi. Suodoksesta mitataan ja lasketaan liuen-
neiden aineiden pitoisuudet (mg/kg) alkupe-
räistä kuivapainoa kohti. Testi voidaan tehdä 
yksi- tai kaksivaiheisena, joista jälkimmäistä 
kaatopaikkaluokituksessa suositellaan käytet-
täväksi kaatopaikkaluokittelussa. 

• Kineettiset testit. Jäljittelevät jätteen rapautumis-
ta ja hapettumista pitkällä aikavälillä veden ja 
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hapen vaikutuksesta, testiaika 1 vko – 3 v. Huo-
mioitavaa: ph, EC, sulfaatti-, metalli- ja metal-
loidipitoisuudet 
 ◦ Kosteuskammiotesti (hCt) 
 ◦ Kolonnitesti (prCEN/ts14405) 
 ◦ In situ -liuotuskoe, lysimetrikoe.

Edellä kuvattujen menetelmien tulosten perus-
teella voidaan arvioida jätealueelle varastoitavien 
jätteiden syntyviä päästöjä ja selvittää, millä toi-
menpiteillä ympäristövaikutuksia voitaisiin mah-
dollisesti vähentää. 

Koska monet tekijät vaikuttavat syntyvän jätteen 
pitkäaikaiseen kuormitukseen, on jokainen kaivos 
päästöiltään yksilöllinen. Pohja- ja patoratkaisu-
ja suunniteltaessa on huomioitava edellä kuvatuin 
testein jätteen mineralogiset ja geokemialliset teki-
jät eli on selvitettävä jätteen laatu ja rapautumisen 
seurauksena tapahtuvat muutokset ja vaikutukset 
esimerkiksi huokos- ja suotovesien pitoisuuteen. 
Arviointiin voidaan käyttää mallinnusohjelmia 
mutta karkeaan arviointiin voidaan käyttää myös 
erilaisia laskukaavoja. 

Laskuesimerkki 1:
Sulfidimineraaleja sisältävän hapettuvan kasan 
syntyvän rikkihapon määrää ja siitä aiheutuvan 

Alkuaine Luontainen pitoi-
suus (ka)

Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo

(symboli) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Antimoni (Sb) 0,02 2 10 50

Arseeni (As) 1 5 50 100

Elohopea (Hg) 0,005 0,5 2 5

Kadmium (Cd) 0,03 1 10 20

Koboltti (Co) 8 20 100 250

Kromi (Cr) 31 100 200 300

Kupari (Cu) 22 100 150 200

Lyijy (Pb) 5 60 200 750

Nikkeli (Ni) 17 50 100 150

Sinkki (Zn) 31 200 250 400

Vanadiini (V) 38 100 150 250

Taulukko 11. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi -asetuksen liitteen 1. kynnys- ja ohjearvot (Valtioneuvos-
ton asetus 214/2007). sivukivikasan ja rikastushiekka-altaan päästöjä arvioidaan vertaamalla näitä ns. pIMA-asetuksen kynnysar-
voja kuningasvesiuutosta saataviin alkuaineiden liukoisuustuloksiin.
Table 11. Threshold and guideline concentrations according to the decree Valtioneuvoston asetus 214/2007 (Appendix 1). These 
can be used to evaluate emissions from waste rock and tailings piles (aqua regia leaches).

päästöjä vesistöön voidaan arvioida seuraavan 
yhtälön avulla (NPi 2011): 

EH2SO4(t/a) =A(ha) * F(kg/ha/a)/1000(kg/t)

jossa
EH2SO4(t/a) = liikkeelle lähteneen H2SO4 määrä 
(t/a)
A(ha) = paljastuneen sulfidipitoisen alueen pinta-
ala (ha)
F(kg/ha/a) = happaman päästön määrä (kg/ha/a), 
(oletusarvo = 240)

Jos tarkempia tietoja on saatavissa, päästöker-
roin F voidaan laskea yhtälöstä:

F(kg/ha/a) = GR(t/m3) * FA(kg/t) * RE(m
3

/ha)

jossa
F(kg/ha/a) = happaman päästön määrä (kg/ha/a)
GR(t/m

3
) = happamaa valumaa tuottavan kiven 

tiheys (t/m3), (oletusarvo = 1,5)
FA(kg/t) = hapontuottopotentiaali kohden 1  %:a 
rikkiä kivessä (kg/t), (oletusarvo = 16)
RE(m

3
/ha) = paljastuneen materiaalin pinta-ala 

(m3/ha), (oletusarvo = 10)
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Laskuesimerkki 2:
Morin ja Hutt julkaisivat vuonna 1994 hypoteet-
tisen esimerkin sivukivikasan suotovesien geo-
kemian laskemisesta (Morin et al. 1994):

Esimerkkikasa on 600 metriä pitkä, 300 metriä 
leveä ja 20 metriä korkea.
Se koostuu 6,5 milj. tonnista kiveä.
Tutkitun jätteen sinkin pitkän ajan tuotoksi mi-
tattiin kosteuskammiotestissä (HCT) 5 mg/kg/
vko.
Sadannasta keskiarvona on käytetty 1 mm ve-
den imeytymistä joka toinen päivä (180 000 l).
Sadeveden huuhtelema materiaalin osuus ka-
sasta on 10 % (650 000 t).
Kahden päivän syklin aikana sinkin odotettu li-
säys on
5 mg/kg/vko / 7 pvä * 2 pvä = 1,4 mg/kg/2 pvä.
Esimerkissä oletetaan, että veden viipymä ka-
sassa on kaksi päivää, jonka jälkeen se valuu 
ojaan suotovetenä.

Suotoveden Zn-pitoisuus voidaan näin ollen 
laskea yhtälöllä:
1,4 mg/kg * 650 000 000 kg / 180 000 l = 506 
mg/l.

vuodessa tämä tarkoittaisi 254 mg/kg sinkille li-
säystä ympäristöön tai kunnes rapautuvien mineraa-
lien sisältämä sinkki on ehtynyt. 

Korkea liuenneen sinkin määrä on mahdollista 
happamissa olosuhteissa mutta epätodennäköisempi 
pH-neutraaleissa olosuhteissa, mikä johtuu sekun-
däärimineraalien liukoisuudesta (sulfaatit ja karbo-
naatit). Ajan saatossa myös rapautumiselle ja sa-

deveden huuhtoutumiselle altistuva rikastushiekan 
prosentuaalinen osuus voi kasvaa ja kasvattaa siten 
kasan sinkkipäästöjä. On kuitenkin hyvin epätoden-
näköistä, että sinkki kokonaisuudessaan kulkeutuisi 
suotoveteen asti; kenttätutkimukset ja mallinnusoh-
jelmat vähentävätkin yleensä laskennallisen määrän 
noin puolella. Osa sinkistä saostuu mm. sekundää-
rimineraaleiksi tai kiinnittyy kasan mineraalien 
pinnoille. Olosuhdemuutokset esim. pH:ssa voivat 
altistaa jo kerran rapautuneet ja kasaan sitoutuneet 
sinkki-ionit uudelleen liuenneeseen muotoon ja li-
sätä siten suotovesien pitoisuutta. 

Ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sivukiven pääs-
tömäärään ja haitallisuuteen: 
• rapautumisherkkyys ja leviäminen: pH-olosuh-

teet, liukoisuus, hapetus-pelkistyskyky, pusku-
rointikyky (neutralointi-/hapontuottokyky) ja 
kyky tuottaa happamia kaivosvesiä (AMd/ARd) 

• sivukiven geologia: kivilajisuhteet, mineraa-
liseurueet, mineralogia, määräsuhteet, kemia, 
raekoko, sulfidien reagoiva pinta-ala 

• sivukivialueen geotekniset ominaisuudet: lohka-
rekoko, hienoaineksen määrä, louhintamenetel-
mä (kivipölyn määrä pinnoilla), räjäytysainejää-
mät, sivukivialueen pohjaratkaisut, ympäröivät 
vallit ja penkereet, kasan koko, korkeus, peitto 
ja huokoisuus 

• ilmasto-olosuhteet ja sijainti: sademäärä, imey-
tymisprosentti, kosteus, lämpötila, tuulen voi-
makkuus ja suunta, lumipeitteen paksuus ja kes-
to, routa 

• pohja- ja pintavesiolosuhteet: pohjaveden pin-
nankorkeus ja gradientti, virtausnopeus, etäisyy-
det pintavesistä, tulvamahdollisuus, valuma- ja 
suotovesien ohjaus 

AMD-potentiaali NPR-luku Kuvaus 

Todennäköinen < 1:1
Happaman kaivosvaluman (AMD) muodostuminen toden-
näköistä (elleivät sulfidit ole reagoimattomia)

Mahdollinen 1:1 – 2:1
Happaman kaivosvaluman (AMD) muodostuminen mahdol-
lista, mikäli neutraloivat mineraalit eivät ole riittävän reaktii-
visia tai kuluvat loppuun ennen sulfideja

Alhainen 2:1 – 4:1

Happaman kaivosvaluman (AMD) muodostuminen epäto-
dennäköistä, ellei merkittävä määrä aineksen sulfideista 
ole paljastuneena tai elleivät sulfidit ole huomattavasti 
reaktiivisempia kuin neutraloivat mineraalit

Epätodennäköinen > 4:0
Ei tarvetta lisätukimuksille, ellei ainesta ole tarkoitus käyt-
tää alkaliteetin kohottamiseen

Taulukko 12. Kiviaineksen kykyä tuottaa hapanta valumaa (AMD) voidaan arvioida hapontuottopotentiaalin (AP) ja neutralointi-
potentiaalin (Np) suhteella NpR=Np/Ap (Eu 2009).
Table 12. Potential for acid drainage generation (AMD) can be estimated by comparing the acid generating potential (AP) with the 
acid neutralizing potential (NP): NPR =NP/AP (EU 2009).
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• maaperäolosuhteet: sivukivikasan alapuolisen 
maaperän koostumus, kallioperän rakoilu ja ruh-
jeisuus, kasvillisuus, kosteikot, bakteeritoiminta 

• muut huomioitavat asiat: asutuksen läheisyys, 
suojelualueet, herkät luontotyypit, etäisyys ve-
denottamoon. 

Sivukivikasojen aiheuttamia päästöjä vesiin voi-
daan arvioida seuraavasti: 

Happaman valuman muodostuminen:
• Kiviaineksen NPR-luku 

 ◦ < 1,0−> todennäköinen 
 ◦ 1,0−2,0−> Mahdollinen 
 ◦ 2,0−4,0−> Matala 
 ◦ > 4,0−> Epätodennäköinen 

Haitta-ainepäästöt:
• Kiviaineksen kuningasvesiuuttoiset alkuainepi-

toisuudet 
 ◦ Antimoni 

 ▪  > 2 mg/kg−> Kohonnut riski 
 ◦ Arseeni 

 ▪ > 5 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Elohopea 
 ▪ > 0,5 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Kadmium 
 ▪ > 1 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Koboltti 
 ▪ > 20 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Kromi 
 ▪ > 100 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Kupari 
 ▪ > 100 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Lyijy 
 ▪ > 60 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Nikkeli 
 ▪ > 50 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Sinkki 
 ▪ > 200 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Vanadiini 
 ▪ > 100 mg/kg−> Kohonnut riski 

 ◦ Molybdeeni 
 ▪ > 5 mg/kg−> Kohonnut riski 

Kiviaineksen tarkempi ympäristöominaisuuksien 
karakterisointi vaatii aina tapauskohtaista arvioin-
tia.

Kuva 7. Sivukivikasan päästöreitit.
Fig. 7. Emission routes from a waste rock pile.
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12.3  Typpipäästöt kaivosalueelta

Teemu Karlsson (GTK) ja Tommi Kauppila (GTK)

Räjähdysaineperäiset typpipäästöt voivat olla kai-
voksen merkittävä ympäristöhaitta. Typpeä voi 
joutua vesistöön suoraan kaivokselta tai jätekivika-
salta. Vesistöihin päätyvän typen määrää on erittäin 
hankala arvioida, sillä määrä riippuu monista teki-
jöistä, kuten käytetyn räjähteen tyypistä, siitä kuin-
ka huolellisesti sitä käsitellään, läsnä olevan veden 
määrästä, siitä paljonko räjähdysainetta ehtii liuke-
nemaan ennen räjäytystä sekä siitä paljonko räjäh-
dysainetta jää räjähtämättä. (Forsyth et al. 1995). 

Räjähdysaineperäinen typpi esiintyy yleensä nit-
raatti- (NO3

-), nitriitti- (NO2
-) ja ammonium (NH4

+) 
-muodoissa sekä erilaisina kaasuina (N2, NH3, 
N2O, NO ja NO2), joita syntyy räjähdyksen aikana 
(Forsyth et al. 1995). Eri typpilajit voivat helpos-
ti muuntua toisikseen hapetus-pelkistysreaktioissa 
sekä biologisen toiminnan tuloksena (Morin & Hutt 
2008). Yleisin kaivosvesissä esiintyvä typpilaji on 
nitraatti (75−99 % kokonaistypestä), seuraavina 
ammonium (0,5−24 %) ja nitriitti (0−6 %) (Morin 
& Hutt 2009). Vesistöön päästyään ammoniumin ja 
nitriitin osuus laskee ja nitraatin kasvaa alavirtaan 
mentäessä (Morin & Hutt 2008). Ammonium hapet-
tuu nitriitiksi ja edelleen bakteeritoiminnan avus-
tuksella nitraatiksi (Mattila et al. 2007). 

Erityisesti nitraatti ja ammonium ovat on-
gelmallisia vesistössä, sillä niillä on suurimmat 
haittavaikutukset ihmisiin ja vesieliöihin. Suu-
ri nitraattipitoisuus voi aiheuttaa pienille lapsille 
methemoglobinemiaa, jolloin nitraatti muodos-
taa veren hemoglobiinin kanssa methmoglobiinia. 
Methemoglobiini ei pysty sitomaan happea, mistä 
seuraa oireita, äärimmäisenä tapauksena kuolema. 
Vesieliöihin nitraatti voi vaikuttaa kolmella tavalla: 
suora myrkyllisyys (kuten ihmisillä), veden happi-
pitoisuuden lasku sekä aiheuttamalla rehevöitymis-
tä kasvillisuuden liiallisen ravinnesaannin vuoksi. 
Myös ammonium aiheuttaa rehevöitymistä ja am-
moniakkimolekyyli (NH3) on myrkyllinen sen tok-
sisuuden riippuessa veden lämpötilasta ja pH:sta. 
(Forsyth et al. 1995). 

12.3.1 Lainsäädäntöä

Euroopan unionin neuvoston nitraattidirektiivis-
sä (91/676/Ety) annetaan vesistöjen nitraatti-
pitoisuuksien raja-arvoksi 25 mg/l. sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus talousveden laatuvaati-
muksista ja valvontatutkimuksista (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 461/2000) antaa talousvesien nit-
raatin enimmäispitoisuudeksi 50 mg/l sekä nitriitin 
ja ammoniumin 0,5 mg/l. valtioneuvoston asetuk-

sen (valtioneuvoston asetus 341/2009) perusteella 
pohjavesiä pilaavien pitoisuuksien raja-arvot ovat 
nitraatille 50 mg/l ja ammoniumille 0,25 mg/l. 
Valtioneuvoston päätös suojelua ja parantamista 
edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen 
turvaamiseksi (valtioneuvoston päätös 1172/1999) 
antaa tietyille sisävesille (”lohi- ja särkivedet”) raja- 
ja ohjeellisia arvoja typen suhteen: ammoniakki 
0,025 mg/l (suositus 0,005 mg/l), kokonais-
ammonium 1 mg/l (suositus lohivesissä 0,02 mg/l ja 
särkivesissä 0,2 mg/l) sekä nitriitille ohjeelliset ar-
vot 0,01 mg/l (lohivedet) ja 0,03 mg/l (särkivedet). 

12.3.2 Räjähteet ja niiden käyttö

Yleisimmin käytetyt räjähteet sisältävät yleen-
sä polttoainetta ja hapettajan. Hapettajana käyte-
tään tyypillisesti ammoniumnitraattia (NH4NO3), 
kalsiumnitraattia (CaNo3) tai natriumnitraattia 
(NaNO3). Kaivosteollisuudessa eniten käytetyt rä-
jähteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: ANFO 
(ammoniumnitraattia ja polttoöljy), vesigeelit tai 
”slurryt” sekä emulsiot. Kaikki sisältävät huomat-
tavia määriä typpeä, mutta niiden vedenkestävyy-
dellä on suuria eroja. Räjähteiden typpi on kahdes-
sa hyvin vesiliukoisessa muodossa, ammoniumina 
(NH4

+) ja nitraattina (NO3
-). (Forsyth et al. 1995). 

Tyypillinen ANFO sisältää noin 94 % ammonium-
nitraattia ja 6 % polttoöljyä, ja sen kokonaistyppi-
määrä on 33 (paino-)%. ANFO on edullisuutensa 
takia yleisesti käytetty räjähdysaine, ja sen veden-
kestävyys on huono. Vesigeeli- ja emulsioräjähteet 
sisältävät yleensä 20−30 (paino-)% typpeä, ja nii-
den vedenkestävyys on hyvä. (Forsyth et al. 1995). 

Suomessa kaivoksilla on arvioitu käytettävän 
vuosittain noin 12 000 tonnia räjähteitä, keskimää-
rin 0,4 kg / louhittu tonni kiveä (Mattila et al. 2007), 
mutta määrä on ollut kaivosteollisuuden aktivoitu-
misen seurauksena voimakkaassa kasvussa. Esimer-
kiksi pelkästään Talvivaaran kaivoksella arvioidaan 
käytettävän vuosittain noin 12 000 t räjähdysaineita 
(PSY 2007). 

Kaivoksella käytetyn räjähteen määrä vuodes-
sa voi vaihdella kokonaislouhintamäärän mukaan 
suurten kaivosten kymmenistä tuhansista tonneista 
(esim. Talvivaara 12 000 t) luonnonkivilouhimoi-
den muutamaan tonniin vuodessa (esim. Sirkjärven 
louhos noin 3 t) (Lappeenrannan kaupungin ympä-
ristölupapäätös 16.9.2009). Myös louhintatapa vai-
kuttaa räjähdemäärään; avolouhoksella käytetään 
räjähdysainetta keskimäärin 0,2−0,3 kg / louhittu 
tonni kiveä, kun taas maanalaisissa kaivoksissa 
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vastaava määrä on 0,5−1,0 kg (Mattila et al. 2007). 
Luonnonkivilouhimoilla, joissa tarkoituksena on 
irrottaa hyötykivi mahdollisimman isoina ja ehji-
nä kappaleina, käytetty räjähdeainemäärä voi olla 
hyvin pieni, vain muutamia kymmeniä grammoja 
kivitonnia kohden (Lappeenrannan kaupungin ym-
päristölupapäätös 16.9.2009). 

12.3.3 Räjähdysaineperäisen typen määrä

Räjähtämättömästä räjähdysaineesta peräisin ole-
van typen määrä riippuu räjäytystyön tehokkuu-
desta. Räjäytystöiden huono suunnittelu tai toteu-
tus on epäonnistuneiden laukaisuiden suurin syy. 
Arvioiden mukaan 10−20 % räjäytysrei’istä jää 
räjähtämättä (Forsyth et al. 1995). Reveyn (Revey 
1996) tutkimusten mukaan 25 % ANFosta liukenee 
veteen kuudessa minuutissa ja yli puolet on hävin-
nyt tunnin kuluttua. Vedenkestävämmästä versiosta 
ANFOa liukenee 25 % tunnin aikana. Vesigeelimäi-
sestä räjähteestä 25 % liukeni kuudessa tunnissa 
ja 75 % kuudessa päivässä. Emulsioräjähdysaineet 
olivat vedenkestävimpiä, ja niiden massasta liukeni 
kuuden päivän kuluessa 1 %. 

Kaivoksen räjähdysaineperäisten typpipäästöjen 
suuruus vaihtelee tutkimusten mukaan. Kovin tark-
kaa arviota on vaikea antaa ilman tapauskohtaista 
tutkimusta. Vesistöön päätyvän typen määräksi on 
esitetty arvoja 0,2−28 % käytetyn räjähdysainemää-
rän sisältämän typen määrästä (Morin & Hutt 2009). 

Wiberin et al. (1991)mukaan 5−15 % käytetyn 
ANFOn kokonaismäärästä voi päätyä vesistöön, ja 
Sharpe (Sharpe 2007) päätyi samanlaisiin lukuihin. 
Forsbergin ja Åkerlundin (1999) mukaan 15−19 % 
käytetystä räjähteestä jää malmiin ja sivukiviin ja 
1 (paino-)% käytettyjen räjähteiden typestä päätyy 
lopulta vesistöihin. Morin & Hutt (2009) tutkivat 
maanalaisen metallikaivoksen typpipäästöjä ja sai-
vat kahdessa testissä tuloksiksi 12 % ja 28 %. Suo-
malaisen Kaira-projektin loppuraportissa (Mattila 
et al. 2007) arvioidaan, että 20−30 % räjähteiden 
sisältämästä typestä voidaan havaita jälkeenpäin 
kaivosvesistä, malmista tai sivukivistä. Malmin 
tyyppi kuitenkin vaikutti kiven kykyyn sitoa typpeä. 
Vesiolosuhteilla on luultavasti suurin vaikutus sekä 
räjähteiden toimivuuden että typen liukenemisen ja 
kulkeutumisen kannalta kaivosten typpipäästöihin. 
AMEC:n (AMEC 2004) mukaan räjäytystyöperäi-
sen typen määrä vaihtelee kuivien olosuhteiden 0,1 
prosentista kosteiden olosuhteiden 8−9 prosenttiin. 
Fergusonin ja Leaskin mukaan (Ferguson & Leask 
1988)  1−6 % räjähteissä käytetystä typestä liuke-
ni kaivosvesiin, mutta kuivemmilla kaivosalueilla 
määrä oli vain 0,2 % ja märemmillä keskimäärin 
2−5 %. liuenneen typen määrällisten erojen perus-
teella on arvioitu, että kuivempien alueiden räjäy-

tyspaikoilla ja sivukivikasoilla saattaa olla varas-
toituneena suuri määrä typpeä, joka saattaa lähteä 
liikkeelle, mikäli vesiolosuhteet muuttuvat. Tietyn 
kaivoksen typpipäästöjen arvioiminen on siis han-
kalaa, sillä ne riippuvat monesta tekijästä. Pääsään-
töisesti kosteammat olosuhteet ilmeisesti tuottavat 
suurempia päästöjä, mutta ”kosteamman” kvanti-
tatiivinen määrittäminen on mahdotonta (Morin & 
Hutt 2009). 

Suomen olosuhteissa typpipitoisia vesiä purkau-
tuu sivukivikasoilta varsinkin keväisin ja rankkojen 
sateiden jälkeen. Keväistä typpipurkaumaa pidetään 
erityisen pahana, sillä haitallisia typpimuotoja ha-
jottava mikrobitoiminta on vielä kylmän talven jäl-
jiltä hidasta. Erityisesti pienten purojen ja lampien 
sekä pohjoisemman Suomen luonnostaan ravinne-
köyhien alueiden kyky selvitä ylimääräisestä typpi-
kuormasta on rajoittunut ja rehevöitymisen vaara on 
suuri. (Mattila et al. 2007). 

12.3.4 Räjähdysaineperäisen typen vähentämi-
nen

Typpipäästöjä voidaan vähentää kustannustehok-
kaasti räjähteiden oikeanlaisella käsittelyllä ja hen-
kilökunnan kouluttamisella ymmärtämään typpi-
päästöjen ongelmat (Forsyth et al. 1995). Wiberin 
(Wiber et al. 1991) tutkimusten mukaan eräiden 
kaivosten kaivosvesien ammoniumpitoisuus laski 
jopa yli 30 % koulutusohjelman jälkeen. Sharpen 
mukaan (sharpe 2007) räjähteiden 5−15 %:n typpi-
päästöjä voidaan laskea luokkaan 2−5 % noudatta-
malla parhaita ympäristökäytäntöjä. 

Käytetyistä räjähteistä ANFO on selvästi suurin 
nitraattilähde. ANFOa käsiteltäessä tulisi kiinnit-
tää erityisesti huomiota räjäytysreiän kuivuuteen. 
Panostettaessa tulisi varoa jauhemaisen räjähteen 
joutumista räjäytysreiän ulkopuolelle. Puoliksi käy-
tetyt ANFO-säkit tulisi sulkea huolellisesti ja pa-
lauttaa varastoon. Panostuksessa käytetyt välineet 
tulisi puhdistaa alueella, jossa käytettyä pesuvettä 
ei johdeta suoraan ympäristöön. Vesigeeli- ja emul-
siotyyppiset räjähteet kestävät paremmin kosteutta, 
mutta niitä ladattaessa vettä tulisi silti varoa. Rois-
keet olisi syytä puhdistaa huolellisesti. Vaikka tietyt 
räjähdetyypit liukenevatkin hitaasti veteen, vapa-
uttavat ne esimerkiksi sivukivikasaan päätyessään 
typpeä pikkuhiljaa. (Forsyth et al. 1995). 

Nitraatin poistamiseksi kaivosvesistä on kehi-
tetty tekniikoita, jotka voidaan jakaa eri ryhmiin: 
ioninvaihto, elektrokemiallinen ionin vaihto, bio-
loginen denitrifikaatio tai näiden yhdistelmä. joita-
kin näistä tekniikoista on käytetty esimerkiksi kun-
nallisessa jätevedenpuhdistuksessa (Forsyth et al. 
1995). Tarkemmin erilaisista puhdistustekniikoista 
voi lukea Kindtin (Kindt et al. 1994) tutkimuksesta 
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sekä KAIRA-projektin loppuraportista (Mattila et 
al. 2007). Typen poistamisen taloudellisten kustan-
nusten vuoksi sen käyttö kaivosteollisuudessa ei ole 
vielä juurikaan yleistynyt. Nykyään typpeä poiste-
taan yleisimmin kierrättämällä vettä rikastushiekka-
alueiden kautta, jolloin typpeä poistuu vedestä pit-
kän viipymän aikana. (Kauppila et al. 2011). 

Yhteenveto toimenpiteistä kaivosten räjähdepe-
räisten typpipäästöjen vähentämiseksi (Forsyth et 
al. 1995, Mattila et al. 2007): 
• Kehitetään räjähteenkäsittelytapoja huolellisem- 

miksi ja tehokkaammiksi.
• Räjäytystehokkuutta arvioidaan ja parannetaan 

räjähtämättömien räjähteiden vähentämiseksi.
• Räjähteiden käytössä pitäisi suosia paremmin 

vettä kestäviä aineita, kuten emulsioita, jot-
ta typen välitön kulkeutuminen kaivosvesiin 
rajoittuisi.

• Kaivosvesien hallinnoimisen tulisi tähdätä si-
vukivikasojen suotovesien keräämiseen, rikas-
tusjätteen ilmastukseen sekä kaikkien pilaan-
tuneiden kaivosvesien purkautumiseen yhdestä 
kohtaa, jolloin mahdollinen puhdistuskäsittely 
on helpompi suorittaa.

• Määritetään mahdolliset puhdistustoimenpiteet. 

12.3.5 Kaivostoiminnan aiheuttamien typpipääs-
töjen arvioiminen

Veteen liukeneva typpi:
Räjähdeperäisen typpipäästön määrän arvioi-

minen vaihtelee eri tutkimuksissa: arviot käytetyn 
räjähdysainemäärän sisältämän typen määrästä ovat 
0,2−28 %. Arviot painottuvat suunnilleen 10 %:n 
paikkeille tai sen alle. Tässä riskinarvioinnissa las-
ketaan typpipäästöt arvolla 10 %. 

Yleisimmät kaivoksilla käytetyt räjähdetyypit 
ovat ANFO ja emulsioräjähteet. Tyypillinen ANFO 
sisältää noin 33 (paino-)% typpeä. Emulsioräjähteet 
sisältävät yleensä 20−30 (paino-)% typpeä. (For-
syth et al. 1995). Tässä riskinarvioinnissa kaikkien 
räjähteiden typpipitoisuutena käytetään arvoa 30 %. 

Kaivosalueelle saapuvan veden määrä voidaan 
arvioida valuma-alueen pinta-alan ja vuotuisen sa-
demäärän perusteella. Maanalaisen kaivoksen ve-
simäärä saadaan pois pumpatun kuivanapitoveden 
määrästä. 

Kaivoksen vuosittainen räjähdeaineperäinen typ-
pipäästö voidaan laskea seuraavasti: 

1. Laske vuotuisen liuenneen typen (N) määrä 
perustuen käytettyyn räjähdemäärään. 

2. Laske kertyvän veden määrä 
keskimääräisen sadannan ja kaivosalueen 
pinta-alan perusteella. Lisää tarvittaessa 
maanalaisesta kaivoksesta pois pumpattu 
vesi. 

3. Jaa vuosittain liuenneen räjähdetypen 
määrä (kg) vuosittain kertyneen veden 
määrällä (litraa). kg/l * 1 000 000−> mg/l. 

 
Esimerkkilasku eräältä louhokselta:

Ala: 10 ha = 100 000 m² 
Sademäärä: 600 mm/a = 0,6 m/a 
Käytetyt räjähteet vuodessa: 3 000 kg emulsio-
tyyppistä räjähdettä 
1. 3 000 kg * 0,30 * 0,1 = 90 kg (N) 
2. 100 000 m² * 0,6m/a = 60 000 m3 = 60 000 
000 litraa 
3. 90 kg / 60 000 000 l = 1,5x10-6 kg/l = 1,5 mg/l 

Taulukko 13. Eri räjähdeaineiden räjähdysteknisiä ominaisuuksia.
Table 13. Properties of some common explosives.

Tuote r g/cm³ E MJ/
kg 

V dm³/
kg 

H20 g/
kg 

N2 g/kg CO2 g/
kg 

NO g/
kg 

NO2 g/
kg 

CO g/
kg 

Anfo 0,9 4 1050 485 330 182 0,56 0,01 0,05

Aniitti 1,1 4,5 960 412 311 206 1,45 0,06 0,02

Fordyn 1,5 4,4 960 380 270 305 1,79 0,28 0,003

Kemiitti 510 1,2 3,2 860 387 216 237 0,87 0,07 0,005

Kemiitti 800 1,2 2,7 1000 567 261 119 0,0001 0 29

Kemix 1,2 3 1020 556 282 118 0,0001 0 40

Kemix A 1,2 3,7 960 515 270 72 0,0001 0 51

Merikemiitti 1,3 4,5 870 411 246 39 0,0001 0 68

Kemiitti 810 1 3 1010 560 278 142 0,0006 0 16
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Typpipäästöt ilmaan:
Forcit Oy:n ympäristöesitteessä on esitetty 
räjähdysteknisiä ominaisuuksia eri räjähdys-
aineille. Ominaisuudet on laskettu Lawrence 
Livermore National Laboratoryn räjähdysainei-
den simulointiin kehittämällä Cheetah 2.0 –oh-

jelmistolla, ja ne perustuvat täydelliseen, tasa-
painoon asti edenneeseen reagointiin.

r = tiheys 
E = energia 
V = kaasutilavuus

13   MELU JA HAJUPÄÄSTÖT

Hannu Komulainen (THL)

Kaivostoiminnassa saattaa syntyä melua lou-
hintaräjäytyksistä, panosreikien poraamises-
ta, kiviaineksen lastaamisesta ja kuljetuk-
sesta, murskauksesta, kivien rikotuksesta, 
seulonnasta ja jauhatuksesta (Kauppila et al. 2011).  
Myös yksittäiset muut laitteet saattavat aiheuttaa 
melua (esimerkiksi puhaltimet). Melua saattaa 
syntyä myös auto- ja muusta kuljetusliikenteestä 
kaivokselle ja kaivokselta (liikennemelu). 
Kaivostoiminnasta aiheutuvan melun aiheuttama 
mahdollinen ympäristöterveyshaitta tulee arvioida. 
Sen arviointia on kuvattu kohdassa Meluvaikutus-
ten arviointi. 

Kaivostoiminnassa syntyy myös haitallisia ha-
jupäästöjä todennäköisimmin rikastusprosesseissa  
(Kauppila et al. 2011).  Rikastusprosesseihin voi-
daan valmistaa kemikaaleja paikan päällä kaivok-
sella, ja rikastusprosesseista voi karata hajurikki-

yhdisteitä ulkoilmaan. Ne leviävät ilmavirtausten 
mukana kaivoksen ympäristöön. Merkittävimmät 
hajupäästöt aiheutuvat hajurikkiyhdisteistä, erityi-
sesti rikkivedystä (H2). Rikkivetyä saattaa vapau-
tua metallien saostusprosesseista sekä vaahdotus-
prosesseista, joissa rikkihappo joutuu kosketuksiin 
sulfidimineraalien kanssa (Kauppila et al. 2011). 
Hajuhaittoja saattaa syntyä myös ksantaateista sekä 
tärkkelysperäisistä painajakemikaaleista (Kauppila 
et al. 2011). 

MINERA-riskinarviomallissa hajuhaittaa aiheut-
tavat aineet kehotetaan nimeämään kaivoskohtaises-
ti ja arvioimaan niistä aiheutuva hajuhaitta kaivos-
alueen ympäristön väestölle. Hajuhaitan arviointia 
on kuvattu kohdassa Hajun aiheuttaman terveys- ja 
viihtyvyyshaitan arviointi. Siinä on lisätietoa myös 
hajuhaittaa aiheuttavista aineista, erityisesti rikkive-
dystä.

14   KAIVOSTOIMINNAN AIHEUTTAMA TÄRINÄ

Teemu Karlsson (GTK) ja Hannu Komulainen (THL)

Tärinä on aaltoliikettä, joka leviää ulospäin tärinän 
aiheuttajasta. Tärinä syntyy, kun jokin voima vai-
kuttaa värähtelykelpoiseen mekaaniseen systeemiin. 
Kaikkiin materiaaleihin voi syntyä tärinää. Sitä te-
kijää, joka aiheuttaa tärinää, kutsutaan herätteeksi. 
Kaivosympäristössä herätteitä ovat mm. malmin 
louhintaan liittyvät räjäytykset ja ajoneuvoliiken-
ne. Louhitun materiaalin murskaus saattaa tuntua 
murskaimen välittömässä läheisyydessä, mutta sillä 
yleensä ei ole ympäristövaikutuksia. (Suomen ym-
päristö 2010). 

Tärinän kulkeutumiseen vaikuttavat käytetty rä-
jähdeainemäärä (räjäytyksissä), havaintopisteen 
etäisyys räjähdyspaikasta sekä alueen geologiset 
ja geotekniset ominaisuudet (Khandelwal & Singh 
2007). Tärinä on pääsääntöisesti sitä suurempaa, 
mitä lähempänä herätelähdettä ollaan (Suomen ym-
päristö 2010). Kaivostoiminnan aiheuttama tärinä 
voidaan jakaa hetkelliseen ja jatkuvaan. Hetkellistä 
tärinää aiheuttavat esimerkiksi räjäytystyöt ja jatku-
vaa tärinää sen sijaan raskas laitteisto, kuten moot-
torit. 
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14.1  Räjäytyksiin liittyvä tärinä

Räjäytystöiden haitallisin sivuvaikutus on luulta-
vasti maan tärinä, ja muita ovat esimerkiksi äkilli-
set ilmanpaineen muutokset, melu, pöly ja lentävät 
kivet. Vaikka maan tärinä vaimenee eksponentaali-
sesti, vaikutukset ovat suoraan verrannollisia käyte-
tyn räjähdysaineen määrään (Khandelwal & Singh 
2007). 

Louhintaräjäytyksessä poranreikään syntyy ly-
hytaikainen, voimakas paine, joka rikkoo kalliota. 
Ylimääräinen energia tuottaa lämpöä, tärinää, ääntä 
ja ilmanpaineaallon. Alueella, jossa kallio ei mene 
enää rikki, paine havaitaan tärinänä (Suomen ympä-
ristö 2010). Räjäytyksistä syntyvä tärinä on impuls-
simaista ja laajakaistaista. Voimakkain tärinä kestää 
vaan hetken, yleensä alle sekunnin. 

Maan tärinän mittayksikkönä käytetään yleensä 
heilahdusnopeutta mm/s (”peak particle velocity”), 
joka kuvaa maan suurinta liikahduksen määrää 
(millimetriä) tietyssä ajassa (sekunnissa). SYKEn 
oppaassa Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuo-
tannossa (Suomen ympäristö 2010) merkittäväksi 
tärinäksi siteerataan heilahdusnopeutta 5 mm/s. 

Tutkittaessa louhintatöiden aiheuttamaa tärinää 
suurimmat heilahdusnopeuden arvot n. 250 m:n 
etäisyydellä louhinnasta ovat olleet 8−9 mm/s. Alle 
5 mm/s:n heilahdusnopeuksia on todettu 500 m:n 
päässä louhinnasta, alle 3,5 mm/s:n arvoja 750 m:n 
päässä ja 1 km:n päässä heilahdusnopeudet ovat 
olleet alle 1 mm/s (suomen ympäristö 2010). Nämä 
tiedot antavat osviittaa tärinän vaikutusalueen 
laajuudesta louhintatöissä. 

Toinen tärinää tarkasteltaessa käytettävä mittayk-
sikkö on taajuus. Tärinän vahinkovaikutuksia arvi-
oitaessa tärinän taajuus on tärkeä huomioida silloin, 

kun tärinän voimakkuus on suuri (yli 10 mm/s). 
Louhintatärinän taajuuksina heilahdusnopeuden 
huippuarvon kohdalla on mitattu mm. 9−305 hz:n 
taajuuksia (Suomen ympäristö 2010). Maan väräh-
telyn taajuus maanpäällisiä kaivostöitä tehtäessä 
on tyypillisesti 5−40 hz (the scottish Government 
2000). Tärinän taajuus pienenee etäisyyden kas-
vaessa. Yli 200 m:n etäisyydellä tärinän taajuus 
on ollut 80 Hz ja yli 800 m:n etäisyydellä alle 50 
hz. pienitaajuinen tärinä (4−20 hz) on rakenteiden 
kannalta haitallisinta. Etäällä taajuus voi olla pieni 
mutta myös heilahdusnopeus on pieni ja vauriota ei 
enää synny. (Suomen ympäristö 2010). 

Louhintaräjäytyksissä ilman värähtelystä synty-
vän ilmanpaineaallon suuruuteen vaikuttavat tekijät 
vaihtelevat räjäytyksestä toiseen. Sen leviämiseen 
ympäristöön vaikuttavat mm. 
• säätila 
• maasto 
• esteet 
• paineaallon tulosuunta. 

Ilmanpaineaalto on suurin silloin, kun räjähdys-
ainepanos räjäytetään ilmassa tai pintapanoksena. 
Kun paineaallon huippuarvo ylittää 1 kPa, esimer-
kiksi rakennusten ikkunat alkavat rikkoutua. (Suo-
men ympäristö 2010). 

Paineaallon aiheuttaman vaarallisen alueen suu-
ruuden arviointiin avomaastossa on dokumentissa 
Räjäytysalan normeja (Sosiaali- ja terveysministe-
riö 1998) esitetty seuraava taulukko: Kaivostöistä, 
kuten räjäyttämisestä ja koneiden käytöstä, aiheu-
tunut tärinä saattaa vaikuttaa haitallisesti rakennel-
mien lisäksi lähialueen ympäristöön. Tärinä voi esi-

Taulukko 14. Paineaallon aiheuttaman vaara-alueen suuruus.
Table 14. Hazardous zone caused by the pressure wave of detonation.

Kerralla räjäytettävä panos (kg) Vaarallisen alueen säde (m)

0,5 100

1 150

2 200

4 300

5 400

10 500

15 600

25 800

yli 25 1 000
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merkiksi vahingoittaa tai tukkia lähistön pohjaveden 
kulkeutumisreittejä, aiheuttaa maansortumia, nos-
tattaa pölyä, häiritä lintujen pesintää tai karkottaa 
petolintujen tarvitseman pienriistan pois alueelta. 
Lajin herkkyyden mukaan tärinän vaikutus voi ulot-
tua parista sadasta metristä muutamaan kilometriin. 
(Khandelwal & Singh 2009, Suter & Joness 1981). 

Räjäytystöiden aiheuttamia haittoja voidaan vä-
hentää huolellisella töiden suunnittelulla, kuten 
oikealla räjähdysainemäärällä ja oikeanlaisella rä-
jähteiden asettamisella (The Scottish Government 

2000). Kiviainestuotantoon liittyvän tärinän vai-
mennukseen/poistoon (tärinän torjunta) on ohjeita 
mm. SYKEn raportissa Ympäristöasioiden hallinta 
kiviainestuotannossa (Suomen ympäristö 2010).

USBM:n kriteerien mukaan (Duvall & Fogelson 
1962) suurin hyväksyttävä heilahdusnopeuden arvo 
“vanhoille taloille” on 12,7 mm/s ja “moderneille 
taloille” 19,05 mm/s. saksalaisten dIN 4150 -kri-
teerien mukaan vastaavat arvot ovat 20 mm/s teolli-
suusrakennuksille ja 5 mm/s asutuille rakennuksille 
(GSO 1984).

14.2  Liikenteeseen liittyvä tärinä

Ajoneuvo aiheuttaa liikkuessaan tiehen painuman, 
joka saa aikaan nopean paineen muutoksen tiessä. 
Paineen maahan välittämä energia ilmenee tärinä-
nä. Tärinä leviää helpoiten pehmeillä teillä, ja tien 
epätasaisuudet lisäävät sitä. Tärinän voimakkuuteen 
vaikuttavat eniten 
• ajoneuvon massa 
• ajoneuvon nopeus 
• tien kunto. 

Liikenteestä aiheutuva tärinä kaivosalueel-
la ja ympäristössä on räjäytyksistä aiheutuvaa 
tärinää pienempää mutta pitkäkestoisempaa. 
liikennetärinän taajuus on yleensä 5−20 hz. 

Lähietäisyyksillä raskaat täyteen kuormatut maan-
siirtoajoneuvot saattavat aiheuttaa jopa 4−5 mm/s:n 
tärinän heilahdusnopeuden arvoja. Pehmeiköillä 
kevyemmätkin kulkuneuvot/kuormat saattavat 
aiheuttaa tärinää. (Suomen ympäristö 2010). 

Liikennetärinän vaikutuksien arvioinnista 
maankäytön suunnittelussa on mm. VTT:n suosi-
tus (törnqvist & talja 2006). siinä on hyödyllis-
tä tietoa liikenteen aiheuttamasta tärinästä yleen-
sä ja mm. laskentamalli tie- ja katuliikenteen 
aikaansaaman tärinän laskennalliseen arviointiin. 
Työmaaliikenteestä johtuvaa tärinää voidaan pie-
nentää tekemällä kulkuväylät tasaisiksi, kantaviksi 
ja rajoittamalla ajoneuvojen nopeuksia.

15   KAIVOSTEN ENERGIANTUOTANNON PÄÄSTÖT JA AJONEUVOJEN PAKOKAASU-
PÄÄSTÖT

Antti Pasanen (GTK) ja Anne Kousa (GTK)

Kaivoksissa paikallisesti tuotettu energia aiheuttaa 
sekä paikallisia että globaaleja päästöjä. Paikalli-
sia päästöjä ovat pienhiukkaspäästöt sekä erilaiset 
kaasumaiset päästöt. Osalla kaasumaisista pääs-
töistä (esim. Co2) vaikutukset voivat olla globaa-
leja. Kaivosten energiantuotannon tarkastelussa on 
keskitytty ainoastaan paikallisten voimalaitosten 
paikallisiin päästöihin, joten muualla tuotettu ener-

gia sekä globaalit vaikutukset on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle. Niiden tarkastelu rajataan koskemaan 
kaivosten energian- ja lämmöntuotannossa synty-
neitä kaasu-, pienhiukkas- ja metallipäästöjä ja huo-
mioon otetaan ainoastaan polttoprosesseissa syn-
tyneet päästöt sekä niiden puhdistaminen. Lisäksi 
tarkastellaan ajoneuvojen käyttämisestä syntyviä 
pakokaasupäästöjä. 

15.1  Energiantuotannon päästöt

Eniten energiaa kaivoksilla kuluu rikastamon ja 
murskaamon toimintaan ja maanalaisen louhok-
sen lämmittämiseen. Lisäksi ajoneuvot ja laitteet 
kuluttavat energiaa. Suomalaisilla metallimalmi-
kaivoksilla sähköenergia tuotetaan pääsääntöisesti 
kaivoksen ulkopuolella ja toimitetaan ilmajohtoja 
pitkin kaivokselle (mm. Pohjois-Suomen ympäris-

tölupavirasto 2006a, b, länsi-suomen ympäristö-
lupavirasto 2006, Itä-suomen ympäristölupaviras-
to 2007a, b, 2008a, b). Kaivoksen ja rakennusten 
lämmittämiseen käytetään usein lämpövoimaloita 
tai aggregaattien hukkalämpöä. Näiden polttoainee-
na käytetään yleensä fossiilisia polttoaineita, jotka 
tuottavat paikallisia pienhiukkaspäästöjä sekä pai-
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kallisia ja globaaleja kaasupäästöjä. 
Kaasupäästöistä hiilidioksidi on kasvihuonekaa-

su. Typen oksidit saattavat vaurioittaa kasvillisuutta 
ja happamoittaa ja/tai rehevöittää ympäröivää maa-
perää ja vesiä. Hiilimonoksidi ja ilman pienhiukka-
set ovat hengitettynä haitallisia terveydelle. Lisäksi 
elohopea voi levitä sekä kaasuna että pienhiukka-
sina. Metallipäästöjen vaikutukset riippuvat sekä 
alkuaineesta että sen raekoosta. 

Tässä tarkastelussa on kerätty yleisimmin kaivok-
sissa käytettyjen polttoaineiden ja puhdistusmene-
telmien päästökertoimia ja suodatuskertoimia sekä 
niiden yhdistelmiä kaasu-, hiukkas- ja metallipääs-
töille. Kaivosten lämmitysenergia tuotetaan pää-
sääntöisesti joko kevyellä polttoöljyllä ja dieselillä 
tai raskaalla polttoöljyllä, mutta myös maakaasua 
(propaania) käytetään ainakin Kemin kaivoksella. 
Taulukoihin on jätetty myös muita kuin suomalaisil-
la kaivoksilla käytettävien polttoaineiden arvoja tu-

levaisuuden energiantuotantoa ja mallin käyttämistä 
Suomen ulkopuolella silmällä pitäen. Taulukot on 
otettu australialaisen NPI:n käyttämistä taulukoista 
(liite 1*. Commonwealth of Australia 2008, 2011b 
ja 2012b). NPI:n taulukoiden käyttämiseen päädyt-
tiin, koska ne kattavat suurimman osan käytettävis-
tä olevista energiantuotannon muodoista. Vaihto-
ehtoisia taulukoita ovat koonneet mm. Pohjola ym. 
1983, Smith 1987, Hupa et al. 1988, UBA 1989, 
1998 ja 1999, Lammi et al. 1993, USEPA 1995 ja 
1998a, BUWAL 1995 ja 2001, Ekqvist 1995, Meier 
& Bischoff 1996, Berdowski et al.1997, NutEK 
1997, Neste Oy 1998, Ohlström 1998, Melanen et 
al. 1999, Energy Information Administration 2005 
ja 2009, Intergovernmental panel on Climate Chan-
ge (IpCC) 2006, u.s. department of Energy 2007 ja 
EMEp/CoRINAIR Emission Inventory Guidebook 
2007. *taulukot löytyvät: http://fi.opasnet.org/fi/lii-
te_energiantuotannon_päästökertoimet

15.2  Energiantuotannon päästöjen arviointimenetelmä

Energiantuotannon päästöt lasketaan kullekin me-
tallille, kaasulle ja partikkelien raekoolle kaavalla 
(Commonwealth of Australia 2011b): 

Es=A*EFs*t*CE1*CE2*...*CEn

jossa
Es = päästön massa (kg/d)
 A = polttoaineen kulutus tunnissa (tonnia, m3) 
tai tuotetun energian määrä (MJ, PJ, kWh)
EFs = päästökerroin (kg/ton, kg/MJ, kg/kWh, 

kg/m3, kg/PJ)
t = käyttötunnit vuorokaudessa
CE1*CEn = päästöjen vähentämisen 
tehokkuuskertoimet kullekin käytetylle 
menetelmälle.

Päästöjen laskennassa käytetään rajoittamatonta 
arvoa, jos päästöjen vähentämiskeinoa ei ole tie-
dossa tai vähentämiskeinolle ei ole annettu valmista 
päästökerrointa liitteen 1. taulukoissa. 

16   AJONEUVOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT

16.1  Työkoneiden pakokaasupäästöt

Malmin kuljetuksesta kuorma-autoilla ja käsittelys-
tä erilaisilla työkoneilla aiheutuu pakokaasupäästö-
jä. Pakokaasupäästöt sisältävät epätäydellisen pala-
misen seurauksena syntyneitä hiukkasia ja ilmassa 
olevista höyryistä (esim. rikkihappo) muodostuvia 
hiukkasia. Pienet pakokaasuhiukkaset koostuvat 
pääosin noesta, hiilivedyistä ja sulfaateista. Diesel-
käyttöiset moottorit tuottavat enemmän hiukkasia 
kuin bensiinimoottorit (Helsingin yliopisto 2013). 
Dieselkäyttöisille työkoneille laskettavat päästöt 
voidaan laskea kahdella eri tavalla, joko tehonkäyt-
töä tai polttoaineen kulutusta kohden.  Keskimääräi-
nen nimellisteho, kuormitusaste ja yksikköpäästöt 
(g/kW ja g/l) ja kaikki esitetyt kaavat työkoneiden 

ja kuljetusajoneuvojen päästöjen laskemiseksi ovat 
peräisin Lipasto-laskentajärjestelmästä (VTT 2011). 

Kaava työkoneiden päästöjen laskemiseksi te-
honkäyttöä kohden:

Päästöx_tk=  [nimellisteho, kW] x [kuormi-
tusaste] x [käyttötunnit, h] x [päästökerroin, g/
kWh]

Kaava työkoneiden päästöjen laskemiseksi polt-
toaineen kulutusta kohden:

Päästöx_pk =  [polttoaineen kulutus, l] x [pääs-
tökerroin, g/l]

http://fi.opasnet.org/fi/Liite_energiantuotannon_p��st�kertoimet
http://fi.opasnet.org/fi/Liite_energiantuotannon_p��st�kertoimet
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16.2  Maantiekuljetusten pakokaasupäästöt

Ajoneuvokohtaiset yksikköpäästökertoimet maan-
tiekuljetuksille voidaan laskea tonnikilometriä tai 
ajoneuvokilometriä kohden. Lipasto-laskentajär-
jestelmän yksikköpäästötaulukoissa (VTT 2011) 
on esitetty eri ajoneuvotyypeille päästöluokittain 
päästömäärät ajoneuvokilometriä kohden tyhjällä 
kuormalla, 50 %:n ja täydellä kuormalla sekä ton-
nikilometriä kohden 50 %:n ja täydellä kuormalla. 
Päästömäärä on kuitenkin riittävällä tarkkuudella 
lineaarisesti riippuvainen auton massasta, joten yk-
sikköpäästö tonnikilometriä kohden voidaan mää-
rittää mille tahansa osakuormalle. Maantiekulje-
tusten ajoneuvokohtaiset yksikköpäästökertoimet 
tonnikilometriä kohden lasketaan seuraavalla kaa-
valla (VTT 2011):

ex = (ea + ((eb - ea) / lc x lx)) / lx 
 
jossa
 ex = päästö tonnikilometriä kohden kuormalla 
x [g/tkm]
eb = täyden auton päästö ajoneuvokilometriä 
kohden [g/km]
ea = tyhjän auton päästö ajoneuvokilometriä 
kohden [g/km]
lc =  auton kantavuus [t]
lx =  kuorma x [t] 

Koska kuljetusajoneuvojen päästöt ovat riittäväl-
lä tarkkuudella riippuvaiset auton massasta, pääs-
töjen likiarvot ajoneuvokilometriä kohden voidaan 
laskea myös muun kokoisten kuin em. taulukoissa 
esitettyjen autojen päästöille. Valitaan kaksi auto-
tyyppiä, joiden kokonaismassat mb ja ma ovat mo-
lemmin puolin tavoiteltavaa auton kokoluokkaa mx 
(mb > mx > ma) ja lasketaan päästöt lineaarisella suh-
teella. Maantiekuljetusten ajoneuvokohtaiset yksik-

köpäästökertoimet ajoneuvokilometriä kohden las-
ketaan seuraavalla kaavalla (VTT 2011):

ex = ea + ((eb - ea) / (mb - ma)) x (mx - ma) 

jossa
ex = päästö ajoneuvokilometriä kohden autolla, 
jonka kokonaismassa on x [g/km]
eb = päästö autolla, jonka kokonaismassa on b 
[g/km]
ea = päästö autolla, jonka kokonaismassa on a 
[g/km]
mx = auton x kokonaismassa [t]
mb = auton b kokonaismassa [t]
ma = auton a kokonaismassa [t]

Ajoneuvon keskimääräinen kuorma voidaan ar-
vioida laskemalla yhteen menomatkan ja paluumat-
kan kuormat ja jakamalla summa kahdella. Ole-
tuksena on, että menomatkalla on täysi kuorma ja 
paluumatka tehdään tyhjällä kuormalla. Jos päästöt 
lasketaan edestakaisen matkan keskimääräisellä 50 
%:n kuormalla – lopputulos on suurin piirtein sama, 
jos laskettaisiin päästöt menomatkan täyden kuor-
man ja paluukuljetuksen tyhjän kuorman päästölu-
vuilla (VTT 2011). 50 %:n keskimääräisen kuorman 
käyttäminen soveltuu malmi- ja rikastekuljetusten 
päästöjen laskemiseen.

Arvioinnissa tarvittavia ajoneuvojen ja työkonei-
den yksikköpäästöjä  seuraavien päästöjen osalta on 
esitetty VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmän sivuilla 
ja opasnetin Minera-osiossa:  Co = hiilimonoksidi, 
hC = hiilivedyt (pois lukien metaani Ch4), Nox 
= typen oksidit, pM = pakokaasujen kokonaishiuk-
kasmäärä, Ch4 = metaani, N2o = typpioksiduuli, 
SO2 = rikkidioksidi, Co2 = hiilidioksidi, Co2 ekv. = 
kasvihuonekaasut Co2 ekvivalentteina. 
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LEVIÄMINEN, KULKEUTUMINEN JA ARVIOIDUT 
PITOISUUDET YMPÄRISTÖSSÄ

17   PÖLYN LEVIÄMINEN

Jouni Tuomisto (THL)

Kaivostoiminnasta ja rikastamisesta syntyy suuret 
määrät pölyä ja pakokaasuja. Näistä terveydelle hai-
tallisimmat ovat pienhiukkaset (PM2.5 eli alle 2,5 
mikrometriä halkaisijaltaan olevat hiukkaset). Myös 
hengitettävät hiukkaset (PM10, alle 10 mikrometrin 
hiukkaset) ovat terveydelle haitallisia, koska ne ni-
mensä mukaisesti voivat päätyä alempiin hengitys-
teihin. Suuri osa pölyn massasta on kuitenkin kar-
keita hiukkasia (TSP, kokonaishiukkaspitoisuus), 
jotka ihmisellä jäävät ylempiin hengitysteihin, pää-
asiassa nenän limakalvolle. Nekin voivat kuitenkin 
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ekologisesti 
karkeat hiukkaset ovat kuitenkin usein tärkeämpiä, 
koska ne muodostavat valtaosan kaivoksen lähialu-
eelle tulevasta laskeumasta, ja pölyn koostumuksen 
mukaan laskeuma voi nostaa joidenkin haitallisten 
aineiden pitoisuudet maaperässä hyvinkin korkeik-
si. 

Minera-mallissa keskitytään tällä hetkellä 
PM2.5:een, koska niiden terveysvaikutukset on to-
dettu merkittävimmiksi. Toinen, tekninen syy on se, 
että käytettävissä oleva leviämismalli laskee pitoi-
suudet PM2.5:lle, ja sen käyttäminen suuremman ko-
koluokan hiukkasiin liioittelisi pitoisuuksia selvästi, 
koska ne laskeutuvat maahan paljon nopeammin eli 
ilmapitoisuudet pienenevät nopeammin kuin PM2.5-
pitoisuudet. Terveysvaikutusten kannalta on siis eri-
tyisen tärkeää arvioida nimenomaan pienhiukkasten 
päästömääriä eri prosesseista. 

Arvioinnissa on syytä katsoa sekä maaperäs-
tä että polttoprosesseista peräisin olevia hiukkasia 
(katso Pölyn aiheuttaman terveysriskin arviointi). 
Usein polttohiukkasia on pidetty vaarallisempina, 
mutta on perusteltua pitää kaikkia pienhiukkasia 
terveydelle vaarallisina, ja monet asiantuntijat mie-
luiten eivät erottele myrkyllisyyttä koostumuksen 
perusteella vaan pitävät niitä ainakin nimellisesti 
yhtä vaarallisina. Lisäksi tiedetään, että kemialli-
sesti reaktiiviset hiukkaset ovat usein inaktiivisia 
vaarallisempia. Kaivostoiminnan hiukkaset ovat 
tyypillisesti tuoreita jauhamisen synnyttämiä hiuk-
kasia ja siksi reaktiivisempia kuin esimerkiksi tuu-
len maanpinnalta nostattamat hiukkaset, jotka ovat 
olleet pitkään ilman kanssa kosketuksissa ja ehti-
neet hapettua. 

Pölyn leviämislaskenta perustuu lähde-kohde-
matriisiin, jossa hiukkasleviämismallilla on lasket-
tu tietystä pisteestä syntyvän päästön aiheuttama 

keskimääräinen pienhiukkaspitoisuuden vuosikes-
kiarvo ulkoilmassa hengityskorkeudella (2 metriä 
maanpinnasta) 10−15 kilometrin säteellä päästöläh-
teestä. Tuloksen paikkatarkkuus on yksi neliökilo-
metri. Matriisissa on tarkasteltu päästökorkeuksia 2 
m ja 10 m, ja ilmakehätietoina on käytetty vuosien 
2000−2003 tietoja kymmeneltä eri paikkakunnalta 
eri puolilta Suomea (Ahtoniemi ym. 2010).  Mallis-
sa oletetaan päästökorkeus, mallivuosi ja mallipaik-
kakunta epävarmoiksi muuttujiksi, ja malli laskee 
satunnaistetun joukon tuloksia erilaisille yhdistel-
mille eli käyttäen probabilistista Monte Carlo mene-
telmää. Tuloksena on siis todennäköisyysjakauma 
pitoisuuskentästä päästölähteen ympärillä. Tulosta 
on mahdollista tarkentaa valitsemalla todellista ti-
lannetta vastaava päästökorkeus, vuosi tai sijainti, 
mutta tämä edellyttää koodaustaitoja eikä sitä sen 
vuoksi suositella alustavissa arvioinneissa. 

Pitoisuustietojen laskemiseksi tarvitaan pien-
hiukkasten päästömäärä tonneina vuodessa ja 
päästölähteen sijainti pituus- ja leveyspiirien de-
simaalilukuna. Mallin avulla voi laskea myös 
pienhiukkaspitoisuuden aiheuttaman terveysvai-
kutuksen suuruuden. Tämä perustuu tieteellisessä 
kirjallisuudessa kuvattuihin annosvasteisiin (Tuo-
misto ym. 2008) ja tilastokeskuksen väestötietoon, 
jonka avulla pitoisuus voidaan muuttaa väestön al-
tistumispitoisuudeksi. 

Mallissa käytetty kilometrin tarkkuus on riittämä-
tön erityisesti silloin, kun arvioidaan päästölähteen 
lähellä muutaman sadan metrin päässä tapahtuvaa 
altistumista. Kuitenkin näin lähellä kaivosta harvoin 
on kovin paljon asutusta, joten malli toiminee varsin 
hyvin ainakin alustaviin arviointeihin, joissa ei 
tarkastella kaivoksen työntekijöitä. Suurempi puute 
on hengitettävien hiukkasten (PM10) leviämislas-
kennan puute. Jos mallia käytetään niiden leviämi-
sen arviointiin, saadaan vaikutusten yliarvio, mutta 
on vaikea arvioida, kuinka paljon virhettä on. Koska 
virheen suunta on tiedossa, voidaan mallia kuitenkin 
käyttää sulkemaan pois PM10-pitoisuuksien aiheut-
tamia raja-arvoylityksiä muualla kuin aivan pääs-
tölähteen läheisyydessä: jos mallin mukaan arvo 
ei ylity, on varsin varmaa, etteivät todellisetkaan 
pitoisuudet ylitä arvoa. Laskentamalli on kuvattu 
Opasnetissa sivulla http://fi.opasnet.org/fi/pölyn_
leviäminen_kaivosalueelta ja lähdekoodi löytyy 
sivulta http://en.opasnet.org/w/opasnetutils/GIs. 

http://fi.opasnet.org/fi/P�lyn_levi�minen_kaivosalueelta
http://fi.opasnet.org/fi/P�lyn_levi�minen_kaivosalueelta
http://en.opasnet.org/w/OpasnetUtils/GIS
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Esimerkin vuoksi on esitetty tuloksia Luikonlah-
den kaivoksen ja rikastamon pienhiukkaspäästöjen  
leviämisestä. Arviointi on tarkemmin kuvattu Opas-
netissa sivulla http://fi.opasnet.org/fi/luikonlahden_
ilmapäästöt.

Kuva 8. Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon kaikki pienhiukkaspäästöt nykyvaihtoehdossa (V0) ja laajennusvaihtoehdossa 
(V1). Päästöt on jaoteltu alkuperän mukaan polttoprosesseihin (liikenne, energiantuotanto) ja maaperään (kaivostoiminnan pölyt). 
Fig. 8. Fine particle (PM2.5) emissions from Luikonlahti mine in two different scenarios: the current situation (V0) and a sce-
nario with expanded activity (V1). The emissions have been categorised based on their origin into burning processes (traffic and 
energy production; “Poltto”) and suspended dust from soil (“Maaperä”). The units are metric tons per year. 

Pienhiukkaspäästöt eri tilanteissa. 

Paikka Vaihtoehto Leveyspiiri Pituuspiiri Hiukkaskoko Päästö (t/vuosi) 

Luikonlahti V0 62,937734 28,712769 PM2.5 8,01 

Luikonlahti V1 62,937734 28,712769 PM2.5 12,25 

Taulukko 15. Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon pienhiukkaspäästöt nykyvaihtoehdossa (V0) ja laajennusvaihtoehdossa (V1).
Table 15. Fine particle emissions from the Luikonlahti mine in the current situation (V0) and in a scenario with expanding activity 
(V1).

http://fi.opasnet.org/fi/Luikonlahden_ilmap��st�t
http://fi.opasnet.org/fi/Luikonlahden_ilmap��st�t
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Kuva 9. luikonlahden kaivoksen ja rikastamon pienhiukkaspäästöjen aiheuttama vuosikeskiarvopitoisuuden nousu (µg/m3) 
kaivoksen ympäristössä. Jokainen neliö kuvastaa yhden neliökilometrin keskimääräistä pitoisuutta. 
Fig. 9. Incremential fine particle concentrations (µg/m3) caused by emissions from Luikonlahti mine in the vicinity of the mine 
area. Each square represents an annual average of one square kilometre. 

18   KAIVOSTOIMINNAN AIHEUTTAMIEN MAAPERÄPITOISUUKSIEN ARVIOIMINEN

Teemu Karlsson (GTK), Maria Nikkarinen (GTK) ja Hannu Komulainen (THL)

Kaivostoiminnan päästöjen vaikutus maaperään 
kaivosalueen ulkopuolella (maaperän kuormittumi-
nen ja mahdollinen pilaantuminen) ja siihen liittyvä 
ekotoksikologinen riski ja terveysriski kaivosalu-
een ulkopuoliselle väestölle on arvioitava. Tässä 

tarkastellaan kaivosalueen ulkopuolisen ympäristön 
maaperää − ei kaivosalueen maaperää − maaperän 
kuormittumisen arviointia ja siihen liittyvää terve-
ysriskin arviota. 

18.1  Päästöt maaperään kaivosalueelta

Kaivosalueen ympäristön maaperään päätyy kai-
vostoimintaan liittyen päästöjä pääasiassa ilmasta 
pölylaskeumassa (kuivalaskeumana, sateen muka-
na). Pistemäisestä lähteestä tuleva päästö aiheuttaa 
tyypillisesti maaperään pitoisuusgradientin, jossa 
aineen pitoisuudet ovat suurimmat lähteen läheisyy-
dessä ja pienenevät vähitellen etäisyyden kasvaessa. 

Ratkaisevia tekijöitä pölypäästön leviämisessä 
ympäristöön ovat 

• pölyn hiukkaskokojakauma 
• päästölähteen korkeus maaperästä 
• ilmasto/sääolosuhteet (mm. vallitseva tuulen 

suunta) 
• maasto-olosuhteet (mm. leviämisen esteet). 

Pölypäästöjen leviämisestä ilmateitse ja sen mää-
rittämisestä on tarkemmin kohdassa Pölypäästöt 
kaivosalueelta. 
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Jossakin määrin maaperään saattaa kaivosalu-
eelta tulla päästöjä esimerkiksi pintavesien (sade-
vedet, lumen sulamisvedet) mukana, ja pintavedet 
saattavat kuljettaa päästöjä maan pinnalla paikasta 
toiseen. Näitä päästöjä on todennäköisemmin tär-
keämpää tarkastella ja arvioida pintavesiin pääty-
vinä päästöinä kuin maaperään jäävänä päästönä. 
Aineet ovat veteen liuenneina. Ne voivat sitoutua 
maaperään mutta liikkuvat veden mukana. Jos 
kaivosalueen pintavedet on merkittävä kaivosalu-

een ympäristön maaperän puhtauteen vaikuttava 
tekijä, niiden osuus ja merkitys maaperän pilaaja-
na on myös arvioitava. Kaivosalueen ympäristön 
maaperään päätyvien päästöjen merkitys alueen 
pohjaveden laatuun on myös arvioitava. Koska kai-
voshankkeen suunnitteluvaiheessa asiaa joudutaan 
arvioimaan hieman erilaisen tiedon pohjalta kuin 
voidaan tehdä toimivan kaivoksen ympäristössä, ar-
viointi on jaettu vastaavasti. 

18.2  Kaivosalueen ympäristön maaperän kuormittuminen - arviointi kaivostoiminnan suunnittelu-
vaiheessa

Maaperään päätyvät päästöt:

Koska laskeuma ilmasta hiukkaspäästöinä on 
merkittävin ja potentiaalisin maaperää pilaava syy 
ja reitti, kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa ar-
vio perustuu pölyn leviämisen ja sen laskeuman 
mallittamiseen ja arviointiin. Miten laajalle pöly/
hiukkaset leviävät kaivosympäristössä, ja mikä on 
siitä maaperään päätyvä laskeuma? 

• Määritä kaivosalueen ympäristön maaperän (pin-
tamaan) alkuainekoostumus (perustilaselvitys). 
Perustilaselvitykseen on syytä sisällyttää myös 
muita aineita kuin epäorgaanisia aineita, jos on 
oletettavissa, että kaivostoiminnasta syntyy maa-
perään niiden päästöjä. Perustilaselvitys on taus-
tatieto ja lähtötaso mahdollisten myöhempien 
muutosten toteamiseksi aineiden pitoisuuksissa 
maaperässä kaivostoiminnan aikana. 

Näytteet kerätään ja analysoidaan maaperän eri 
materiaaleista, joiden avulla toiminnan vaikutuk-
sia myöhemmin seurataan. Pintamaa eli tavallisesti 
sammal- ja humusnäytteet antavat alkuainepitoi-
suuksien lähtötason ilman kautta tapahtuvalle me-
tallien kulkeutumiselle. Pohjamaan, tavallisimmin 
moreenin, kemian lähtötilannetiedot sisältyvät 
myös perustilaselvitykseen. Maaperään liittyvä 
MINERA-riskinarvio tehdään aineen pintamaas-
sa olevien pitoisuuksien perusteella. Pintamaas-

sa oleville aineille todennäköisimmin altistutaan.  

• Listaa ennakkotietojen perusteella potentiaaliset 
kaivostoimintaan liittyvät haitta-aineet. Ne ovat 
aineita, jotka saattavat päätyä kaivospäästöistä 
kaivosympäristön maaperään siinä määrin, että 
pitoisuuden voi olettaa kohoavan maaperässä 
pitkällä aikavälillä kaivoksen toimiessa. 

Metallimalmikaivostoiminnan päästöt heijasta-
vat tuotettavan malmin ja sivukivien kemiallista 
koostumusta. Nämä metallit ovat ensisijaisia riskin-
arvioon sisällytettäviä alkuaineita. Niiden lisäksi on 
arviointiin tarpeellista sisällyttää myös esiintymän 
assosiaatioon tai prosessiin kuuluvia muita mahdol-
lisia haitallisia aineita.

• Arvioi hiukkaslaskeuman määrä ja kemiallinen 
koostumus, mitä aineita pölyssä/hiukkasissa 
maaperään päätyy.

• Arvioi/mallita päästön leviäminen kaivosympä-
ristöön ja leviämisalue, jolla aineen/päästön voi 
olettaa poikkeavan (merkittävästi) alueen tausta-
pitoisuudesta. 

• Arvioi/mallita
 ◦ maaperään päätyvän päästön määrä ainekoh-

taisesti, kvantitatiivisena (mg/m² tms.) 
 ◦ aineen pitoisuus maaperässä päästöjen jälkeen 

(sisältää päästön aiheuttaman muutoksen pi-
toisuudessa). 

18.3  Maaperän kuormittumisen arviointi

Maaperän kuormittuminen aineella ja aineen pitoi-
suus maaperässä kuormittumisen jälkeen voidaan 
laskea seuraavalla kaavalla: 

C _soil = C_ tausta + C_ lisäys

jossa
C _ tausta on aineen taustapitoisuus arvioitavas-
sa ympäristössä (aineen pitoisuus perustilaselvi-
tyksessä tai vastaava relevantti aluetta edustava 
pitoisuustieto) 
C _lisäys on kaivostoiminnasta syntyvä lisäys ai-
neen pitoisuuteen maaperässä 
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C-soil-arvoa/pitoisuutta käytetään aineen vallit-
sevana pitoisuutena maaperässä terveysriskin arvi-
ointiin. 

 
C_lisäyksen määrittäminen: 

Arvioitavan aineen pitoisuus pölyssä päätel-
lään tässä vaiheessa oletuksella, että pölyn koos-
tumus vastaa sen materiaalin koostumusta, jonka 
käsittelystä pölypäästö aiheutuu. Pölylaskeuma 
arvioitavan alueen maaperään mallitetaan kvantita-
tiivisena (ensisijainen suositus, esim. mg/m²/vuosi). 
Aiempien kaivosympäristötutkimuksien perusteel-
la voidaan päätellä, että pölyn aiheuttamat maape-
rän pitoisuusmuutokset havaitaan selvimmin alle 
1 km:n etäisyydellä keskeisestä toiminta-alueesta. 
Noin 80 % pölystä laskeutuu alle 500 m:n etäisyy-
delle päästölähteestä (Nikkarinen & Karlsson 2013-
03-11). Jos oletetaan, että loput 20 % laskeutuu alle 
1 km:n etäisyydelle, voidaan lisätyn haitta-aine-
kuormituksen vuosittainen määrä karkeasti arvioida 
myös aineen kokonaispäästöstä kaivosalueelta. Näi-

den kahden eri arviointitavan antamia tuloksia on 
syytä verrata toisiinsa, jos molemmat laskelmat on 
mahdollista tehdä. 

Pölyämisen aiheuttamia tietyn alkuaineen pitoi-
suusmuutoksia maaperässä voidaan arvioida kaa-
valla

A+B+C

jossa
A= luontainen pitoisuus humuksessa (x mg/kg)
B = prosessoinnin aiheuttama laskeuma/kk (x 
mg/kg) 500 m:n etäisyydelle / tuotettu rikaste 
(louhinta, murskaus,lastaus, kuljetus) 
C= rikastushiekan aiheuttama laskeuma /kk (x 
mg/kg) 500 m:n etäisyydelle. 

A:na käytetään alueen perustilaselvityksestä saa-
tua pitoisuustietoa. Jos sitä tietoa ei vielä ole, käy-
tetään vastaavaa edustavaa tietoa maaperän tausta-
pitoisuudesta. B ja C arvioidaan pölyämismallien ja 
pölyn koostumuksen perusteella. 

18.4  Pitoisuusmuutokset pohjavedessä 

Pohjaveden mukana kulkeutuvien haitta-aineiden 
vaikutuksia voidaan arvioida tarkastelemalla pohja-
veden mukana kulkeutuvien haitta-aineiden reittejä 
ja määriä. 

Pohjaveden pilaantumisriskiä voidaan arvioida 
Kd-arvojen perusteella. 

Pohjaveden pilaantumisriskiä alkuaineille voi-
daan arvioida Kd-arvojen perusteella. Kd-arvojen 
perusteella lasketaan näytekohtaisesti kullekin al-
kuaineelle sallittu enimmäispitoisuus maaperässä, 
joka ei aiheuta pohjaveden pilaantumisriskiä, seu-
raavalla kaavalla (Tarvainen & Jarva 2009): 

SVPpv = (RfCpv * 10-3 * Kd) / DF

jossa 
SVPpv = pohjaveden pilaantumisriskin pe-

rusteella määritetty sallittu enimmäispitoisuus 
maaperässä (mg/kg) 
RfCpv = pohjaveden sallittu enimmäispitoisuus 
alkuaineelle X (µg/l); Tarvainen & Jarva (2009) 
-tutkimuksessa on käytetty talousveden laatu-
vaatimuksia pienille yksiköille ja koboltin osal-
ta WHO:n enimmäispitoisuutta juomavedelle 
(Ympäristöministeriö 2007) 
Kd = maa-vesi-jakautumiskerroin alkuaineelle 
X (l/kg) 
DF = laimenemiskerroin huokosveden ja poh-
javeden välillä. Oletusarvona on käytetty arvoa 
1/10. 

PIMA-ohjeistukseen liittyvät ainekohtaiset 
SVPpv-arvot on Haitallisten aineiden tietokorteissa 
(Reinikainen 2007). 

19   VEDEN JA AINEIDEN KULKEUTUMINEN

Soile Backnäs (GTK) ja Antti Pasanen (GTK)

Suomessa on monista muista kaivosmaista poi-
keten sadanta suurempaa kuin haihdunta, joka on 
keskimäärin puolet sadannasta (Korkka-Niemi & 
salonen 1996). tästä aiheutuu haasteita kaivosten 
vesien hallintaan. Kaivoksella syntyy pois johdetta-
via ja käsiteltäviä vesiä rakennetun alueen huleve-

sistä, kaivannaisjätealueiden suotovesistä, louhok-
sen ja kaivostilojen kuivatusvesistä sekä prosessin 
ylijäämävesistä. Näiden vesien kemiallinen laatu 
eroaa toisistaan, ja osa vesijakeista vaatii käsittelyn, 
ennen kuin ne johdetaan ympäristöön. Kaivosalu-
eilta kulkeutuu pintavesiin ympäristöön johdetta-
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vien kaivosvesien mukana usein rikkiyhdisteitä ja 
metalleja sekä ravinteita, kuten räjähdysaineista 
peräisin olevaa typpeä. Ympäristöluvissa määrite-
tään kaivosalueelta päästettävän veden määrä sekä 
haitta-aineiden maksimipitoisuudet. On tärkeää ke-
rätä kattavasti tietoa kaivosympäristön perustilasta 
hydrologiasta, hydrogeologiasta ja veden laadusta 
ennen kaivostoiminnan aloittamista, jotta voidaan 
arvioida haitta-aineiden kulkeutumista kaivosalu-
eelta ympäristöön ja muutoksia vastaanottavien ve-
sistöjen veden laadussa. 

Kaivosalueilta johdetaan vesiä ympäristöön 
yleensä ojien ja purojen kautta, jolloin veden mää-
rän ja laadun tarkkailu on helppo toteuttaa. Näiden 
vesien laatua joudutaan yleensä parantamaan puh-
distamalla sitä aktiivisin tai passiivisin menetelmin 
kaivostoiminnan aikana sekä kaivoksen sulkemisen 
jälkeen. Usein vettä johdetaan pintavalutuskentille, 
joilla pyritään tasoittamaan veden määrän vuoden-
aikaisvaihtelua. Pintavalutuskentillä vedestä voi pi-
dättyä ja saostua haitta-aineita biogeokemiallisien 
prosessien kautta, mutta niistä voi myös huuhtou-

tua haitta-aineita olosuhteiden muuttuessa. Luon-
non kosteikkoja ei ole suunniteltu toimimaan veden 
puhdistajina toisin kuin rakennettuja kosteikkoja. 
Osa kaivosalueelle tulevasta vedestä imeytyy maa-
perän ja kallioperän rakenteen mukaan pohjave-
deksi ja kulkeutuu pohjaveden virtauksen mukana 
kaivosalueen ulkopuolelle. Kaivosvedet sisältävät 
usein puhdistuksesta huolimatta haitallisia aineita. 
Lisäksi rakennetulta alueelta kulkeutuva sadevesi 
voi kuljettaa mukanaan esimerkiksi pölypäästöis-
tä peräisin olevia haitta-aineita ja aiheuttaa ongel-
mia kaivosalueen ulkopuolella. Pohjaveden muka-
na kulkeutuvien haitta-aineiden laadun ja määrän 
tarkkaileminen on huomattavasti hankalampaa ja 
kalliimpaa kuin pintavesien tarkkailu. Tarkkailussa 
olisi tärkeää tuntea pohjaveden kulkeutumisreitit 
sekä ymmärtää haitta-aineiden kulkeutuminen, jotta 
seuranta voidaan kohdistaa oikeisiin paikkoihin ja 
oikeisiin kerrostumiin. On tärkeää tarkkailla pohja-
veden laatua oikealta syvyydeltä pohjavesimuodos-
tumasta ja tarvittaessa erottaa maa- ja kallioperän 
pohjavesien tarkkailu.

19.1  Pohjaveden muodostuminen ja virtaus maa- ja kallioperässä

Maapallon vesi kiertää jatkuvasti meren, ilmakehän 
ja mantereiden välillä (Korkka-Niemi & Salonen 
1996). Kierrossa ilmakehän vesi tiivistyy ja osa 
sataa maanpinnalle tai veteen lumena tai vetenä, 
kun taas osa haihtuu takaisin ilmakehään suoraan 
sateesta. Haihduntaa tapahtuu myös suoraan veden 
pinnalta, lumesta, jäästä, maaperästä ja kasvillisuu-
desta (Korkka-Niemi & salonen 1996). osa vedestä 
imeytyy maaperään tai kallioperään ja muodostaa 
pohjavettä, ja osa siirtyy pintavaluntana purojen, 
jokien ja järvien kautta meriin. Maaperän vesi siir-
tyy takaisin maanpinnalle kapillaarisuuden ja kas-
villisuuden vaikutuksesta sekä haihtuu takaisin il-
makehään. Pohjavesivalunnan vuoksi vettä siirtyy 
pintavesistöihin esimerkiksi lähteistä ja sitä kautta 
takaisin veden kiertokulkuun. 

Suomessa maaperän pohjaveden viipymä on huo-
mattavasti lyhyempi kuin kallioperän pohjaveden. 
Lyhyimmät teoreettiset viipymät ovat joissa (14 
vrk), ilmakehässä (10 vrk) ja biosfäärissä (7 vrk) 
(Lvovich 1970, Keller 1992). Pohjavettä muodos-
tuu sadeveden tai pintaveden imeytyessä maa- tai 
kallioperään ja veden painuessa pohjavesivyöhyk-
keeseen. Noin puolet sadannasta imeytyy maa- tai 
kallioperään, josta pieni osa painuu pohjavedeksi 
(Korkka-Niemi & salonen 1996). pintavaluntaa ta-
pahtuu, kun maaperään tai kallioperään ei imeydy 
vettä vaan se lähtee valumaan painovoiman vaiku-
tuksesta alaspäin. Suomen vesitase keskimääräisenä 
vuotena on (Mustonen 1986) 

• sadanta 660 mm/a 
• haihdunta 338 mm/a 
• valunta (meriin ja Suomen rajojen ulkopuolelle)  

320 mm/v

pohjavedeksi suotautuu sadannasta 85 mm/a, 
josta käytetään kotitalouksissa ja maataloudessa 3 
mm/a (Mustonen 1986). pohjaveden muodostumi-
seen ja varastoitumiseen vaikuttaa sadannan lisäksi 
geologinen ympäristö, jossa merkittävimmät tekijät 
ovat alustan topografia, kerrosten huokoisuus, hyd-
raulinen johtavuus ja -gradientti sekä maanpinnan ja 
purkuvesistön korkeusero. Suomessa pohjavesiker-
roksen paksuus riippuu pääsääntöisesti maaperäker-
rosten paksuudesta: kallioperässä voi esiintyä vettä 
rakosysteemeissä yleensä 100 metrin syvyyteen asti 
(Korkka-Niemi & salonen 1996), mutta maanalai-
sissa kaivoksissa on tavattu ruhjeiden kuljettamaa 
pintavettä jopa yli kilometrin syvyydessä. Veden 
osuus maaperän kokonaistilavuudesta riippuu maa-
lajin raekoosta, ja se on suurimmillaan savella jopa 
70 %, kun taas kallioperässä veden osuus on yleensä 
0,1–0,5 % (Korkka-Niemi & salonen 1996). Kaivo-
sympäristöissä kallioperä on tyypillisesti ruhjeinen, 
minkä vuoksi kalliopohjavedellä voi olla suuri mer-
kitys aineiden kuljettajana. 

Maaperässä pohjaveden virtausnopeudet riippu-
vat pääsääntöisesti maalajien raekoosta. Hienora-
keisimmilla sedimenteillä virtausnopeus on pieni, 
ja savilla ei virtausta tapahdu käytännössä yhtään. 
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Karkearakeisissa sedimenteissä virtausnopeudet 
kasvavat raekoon ja lajittuneisuuden kasvaessa. So-
ralla ja pienillä kivillä virtausnopeudet voivat olla 
harjuytimissä 15−25 m/d:n luokkaa (Mälkki 1999). 
Suomessa kallioperä on näennäisesti huokosetonta, 
joten virtausnopeudet ovat ehyessä kalliossa erittäin 
pieniä. Kallioperässä esiintyy kuitenkin ruhjeisuut-
ta, joka johtuu kallioperän jännitystilojen aiheutta-
mista liikunnoista. Avoimet raot tai ruhjeet voivat 
ulottua kilometrien syvyyteen, ja ne täyttyvät vedel-
lä (Mälkki 1999). Ruhjeiden pintaosat voivat kui-

tenkin olla kuivat. Kallioperän vedenjohtavuudet 
vaihtelevat erittäin suuresti rakoilun ja ruhjeisuuden 
mukaan, ja ne voivat olla 10-2−10-11 m/s (Mälkki 
1999). Pohjaveden virtaus kallioperässä tapahtuu 
pääsääntöisesti rakoja pitkin, mutta paikoin kallio 
voi olla voimakkaasti rikkoutunutta, jolloin virtaus 
tapahtuu huokoisissa olosuhteissa kuten maaperäs-
sä. Kalliopohjaveden virtausta tutkittaessa ja mal-
linnettaessa voidaan kuitenkin ruhjevyöhykkeitä 
ajatella huokoisina tutkimuksen mittakaavan ollessa 
useiden kilometrien luokkaa (leveinen 2006). 

19.2  Aineiden kulkeutuminen sekä pohja- ja pintaveden laatu

Veden määrään vaikuttaa eniten sadannan ja haih-
dunnan suhde. Pintaveden paikalliseen määrään 
vaikuttavat lisäksi vesistön tulo- ja menovirtaamat. 
Pohjaveden muodostumiseen vaikuttavat sadan-
nan ja haihdunnan lisäksi imeytyminen maaperään 
sekä vesistöt. Imeytymiseen vaikuttavat rakennetun 
ympäristön ominaisuudet, maanpinnan tiiveys ja 
raekoko, kasvillisuus sekä maaperän ja kallioperän 
oikovirtausreitit, kuten juurikanavat, madonreiät, 
kivien pinnat ja kallion raot. Suomessa noin puolet 
sateesta imeytyy maaperään ja pieni osa siitä päätyy 
pohjavesivyöhykkeeseen muodostaen pohjavettä 
(Korkka-Niemi & salonen 1996). vesistöistä voi 
myös imeytyä vettä pohjavedeksi. Pohja- ja erityi-
sesti pintaveden määrään vaikuttaa lisäksi vuoden-
aikaisvaihtelu. Vedenpinnat ovat korkeimmillaan 
kevättulvien ja syyssateiden aikaan ja matalim-
millaan lopputalvesta ennen sulamiskauden alkua. 
Vuosittaiset vaihtelut pinnankorkeuksissa voivat 
olla paikoin huomattavia. Kaivosympäristöissä on 
tyypillistä suuret pohjaveden pinnan korkeuden 
vaihtelut, erityisesti kaivos- ja louhostilojen kuiva-
tusten vuoksi. Ihmisen toiminta muuttaakin usein 
pohjaveden virtaussuuntia kaivosalueella. 

Osittain kyllästynyt vyöhyke on tärkeässä ase-
massa erityisesti aineiden kulkeutumisessa ja geo-
kemiallisissa reaktioissa kaivosympäristössä, sillä 
se toimii puskurivyöhykkeenä pölyperäisen kuor-
mituksen ja kaivannaisjätealueiden suotovesikuor-
mituksen sekä pohjaveden välillä. Osittain kyllästy-
nyt vyöhyke voi pidättää haitta-aineita tehokkaasti, 
mutta fysikaaliset, kemialliset ja biologiset prosessit 
voivat mobilisoida pidättyneitä haitta-aineita maa-
perästä maaveteen ja edelleen pohjaveteen tai pinta-
valunnan ja pintakerrosvalunnan kautta pintavesiin 
sen mukaan, kuinka pysyvästi aineet ovat pidätty-
neet. Pohjavesivyöhykkeessä haitta-aineet liikkuvat 
huomattavasti nopeammin ja aineiden pidättymis-
reaktiot ja -kapasiteetti ovat alhaisempia kuin osit-
tain kyllästyneessä vyöhykkeessä. Tämän vuoksi 
kaivosalueen ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa 

on tärkeää tuntea maaperän rakenne ja pohjaveden 
virtaussuunnat sekä kallioperän ruhjeiden merkitys 
aineiden kuljettaja. Geologisten olosuhteiden lisäk-
si haitta-aineiden kulkeutumisen sekä pohjaveden 
kuormituksen arvioinnissa onkin tärkeää tunnistaa 
tarkasteltavien haitta-aineiden sitoutumiseen ja liu-
kenemiseen sekä liikkuvuuteen maaperässä ja poh-
javedessä vaikuttavat prosessit ja tekijät, kuten geo-
logiset ja ilmasto-olosuhteet, maannosvyöhykkeen 
fysikaalis-kemialliset olosuhteet sekä geokemialli-
set reaktiot. 

Mineraalien rapautumisen seurauksena kaivan-
naisjätealueiden suotovesiin sekä louhos- ja kaivos-
tilojen kuivatusvesiin liukenee haitallisia aineita. 
Ne vaikuttavat ympäristöön johdettaessa pohja- ja 
pintaveden laatuun yhdessä maa- ja kallioperän 
luontaisien rapautumis- ja hapetus-pelkitysreak-
tioiden seurauksena liukenevien aineiden kanssa. 
Louhos- ja kaivostiloissa mineraalien rapautumis-
reaktioiden seurauksena saostuu sekundäärimine-
raaleja, jotka liukenevat, jos kaivos- ja louhostilo-
jen annetaan täyttyä vedellä esim. kaivostoiminnan 
päätyttyä. Karbonaatti- ja silikaattimineraalien sekä 
alumiinisilikaattien rapautuminen puskuroivat sul-
fidimineraalien rapautumisessa sekä sekundäärimi-
neraalien liukenemisen seurauksena muodostuvaa 
happamuutta (Younger et al. 2002). Suotovesien 
sekä kaivos- ja louhosvesien happamuus riippuukin 
karbonaatti- ja silikaattimineraalien rapautumisno-
peudesta suhteessa sulfidisten mineraalien rapautu-
misnopeuteen. 

Metallien liikkuvuus ja esiintymismuodot kai-
vosvesissä sekä pohja- ja pintavesissä riippuvat 
voimakkaasti pH-arvosta ja alkaliteetista. Metallit 
esiintyvät maavedessä sekä pohja- ja pintavesissä 
liuenneissa muodoissa vapaina metalli-ioneina tai 
epäorgaanisina komplekseina (Stumm & Morgan 
1996). Epäorgaaniset ja orgaaniset kolloidit ja suu-
ret polymeerit esiintyvät lähinnä partikkelimuo-
dossa. Liuenneet metallit voivat pidättyä uudelleen 
kiinteisiin epäorgaanisiin faaseihin, kuten raudan, 
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alumiinin, kalsiumin tai mangaanin oksihydrok-
sideihin, savimineraaleihin tai orgaaniseen ainek-
seen. pH, redox-potentiaali ja lämpötila sekä maa-
perän koostumus (mineralogia, orgaanisen aineen 
pitoisuus) ja mikrobiologiset prosessit vaikuttavat 
metallien liukoisuuteen, liikkuvuuteen, saostumi-
seen ja esiintymismuotoihin (Siegel 2002). Metalli-
en esiintymismuodot puolestaan vaikuttavat niiden 
biosaatavuuteen, toksisuuteen sekä liukoisuuteen ja 
sitoutumiseen muihin yhdisteisiin. Vapaat metalli-
ionit ovat kirjallisuuden perusteella huomattavasti 
komplekseja biosaatavimpia akvaattisille eliöille 
(mm. Allen & hansen 1996). 

Geokemialliset reaktiot, jotka kuluttavat tai tuot-
tavat emäskationeja tai anioneja, vaikuttavat kai-
vosvesien happamuuteen ja alkaliteettiin (Younger 
et al. 2002). sulfidimineraalien rapautuessa kaivan-
naisjätteistä vapautuneet metalli-ionit voivat pysyä 
liukoisessa muodossa tai voivat saostua erityisesti 
metalli-oksihydroksidifaaseina, mutta myös sul-
faatti- ja karbonaattifaaseina veden pH-arvon, al-
kaliteetin ja hapetus-pelkistysolosuhteiden (redox) 
mukaan. Liukoiset metallit sekä kolloidisiin ja 
suspendoituneihin partikkeleihin sitoutuneet me-
talli-ionit kulkeutuvat suoto-, pohja- ja pintavesis-
sä advektion mukana. Kulkeutumiseen vaikuttavat 
virtausnopeuden lisäksi aineiden leviäminen disper-
sion avulla sekä pidättyminen maapartikkeleiden 
orgaanisille ja mineraalipinnoille ja mineraalien 
saostumis- ja liukenemisreaktiot. Nämä reaktiot 
riippuvat voimakkaasti pH-arvosta, joka puolestaan 
säätelee mineraalien ja maapartikkelien pintavara-
usta (Younger et al. 2002). pH-arvon lisäksi maape-
rän metallien pidätyskyky riippuu kationinvaihto-
kapasiteetista (CEC), alumiinin, raudan, kalsiumin 
ja mangaanin oksihydroksidien pitoisuudesta sekä 

orgaanisen aineksen ja saven pitoisuudesta, jotka 
vaikuttavat pidättävien pintojen määrän kautta. 

Kuivatetuissa louhos- ja kaivostiloissa sulfidi-
mineraalien hapettumista tapahtuu osittain kylläs-
tyneissä kallioperänhuokosissa, jotka ovat alttii-
na ilman hapelle mutta eivät aktiivisen virtauksen 
alaisena (younger et al. 2002). vastaavaa sulfidi-
mineraalien hapettumista tapahtuu kaivannaisjäte-
alueilla altaan veden pinnan yläpuolisessa osittain 
kyllästyneessä vyöhykkeessä. Tällöin kallioperän, 
sivukivien ja rikastushiekan huokosvesiin akkumu-
loituu rapautumistuotteita, jotka alkavat muodostaa 
sekundäärisiä mineraalifaaseja. Nämä faasit alkavat 
liueta, kun kaivannaisjätealueisiin suotautuu sade-
vettä tai kun louhos- ja kaivostilojen annetaan täyt-
tyä vedellä kaivoksen sulkemisen jälkeen. Erityi-
sesti louhos- ja kaivostilojen täyttyminen voi lisätä 
happamien, metallipitoisten vesien kulkeutumista 
pohja- ja pintavesiin varsinkin niillä kaivosalueilla, 
joissa kallioperä on ruhjeinen ja kaivos- ja louhosti-
lojen sekä alueen pohjaveden välillä on hydraulinen 
yhteys. Geokemiallisen mallinnuksen avulla voi-
daan arvioida ja ennustaa, miten pH ja veden laatu 
kaivosalueen ulkopuolisissa vesistöissä muuttuvat, 
kun vesistöt vastaanottavat happamia ja metallipi-
toisia kaivosvesiä. Kosteikolla tapahtuvat biogeo-
kemialliset prosessit vaikuttavat kaivosten pintava-
lutuskentiltä vesistöihin johdettavan veden laatuun. 
Anaerobisissa oloissa mikrobiologinen toiminta voi 
edistää sulfaattien pelkistymistä ja saostumista me-
tallisulfideiksi ja siten vähentää kaivosveden metal-
lipitoisuutta ja happamuutta (Younger et al. 2002). 
Toisaalta pintavalutuskentiltä voi myös vapautua 
liuennutta orgaanista aineista sekä emäskationeja, 
jotka vaikuttavat vastaanottavan vesistön veden laa-
tuun.

19.3  Virtauksen ja aineiden kulkeutumisen laskenta ja mallinnus kaivosympäristössä

19.3.1 Yksinkertaiset laskentatarkastelut pohja-
veden pilaantumisriskin arviointiin

Pohjaveden mukana kulkeutuvien haitta-aineiden 
vaikutuksia voidaan arvioida tarkastelemalla hait-
ta-aineiden virtausreittejä ja määriä. Yksinkertai-
simmillaan haitta-aineiden kulkeutumista, kulkeu-
tumisreittejä ja nopeutta voidaan arvioida veden 
virtausnopeuden ja veden pinnankorkeuksien pe-
rusteella. Darcyn lain (Fetter 1988) avulla voidaan 
laskea pohjaveden virtaama (Q) tai virtausnopeus 
(q) maaperässä seuraavasti: 

Q = k*A*(h/L)

jossa
k = vedenjohtavuus (m/s)
A = poikkipinta-ala (m2)
h = korkeus (m)
L = pituus (m)
q = k*(h/l)

tehokas virtausnopeus v (m/s) voidaan laskea 
virtausnopeudesta seuraavasti: 

v = q/n

jossa
n = huokoisuus (-)
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Kulkeutumisaika voidaan puolestaan lasketaan 
tehokkaasta virtausnopeudesta: 

t = m/v

jossa
m = kulkeutumismatka (m)

Kun yhdistetään edelliset kaavat saadaan kulkeu-
tumisajan laskentakaavaksi 

t = L/(k/n)/3600/24 

jossa
t = aika (vrk)

Pohjaveden ja siinä kulkeutuvien liukoisten 
haitta-aineiden kulkeutumisaikaa pohjavesivyöhyk-
keessä olevasta päästölähteestä vedenottokaivoon 
voidaan arvioida seuraavalla kaavalla (Schijven et 
al. 2006): 

t = (πnhL2)/Q 

jossa
L = pituus eli päästölähteen etäisyys vedenotto-
kaivosta (m)
Q = pumpattava vesimäärä (m³/vrk)

Aikaa, joka kuluu liukoisen haitta-aineen kul-
keutumiseen järvestä, joesta tai esimerkiksi selkey-
tysaltaasta pohjaveteen, kun järven, joen tai altaan 
vedenpinta on korkeammalla kuin pohjaveden pin-
ta, voidaan arvioida Dupuitin yhtälön (Fetter 1988) 
avulla: 

t = L/((1/2*k)*((h1
2-h2

2)/L))/n)/3600/24

jossa
L = kulkeutumismatka eli kaivon etäisyys jär-
vestä tai joesta (m)
h1 = joen, järven tai altaan pinnankorkeus (m)
h2 = pohjaveden pinnankorkeus (m)

Haitta-aineiden pitoisuuden jakaantumista vesi- 
ja maafaasin välillä voidaan kuvata ainekohtaisella 
jakaantumiskertoimella (Kd), joka kuvaa kiinteän 
faasin ja vesifaasin haitta-ainepitoisuuksien suh-
detta (Appelo & postma 1996). Kun määritetään 
haitta-aineiden Kd-arvoja laboratorio-olosuhteissa, 
tulisi huomioida, että pH-olosuhteet, lämpötila ja 
maa-ainesliuossuhde vastaisivat mahdollisimman 
hyvin kenttäolosuhteita, sillä näillä tekijöillä on 
suuri merkitys Kd-arvon suuruudessa. 

Jos haitta-aineen Kd-arvo tunnetaan kirjallisuu-
den tai mittauksien pohjalta ja aineen kokonaispi-

toisuus (esim. kuningasvesiuutto) maaperässä (Cs) 
on tunnettu, voidaan aineen pitoisuutta maa- tai 
pohjavedessä (Cw) arvioida yksinkertaisimmillaan 
seuraavasti: 

Cw = Cs/Kd

jossa
Cw = pitoisuus vesifaasissa (mg/L)
Cs = pitoisuus kiinteässä faasissa (mg/kg)
Kd = metallikohtainen maaperä-vesifaasien ja-
kaantumiskerroin (L/kg)

Jos Kd-arvon ja haitta-aineen kokonaispitoisuu-
den maaperässä lisäksi tunnetaan maaperän tila-
vuusvesipitoisuus ja kuivatiheys, voidaan maa- tai 
pohjaveden pitoisuus laskea seuraavasti (Brand et 
al. 2007): 

Cw = Cs/(Kd+(Vw/SD))

jossa
Vw = maaperän tilavuusvesipitoisuus (L/L)
SD = maaperän kuivatiheys (kg/L)

Vajovesivyöhykkeessä maaperän huokostila-
vuudesta vain osa on veden kyllästämää, kun taas 
pohjavesivyöhykkeessä maaperän huokostilavuus 
on kokonaan veden täyttämää ja maaperän tila-
vuusvesipitoisuus vastaa maaperän huokoisuutta. 
Etenkin orgaanisilla haitta-aineilla Kd-arvo korreloi 
voimakkaasti liukoisen orgaanisen hiilen pitoisuu-
den (doC) kanssa (Appelo & postma 1996), koska 
aineet pidättyvät pääasiassa maaperän orgaaniseen 
ainekseen. Liuenneen orgaanisen hiilen pitoisuuden 
on myös havaittu vaikuttavan mm. nikkelin Kd-
arvoon (Janssen et al. 1997). Pohja- ja maaveden 
metallipitoisuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää 
seuraavaa kaavaa, jos arvioinnissa halutaan huomi-
oida myös veden doC-pitoisuus (Naturvårdsverket 
2007): 

Cw = Cs/[Kd+(Vw(1+KDOC*DOC)+VaH)/
SD]

jossa
Va = maaperän ilmapitoisuus kuivatiheys (L/L)
DOC = liukoisen orgaanisen hiilen pitoisuus ve-
dessä (kg/L)
KDOC = liukoisen orgaanisen hiilen jakaantu-
miskerroin (L/kg)
H = Henryn vakio

Pohjaveden pilaantumisriskiä voidaan myös ar-
vioida Kd-arvojen perusteella laskemalla näyte-
kohtaisesti kullekin alkuaineelle sallittu enimmäis-
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pitoisuus maaperässä, joka ei aiheuta pohjaveden 
pilaantumisriskiä (Tarvainen & Jarva 2009): 

SVPpv = (RfCpv*10-3*Kd)/DF

jossa
SVPpv = pohjaveden pilaantumisriskin pe-
rusteella määritetty sallittu enimmäispitoisuus 
maaperässä (mg/kg); PIMA-ohjeistukseen liit-
tyvät ainekohtaiset SVPpv-arvot ovat saatavissa 
Haitallisten aineiden tietokorteissa (Reinikai-
nen 2007)
RfCpv = pohjaveden sallittu enimmäispitoisuus 
tarkasteltavalle alkuaineelle (µg/l); Tarvainen 
& Jarva (2009) -tutkimuksessa on käytetty ta-
lousveden laatuvaatimuksia pienille yksiköille 
ja koboltin osalta WHO:n enimmäispitoisuutta 
juomavedelle (Ympäristöministeriö 2007) 
DF = laimenemiskerroin huokosveden ja poh-
javeden välillä. Oletusarvona on käytetty arvoa 
1/10. 

19.3.2 Pohjaveden virtauksen ja kulkeutumisen 
mallinnus

Kun arvioidaan pohjaveden virtausta ja haitta-ai-
neiden kulkeutumisreittejä kaivosympäristössä, on 
tärkeää hyödyntää hydrogeologisia tutkimuksia. 
Niiden avulla voidaan tunnistaa pohjaveden virtaus-
suunnat ja tarvittaessa hydrogeologisista yksiköistä 
voidaan tuottaa 3D-rakennemalli. Hydrogeologises-
sa mallinnuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
GSI3D-, Surpac- tai Leapfrog Hydro -mallinnusoh-
jelmia. 3D-rakennemallia voidaan puolestaan hyö-
dyntää tutkimusalueen hydrologisen mallin rakenta-
misessa. Kohteen mukaan hydrologinen mallinnus 
voi pitää sisällään maa- ja kallioperän pohjaveden 
virtausmallin laadinnan tai kokonaisvaltaisen pohja- 
ja pintavesien hydrologisen mallin. Mallinnettavan 
kohteen ominaisuudet ja mallinnuksen tavoitteet 
asettavat lähtökohdat mallinnusprosessille. Näiden 
perusteella voidaan päätellä, mitä mallinnusohjel-
mistoja, matemaattisia yhtälöitä sekä erityisesti 
lähtöaineistoa kyseisen mallinnuksen toteuttaminen 
edellyttää. 

Hydrologisessa mallinnuksessa voidaan käyttää 
esimerkiksi MikeShe- tai Hydrogeosphere (HGS) 
mallinnusohjelmia, jotka voivat huomioida koko 
hydrologisen kierron. MikeShe-mallinnusohjelma 
on laajasti käytetty kaivosympäristöjen mallinnuk-
sessa, kun tarkastellaan pohja- ja pintavesien vuo-
rovaikutusta. Sillä ei voida kuitenkaan mallintaa ve-
den virtausta louhostiloissa ja kallioperän ruhjeissa. 
Pohjaveden virtausmallinnukseen on kehitetty usei-
ta eri ohjelmia. Näistä Modflow on yksi yleisimmin 
pohjaveden virtauksen mallinnuksessa käytetty oh-

jelmisto. Kaivosalueiden maa- ja kalliopohjaveden 
virtauksen mallinnuksessa sekä kaivos- ja louhosti-
lojen kuivatuksen vaikutusta arvioinnissa maailmal-
la käytetään kuitenkin laajasti Feflow-ohjelmistoa, 
joka elementtimenetelmäpohjaisena ohjelmistona 
soveltuu Modflow-ohjelmaa paremmin simuloin-
teihin, joissa pohjaveden pinnan tasoissa voi olla 
lyhyelläkin etäisyydellä kymmenien jopa satojen 
metrien korkeusvaihteluita ja laskennassa joudutaan 
huomioimaan myös laskentasolujen kuivumista. 

Pohjaveden virtauksen mallinnukseen tarvitaan 
kattavasti lähtötietoja kohteen geologiasta ja hydro-
logiasta, kuten maanpinnan ja kallionpinnan topo-
grafiasta, maaperän rakenteesta ja vedenjohtavuu-
desta sekä pohja- ja pintavesien pinnankorkeuksista 
ja virtaamista. Mallinnukseen tarvittavaa aineistoa 
voidaan koota kohteessa jo tehdyistä veden laadun ja 
pinnakorkeuden seurantatutkimuksista, alueen geo-
logisista ja hydrologisista selvityksistä sekä uusien 
kenttä- ja laboratoriotutkimuksien ja kirjallisuuden 
avulla. Lisäksi osa parametrien arvoista voidaan 
määritellä myös kalibroinnin kautta esimerkiksi 
hyödyntämällä PEST-ohjelmaa (vrt. Doherty 2003). 
Jotta mallinnustuloksia voidaan hyödyntää riskinar-
vioinnissa, on tärkeää kalibroida malli pohjaveden 
pintoja tai mitattuja haitta-aineiden pitoisuuksia 
vasten, arvioida mallin epävarmuutta ja herkkyyttä 
eri lähtötietojen sekä parametrien vaihtelulle (esim. 
mittausvirheelle). Lisäksi mallinnustulosten luotet-
tavuuden arvioinnissa on huomioitava lähtötietojen 
kattavuus ja luotettavuus. On hyvä rakentaa alusta-
va virtausmalli jo siinä vaiheessa, kun maastotut-
kimukset ovat kesken, jolloin lisätutkimuksia voi-
daan kohdentaa alueille, joista puuttuva mittaustieto 
näyttäisi herkkyysanalyysin perusteella vaikuttavan 
merkittävimmin mallinnustulokseen. 

Kalibroidun hydrologisen mallin pohjalta voi-
daan mallintaa haitallisten aineiden kulkeutumis-
reittejä, -aikoja ja pitoisuuksia kaivosalueella ja sen 
ympäristössä. Mallinnuksessa voidaan huomioida 
ja verrata eri kontaminaatiolähteitä suoto-, pinta- 
ja pohjavesivyöhykkeiden vuorovaikutusalueilla 
(esim. kaivannaisjätealueiden suotovedet, louhosti-
lat ja selkeytysaltaat). Kulkeutumisprosessien kuva-
us vaihtelee eri mallinnusohjelmien välillä. Kulkeu-
tumismallinnuksessa aineiden esiintymistä maa- ja 
vesifaasin välillä kuvataan yleensä jakaantumis-
kertoimien (Kd) avulla. Yleisimmin kulkeutumisen 
mallinnuksessa haitta-aineen pitoisuuden vähene-
mistä voidaan kuvata 1-kertaluvun tai Michaelis-
Menten reaktiolla sekä sorptioreaktioita Henryn, 
Freundlichin tai Lanqmuirin adsorptio- ja desorpti-
oisotermien tai lineaarisen adsorptio-desorptioiso-
termin avulla (esim. Mikeshe ja Feflow). haitta-
ainekohtaiset adsorptio-desorptioisotermit voidaan 
määrittää laboratorio-olosuhteissa ravistelu- tai ko-
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lonnikokeiden avulla, jolloin niiden määrittämises-
sä voidaan huomioida esimerkiksi pH-olosuhteiden, 
lämpötilan ja reaktioajan vaikutus pidättymiseen ja 
liukenemiseen. Reaktiivisessa kulkeutumisen mal-
linnuksessa voidaan huomioida myös metallien 
välisiä reaktioita ja mallintaa metallien esiintymis-
muotoja virtausmallin laskemilla virtausreiteillä. 
Esimerkiksi Feflow-ohjelmassa käyttäjä voi itse 
määritellä kineettiset reaktiot, jotka säätelevät eri 
aineiden reaktiivista kulkeutumista. 

Veden ja aineiden kulkeutumisen mallinnuk-
sen avulla voidaan tukea ekologista ja terveysris-
kin arviointia ja tuottaa tietoa kulkeutumisreiteistä 
ja pitoisuuksista silloin, kun oletettavasti esiintyy 
riskejä metallien liukenemiselle maaperästä ja kul-
keutumiselle kaivosalueen ulkopuolelle. Veden ja 
aineiden kulkeutumismallinnuksen avulla voidaan 
todentaa suotovesien kulkeutumisreitit ja selvittää, 
kulkeutuuko kaivosalueelta haitallisia aineita poh-
ja- ja pintavesiin. Lisäksi voidaan arvioida veden-
virtaussuuntien sekä pohja- ja pintavesien laadun 
muutosta avolouhoksen tai maanalaisten kaivostilo-
jen kuivatuksen vaikutuksesta tai kaivostoiminnan 
päättyessä, kun louhos- ja kaivostilojen annetaan 
täyttyä vedellä. Parhaimmillaan mallinnus tarjoaa-
kin työvälineen veden virtaussuuntien, määrän ja 
laadun muutosten ennakoimiseen ja huomioimiseen 
kaivostoiminnasta aiheutuvien vaikutusten hallin-
nassa.

 
19.3.3 Geokemiallinen mallinnus

Geokemiallisessa mallinnuksessa oleellista on 
tunnistaa geokemialliset reaktiot, jotka vaikuttavat 
metallien pidättymiseen ja liukenemiseen maaperä- 
ja vesifaasin välillä. Spesiaatio- ja liukoisuusmal-
lien (mm. phREEQC, MINtEQ) hyödyntäminen 
vedenlaadun tulkinnassa tarjoaa nopean katsauksen 
vesinäytteiden kemialliseen koostumukseen olete-
tussa termodynaamisessa tasapainotilassa. Näiden 
mallien avulla voidaan laskea aineiden eri esiinty-
mismuotojen pitoisuudet ja aktiivisuudet vesinäyt-
teessä, jonka alkuaineiden liukoiset pitoisuudet 
sekä anionien ja kationien pitoisuudet, lämpötila, 
alkaliteetti, pH ja redox-potentiaali sekä hapen pi-
toisuus ovat tunnettuja. Tietoa aineiden eri esiin-
tymismuodoista vesinäytteissä voidaan hyödyntää 
etenkin aineiden biosaatavuuden arvioinnissa, sillä 
joidenkin haitta-aineiden (mm. kromi, arseeni) tok-
sisuus vaihtelee huomattavasti eri spesiesten välillä. 
Lisäksi vapaat ionit ovat liikkuvampia ja helpom-

min biosaatavia kun kompleksiset yhdisteet (mm. 
Allen & hansen 1996). spesiaatio- ja liukoisuus-
mallien avulla voidaan myös laskea eri mineraalien 
kyllästysindeksit (SI), joiden perusteella voidaan 
arvioida eri mineraalien liukoisuutta ja saostumista 
sekä rapautumisnopeutta ja puskurointikykyä. Kyl-
lästysindeksi lasketaan ioniaktiivisuustulon (IAP) 
ja liukoisuustulon (Ksp) avulla seuraavasti: 

SI = log(IAP/Ksp)

jossa
IAP = ioniaktiivisuustulo
Ksp = liukoisuustulo

Jos SI on < 0, mineraali liukenee, ja jos SI on 
> 0, niin mineraali saostuu. Kun SI on 0, mineraa-
li on tasapainossa liuoksen kanssa. Spesiaatio- ja 
liukoisuusmalleilla voidaan ennustaa, miten eri 
vesien sekoittuminen tai ympäristöolosuhteiden 
muutokset vaikuttavat veden laatuun ja aineiden 
esiintymismuotoihin. Hyödyntämällä parametrien 
estimointiin ja herkkyysanalyysiin kehitettyä PEST-
ohjelmaa yhdessä geokemiallisen mallinnusohjel-
man kanssa, voidaan tunnistaa, mitkä veden laadun 
muuttujat vaikuttavat merkittävimmin tarkastelta-
vien aineiden esiintymismuotoihin tai mineraalien 
liukoisuus- ja saostumisreaktioihin. 

Spesiaatio- ja liukoisuusmallit toimivat perustana 
reaktiotie-malleille ja kytketyille reaktiivisille kul-
keutumismalleille (mm. phREEQC, hp1, phAst). 
Reaktiotiemallinnuksen avulla voidaan simuloida 
metallien esiintymismuotoja kulkeutumisreittiä pit-
kin ja arvioida esiintymismuotojen vaihtelua koh-
teessa. Kytketyissä reaktiivisissa aineiden kulkeutu-
mismalleissa geokemiallisten reaktioiden mallinnus 
sekä veden ja aineiden kulkeutuminen on linkitetty 
yhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että advektiota ja dis-
persiota kuvaavat osittaisdifferentiaaliyhtälöt ja ke-
miallista tasapainoa kuvaavat algebralliset yhtälöt 
on ratkaistu yhdessä (Zhu & Anderson 2002). 

Geokemiallista mallinnusta on hyödyllistä käyt-
tää metallikuormituksen laadun arvioinnissa, jos 
kohteesta on tarpeeksi kattavaa veden laatuaineis-
toa (pH, redox, lämpötila, eri alkuaineiden pitoisuu-
det, mineralogia) tai puuttuvat tiedot, esim. redox ja 
lämpötila, voidaan arvioida luotettavasti. Sen avulla 
voidaan myös arvioida mineraalien hapettumista ja 
rapautumista kaivos- ja louhostiloissa sekä kaivan-
naisjätealueilla ja siten arvioida syntyvien kaivos-
vesien ja suotovesien laatua pitkällä aikavälillä. 
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20    METALLIEN LEVIÄMINEN JÄRVISEDIMENTTEIHIN

Jari Mäkinen (GTK) ja Tommi Kauppila (GTK)

Suomen oloissa kaivoksen jätevesien purkuvesistö 
on usein järviallas, joskin jokivesistötkin ovat mo-
nien kaivosten ensimmäisiä purkuvesistöjä. Järvi-
altaiden tapauksessa niiden pohjalle kerrostuva se-
dimentti on tärkeä ympäristö erityisesti ekologisen 
riskin arvioinnin kannalta. Järvisedimentti edustaa 
keskiarvoa kaikesta altaaseen kulkeutuneesta ainek-
sesta. Kaivokselta peräisin olevat päästöt ovat siten 
vain osa altaan pohjalle akkumuloitunutta ainesta. 
Kun halutaan arvioida kaivospäästöjen vaikutusta 
sedimentin koostumukseen, täytyy laskennassa ot-
taa huomioon kaikkien koostumukseen vaikuttavien 
komponenttien määrä ja laatu. Kun yhdistetään mas-
sasuhteittain tausta- ja kaivoskuormituksen osuu-
det, saadaan lähtökohta sedimentin koostumukselle. 
Tämän lisäksi täytyy huomioida kiintoaineksen re-
tentio (pidättyminen) altaasen sekä akkumulaation 
ja sedimentistä veteen vapautuvan aineksen määrät. 

Yksityiskohtaisin tapa arvioida kaivostoimin-
nan aiheuttamaa pitoisuuslisäystä sedimenteissä on 
käyttää hydrologisia malleja, joissa on mukana kiin-
toaineksen sedimentaation arvioimiseksi tarvittavia 
moduuleja. Koska suuri osa kaivoksen kuormituk-
sesta voi tulla vastaanottavaan vesistöön liukoisena, 
tarvitaan tällöinkin oletuksia ja laskelmia esimer-

kiksi liukoisten metallien jakautumisesta kiintoai-
nekseen. Kaivosvesien komponentit saattavat lisäk-
si olla reaktiivisia sekoittuessaan vastaanottavaan 
vesimassaan, mikä muuttaa niiden käyttäytymistä 
verrattuna pelkkään laimenemis-, sekoittumis- ja 
sedimentaatiotarkasteluun.

Kaivoksen perustamisvaiheessa, kun kaivosalu-
een vesitaseista, vesijärjestelyistä, rikastusprosessin 
jätevesien koostumuksesta sekä vesien kierrätyk-
sestä ja puhdistuksesta on saatavissa arviot, voidaan 
purkuvesien aiheuttamaa pitoisuuksien lisäystä 
pintasedimenteissä arvioida suuntaa-antavasti. Mi-
käli paikallisia mittaustuloksia ei ole käytettävissä, 
arvioinnissa käytetään oletuksia päästöjen pidätty-
misestä altaaseen, sedimenttien taustapitoisuudes-
ta, kuiva-aineen taustakertymästä ja sedimentin 
kerrostumisalueen pinta-alasta. Kaivostoiminnan 
aiheuttaman pitoisuuslisäyksen voi arvioida joko 
pinta-alapohjaisesti tai järviallaskohtaisesti − 
käytettävät muuttujat ovat molemmissa tapauksissa 
samat. Arviointitapa ei ota huomioon ainesten 
kerrostumisen jälkeistä liikkuvuutta sedimenteissä 
tai sisäisen metallikuormituksen prosesseja, jotka 
muuttavat sedimentin yläosan pitoisuuksia, usein 
vuodenaikaisvaihtelun mukaan. 

Kuva 10. Periaatekuva sedimentin pitoisuuslisäyksen arvioimisesta pinta-alapohjaisesti.
Fig. 10. A method for assessing mine-induced sediment concentrations on an area basis. 
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Purkuvesien aiheuttama vuotuinen metallikuormi-
tuksen lisäys arvioidaan kaivosalueen ja rikastamon 
vesitaseen ja eri jätevesien pitoisuustietojen sekä 
puhdistus- ja kierrätysprosessien perusteella. Pur-
kuvesistöön juoksutettavan veden määrästä ja koos-
tumuksesta lasketaan kullekin tarkasteltavalle ai-
neelle altaaseen vuodessa päätyvä ainelisäys (esim. 
metallilisäys). Tarvittaessa arvioidaan myös niiden 
suotovesien ja muiden valumavesien vaikutus, joita 
ei johdeta keskitetysti purkukohtaan. 

Mikäli jätevesien purkukohta ei sijaitse aivan 
järvialtaan luusuassa, altaaseen juoksutettava pääs-
tö leviää yleensä tehokkaasti lähes koko altaaseen, 
yleisestä nettovirtauksesta huolimatta. Tasaisen 
levittäytymisen lisäksi tämä seikka lisää aineiden 
pidättymistä altaaseen. Karkeassa arvioinnissa 
voidaan olettaa, että 70−90 % juoksutettavasta ai-
nemäärästä pidättyy sedimentteihin ensimmäises-
sä järvialtaassa, mikäli se ei ole selkeästi lyhytvii-
pymäinen läpivirtausjärvi. Joissakin voimakkaan 
sisäkuormitteisissa altaissa voi olla myös tarpeen 
arvioida sen vaikutusta, että kaikki pohjalle kerty-
nyt aines ei kiinnity pysyvästi sedimenttiin vaan osa 
aineksesta vapautuu yläpuoleiseen veteen erityisesti 
kerrostuneisuusjaksojen loppuvaiheissa (Mäkinen 
& Lerssi 2007).

Koska laskentatavassa levitetään järveen pidät-
tynyt kuormitus sedimentteihin, täytyy arvioida 

sedimentaatioalueen pinta-ala järvialtaassa. Koko 
järven pohja ei suinkaan ole nykyisten sedimenttien 
kerrostumisaluetta, sillä Pajusen (2004) mukaan 
yli 50 km2:n kokoisissa järvissä keskimäärin vain 
n. 46 % on akkumulaatioaluetta. Mikäli kaikuluo-
taustietoja ei ole saatavilla, sedimenttien kerros-
tumisalueen laajuutta voidaan arvioida järven sy-
vyystietojen ja esimerkiksi aaltosyvyyden pohjalta. 
Aaltojen vaikutussyvyyttä voidaan arvioida seuraa-
valla kaavalla (håkanson et al. 2004): 

Wb = (45,7*järven pinta-ala^0,5)/(21,4+järven 
pinta-ala^0,5)

jossa
Wb = aaltosyvyys (m) (wave base); järven pinta-
ala (km²)

Aaltosyvyyden (kriittisen syvyyden) avulla voi-
daan kerrostumisalueen pinta-ala määrittää joko 
hypsografiselta käyrältä, jos sellainen on altaasta 
käytettävissä, tai syvyystietojen (syvyyskartto-
jen) perusteella esimerkiksi paikkatieto-ohjelmilla. 
Tarkimman tuloksen saa sedimenttiin tunkeutuvan 
kaikuluotauksen perusteella, mikäli sellainen on 
mahdollista. Kun kerrostumisalueen pinta-ala on 
arvioitu, kaivoskuormituksen aiheuttama metallili-
säys sedimentin pinta-alaa kohti voidaan laskea.

Kuva 11. Periaatekuva sedimentin pitoisuuslisäyksen arvioimisesta järviallaskohtaisesti. 
Fig. 11. A method for assessing mine-induced sediment concentrations on a whole basin basis. 

20.1  Purkuvesien aiheuttaman metallikuormituksen leviäminen sedimenttien kerrostumisalueelle
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taulukko 16. Kertoimet, joilla arvioidaan pienjärven alkuainepitoisuuksia suhteessa saman valuma-alueen suurjärven pitoisuuk-
siin.
Table 16. Coefficients used in estimating background concentrations in small lakes based on data from large lakes in the watershed.

Prosenttipiste As Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S V Zn 

90 1.0 1.7 1.8 0.8 1.4 1.3 0.9 2.6 1.6 2.9 6.0 1.2 1.4 

50 0.6 1.1 0.8 0.5 1.0 0.5 0.2 0.8 0.5 1.5 3.2 0.8 0.8 

10 0.4 0.5 0.2 0.3 0.6 0.2 0.03 0.4 0.3 0.9 1.6 0.5 0.4 

20.1.1  Taustapitoisuuksien ja kiintoaineksen 
kertymän arviointi

Jotta arvioitu metallilisäys järvialtaaseen ja sedi-
menttien kerrostumisalueelle voidaan muuntaa pi-
toisuuksiksi, lisäkertymä pitää suhteuttaa samassa 
ajassa (esim. vuosi) kertyvään sedimenttimatriksiin. 
Laskennassa oletetaan, että kaivostoiminnan purku-
vesistä tuleva kiintoaineskuormitus on selvästi pie-
nempää kuin altaaseen valuma-alueelta ja ilmasta 
normaalisti tuleva kiintoainesmäärä, ja voidaan jät-
tää huomioimatta. Kiintoaineskertymän arviointia 
on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Esitetyt kiinto-
aineksen kertymäarvot perustuvat pääosin järvial-
taiden syvänteiden kertymiin. Arvot ovat aineksen 
fokusoitumisen vuoksi hieman korkeammat kuin 
kerrostumisalueella keskimäärin, mikä aiheuttaa 
pitoisuuksien laskennassa liian alhaisia pitoisuusar-
voja. Pitoisuuslisäystä laskettaessa onkin suositel-
tavaa käyttää kiintoaineen kertymäarvona esimer-
kiksi 75 % syvännealueen kertymästä. Tällä tavalla 
arvioitua keskiarvoa voidaan soveltaa laajalti sedi-
mentin kerrostumisalueella, koska myös kaivostoi-
minnasta aiheutuva pitoisuuslisäys todennäköisesti 
fokusoituu syvänteisiin samassa suhteessa kuin 
kiintoaineksen sedimentaatio yleensäkin. 

Sedimentin taustapitoisuudet tulee vielä lisätä 
kaivostoiminnasta aiheutuneeseen pitoisuuslisäyk-
seen lopullisten ympäristön pitoisuuksien määrittä-
miseksi. Alla on kuvattu myös taustapitoisuuksien 
arviointi erikseen suurille ja pienille järvialtaille. 
Laskentatyökalu taustapitoisuuksien arvioimiseksi 
löytyy osoitteesta http://fi.opasnet.org/fi/järvisedi-
menttien_metallipitoisuudet. 

20.1.1.1  Suuret järvet

Vesistöön kulkeutuvan aineksen akkumulaatiota 
arvioidaan GTK:n keräämän, koko Suomen katta-
van sedimenttiaineiston avulla. Tarkoitus on, että 
aineistosta valitaan vertailukohdaksi lähin tai muu-
toin soveltuva kohde. Kaikista Suomen suurista (> 

100 km2) järvistä on käytettävissä sedimentin pin-
taosan metallipitoisuudet ja arvio sedimentin pro-
senttiosuudesta järven pinta-alaan nähden (Pajunen 
2004). Karkean arvion mukaan suurissa järvissä 
kiintoaineksen kertymisnopeudet vuoden 1986 jäl-
keen ovat prosenttipisteittäin n. 137, 178 ja 362 g/
m2/a (10. 50. ja 90. prosenttipiste: seitsemän Kes-
kisen Suomen alueella olevaa n. 100 km2:n järveä; 
kaksi sedimenttiprofiilia kustakin). Kun järveen 
kertyvän vuosittaisen kiintoaineksen määrä ja taus-
takoostumus on arvioitu, tehdään päästöarvio yllä 
kuvatulla tavalla.

20.1.1.2  Pienet järvet

Vastaava geokemiallinen tieto on tarjolla valikoi-
dusti myös pienemmistä järvistä, ja koostumustie-
toja voi soveltaa lähes suoraan, mikäli jokin niistä 
sijoittuu tutkittavan järven lähietäisyydelle  – edel-
lyttäen, että valuma-alueen ominaisuudet pysyvät 
samoina ja valuma-alue on pääosin subakvaattisel-
la alueella. Mikäli tutkittava kohde ei sijaitse min-
kään luettelossa olevan pienjärven läheisyydessä, 
voidaan arviossa käyttää samalle valuma-alueelle 
sijoittuvan suuremman järven koostumustietoja. 
Tällöin kuitenkin suuren järven koostumustiedot on 
arvioitava alkuaineittain erilaisten valuma-alueen 
ominaisuuksien ja maankäytön intensiteetin perus-
teella. taulukossa 16 on esitetty prosenttipisteittäin 
ne kertoimet, joiden perusteella pienjärven koostu-
musta voi arvioida suhteessa samalla valuma-alu-
eella olevaan suurjärveen. Kertoimet valitaan sen 
mukaan, mikä on tutkittavan järven pH tai maan-
käytön intensiteetti suhteessa suurjärveen. Alhaisen 
ph:n tapauksessa As:n, Co:n, Fe:n, Mn:n ja Zn:n 
kertoimet ovat pieniä (lähellä 10. prosenttipistettä) 
ja päinvastoin. Vastaavasti maankäytön intensiteetin 
ollessa alhainen Cr:n, Cu:n, Ni:n ja v:n kertoimet 
ovat pieniä (lähellä 10. prosenttipistettä). Maan-
käytön intensiteetti vaikuttaa samalla tavalla myös 
Co-, Fe- ja Zn-pitoisuuksiin, mutta heikommin kuin 
pH. Arviossa voi käyttää apuna myös sedimentin 

http://fi.opasnet.org/fi/J�rvisedimenttien_metallipitoisuudet
http://fi.opasnet.org/fi/J�rvisedimenttien_metallipitoisuudet
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20.2  Meromiktisuus ja talvihapettomuus

Kohonneiden alkuainepitoisuuksien lisäksi kaivos-
toiminta saattaa vaikuttaa vastaanottavien järvial-
taiden alusveden hapetustilanteeseen. Meromikti-
suus eli järven alusveden pysyvä kerrostuneisuus 
niin, että kevät- ja syyskierto sekoittavat vain jär-
ven pintaveden, voi aiheuttaa ekologisia muutoksia 
alusvedessä tai sedimentissä elävissä eliöstössä. 
Meromiktisuus on normaalia yleisempää kaivosten 
alapuoleisissa pienvesistöissä. Yleisintä se on jyrk-
käreunaisissa altaissa tai altaan osissa, kun taas tasa-
pohjaisissa pienjärvissä meromiktisuutta ei esiinny. 
Pitkulaisissa < 2 km:n kokoisissa järvissä voidaan 
morfologisena raja-arvona meromiktisuuden esiin-
tymiselle pitää < 110:n pituus-syvyyssuhdetta. Mi-
käli järvi on pyöreämuotoinen ja läpimitaltaan > 2 
km, kasvaa meromiktisuuden todennäköisyys vasta, 
kun pituus-syvyyssuhde on << 100. Reittivesistöis-

sä meromiktisuus on todennäköisintä kaivoskuor-
mitusta lähinnä olevassa ja erillisessä altaan osassa. 
Suotuisissa olosuhteissa melko pienetkin elektro-
lyyttipitoisuudet voivat aiheuttaa meromiktisuuden. 
Co:n, Cu:n, Ni:n ja Zn:n pitoisuudet ovat n. 1−10 
µg/l; Fe-, Mn- ja s-pitoisuudet ovat > 0,3 mg/l, 600 
µg/l ja > 150 mg/l. ominaista tällaisille meromikti-
sille järville on myös, että toC > 10 mg/l. 

Talvihapettomuus on yleisintä jyrkkäreunaisis-
sa altaissa tai altaan osissa. Veden elektrolyytti- ja 
toC-pitoisuudet ovat kuitenkin pienempiä kuin me-
romiktisissa järvissä. Mikäli elektolyyttipitoisuudet 
ovat alhaisia, korkea toC (> 20 mg/l), kohtalaiset 
s-pitoisuudet (30 mg/l) ja pieni vesitilavuus (< 150 
000 m3) lisäävät talvihapettomuuden riskiä. Tällöin 
osa sedimenttien metalleista muuttuu liukoiseen 
muotoon ja kulkeutuu sedimentistä alusveteen. 

C-pitoisuutta siten, että C-pitoisuuden kasvaessa 
kaikkien em. alkuaineiden pitoisuudet pyrkivät pie-
nenemään (kertoimet pieniä), kun taas S-pitoisuus 
kasvaa (kertoimet suuria). pb:n ja Cd:n kohdalla 
määräävin tekijä on maankäytön intensiteetti, ja sen 
kasvaessa pb- ja Cd-pitoisuudet pienenevät (lähes-
tyy 10 prosenttipistettä). 

Metallimalmien tapauksessa on moreeniainek-
sessa yleensä normaalia korkeammat metallipitoi-
suudet, joten tämä on otettava huomioon kaikissa 
tapauksissa. Erityisesti tämä koskee niitä alueita, 
joissa on U-mineralisaatioita. Mikäli kohde sijait-

see supra-akvaattisella alueella, voidaan GTK:n 
moreeniatlaksen aineistoja (Koljonen (toim.) 1992) 
ja muita mahdollisia moreenin koostumustietoja 
käyttää metallipitoisuuksien arviointiin. Moreeniin 
verrattuna Co-pitoisuudet sedimenteissä ovat noin 
kaksinkertaisia, Cr-pitoisuudet n. 1,6-kertaisia, 
Fe-pitoisuudet n. nelinkertaisia, Ni-pitoisuudet n. 
1,2-kertaisia, v-pitoisuudet n. 1,6-kertaisia ja Zn-
pitoisuudet n. 2,5-kertaisia (Mäkinen 2005). Se-
dimenttien U-pitoisuudet voidaan melko suoraan 
arvioida GTK:n moreeni- ja purosedimenttiatlak-
sesta (Koljonen (toim.) 1992, Lahermo et al. (toim.) 
1996). 

20.1.1.3  Kiintoaineksen kertymän arviointi
Kun sedimentin koostumus on arvioitu, on vuoros-
sa akkumulaationopeuden arviointi, mikä tapahtuu 
taulukon 17 perusteella. Taulukossa on metsäisil-
lä ja peltoja sisältävillä valuma-alueilla olevien 
järvien tietoja akkumulaationopeudesta (g/m2/a) 
näytteenottopaikalla. Arvot kuvaavat maankäy-
tön intensiteettiä siten, että 90. prosenttipisteessä 
maankäyttö on intensiivistä ja päinvastoin. Tämän 
jälkeen arvioidaan koko järven akkumulaatioalueen 
pinta-ala, joka yleisesti ottaen on n. > 2 m:n syvyy-
dellä oleva alue (tai laskettu aaltosyvyyden perus-
teella, ks. yllä). Lisäksi on arvioitava kiintoainek-
sen retentio altaaseen, jota jossakin määrin kuvastaa 
järven tilavuuden ja virtaaman suhde (ks. yllä).

Prosenttipiste DM_metsä DM_pelto 

90 319 3358

50 115 1696

10 54 615

Taulukko 17. Akkumulaationopeuden (g/m2/a) arviointi met-
säisillä (dM_metsä) ja peltoja (dM_pelto) sisältävillä valuma-
alueilla prosenttipisteittäin.
Table 17. Estimating sediment accumulation (g/m2/a) for fore-
sted (DM_metsä) and mainly agricultural (DM_pelto) water-
sheds.

http://fi.opasnet.org/fi/järvisedimenttien_metal-
lipitoisuudet 
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20.3  Ympäristöpitoisuuksien arviointi vastaanottavissa pintavesissä

Kun etukäteisarvioidut tai mitatut kaivosalueen jä-
tevesien päästötiedot ovat käytettävissä, voidaan 
arvioida veden pitoisuus vastaanottavan pintavesi-
muodostuman haitallisten aineiden purkukohdassa. 
Jäteveden pitoisuus muuttuu kuitenkin jo muutami-
en metrien päässä purkukohdasta, olosuhteiden mu-
kaan, laimenemisen ja sedimentaation vuoksi. Toi-
nen ääripää laimenemisessa on sekoittuminen koko 
vesimuodostumaan. Riskinarvioinnissa keskeistä 
on valita se ympäristöpitoisuus, joka soveltuu kul-
loiseenkin altistumisskenaarioon niin ekologisessa 
kuin terveysriskin arvioinnissakin. Tämä määrittää 
kaivosalueelta tulevien vesien laimenemisen arvi-
oinnin tarpeen. 

Kaivosvesipäästön täydellistä sekoittumista 
vastaanottavaan vesimassaan tai muuhun arvioin-
nin kannalta relevanttiin tilavuuteen voidaan pitää 
yhtenä perusarviona ympäristöriskinarvioinnissa. 
Erityisen sopiva tämä lähestymistapa on turbulen-
tisti virtaavien jokien tapauksessa, vaikka niissäkin 
jätevesipluumi voi sekoittua varsin hitaasti, jos sen 
fysikaaliset ominaisuudet poikkeavat huomatta-
vasti vastaanottavan veden ominaisuuksista. EU:n 
vesipuitedirektiivin toimeenpanoon liittyvässä se-
koittumisvyöhykkeiden määrittämisen teknisessä 
taustadokumentissa (Euroopan unioni 2010) esi-
tettävässä vaiheittaisessa lähestymistavassa täy-
dellinen sekoittuminen on ensi vaiheen arviointien 
peruslähestymistapa varsinkin jokiympäristöissä. 
Alustavassa arvioinnissa sitä voidaan käyttää myös 
järvissä, koska pidemmällä aikavälillä virtaukset 
järvialtaassa yleensä sekoittavat päästön tehokkaas-
ti altaan kaikkiin osiin. Arvioinnissa otetaan huomi-

oon myös veden vaihtuminen järvialtaassa tarkas-
teltavalla aikavälillä sekä taustapitoisuudet. 

EU:n sekoittumisvyöhykkeiden määrittämistä 
koskeva ohjeistus ja taustadokumentti on laadittu 
erityisesti vesipuitedirektiivin toimeenpanon vuok-
si, mutta se sisältää hyödyllisiä ohjeita ja työkalu-
ja sekoittumisen ja laimenemisen yksinkertaiseen 
arviointiin (Euroopan unioni 2010). Ohjeistukseen 
liittyy myös Discharge test -laskentatyökalu, jota 
voi soveltaen käyttää laimenemisen arviointiin 
myös järvissä. Sekoittumisvyöhykkeiden määrittä-
misen perustana on erityisesti eliöiden altistuminen 
ja siihen liittyvä niiden kyky välttää kohtuullisen 
kokoisia alueita siinä purkukohdan ympäristössä, 
jossa pitoisuudet ovat korkeampia. Myös vapaasti 
veden mukana kulkeutuvien eliöiden altistusaika 
sekoittumisvyöhykkeellä on rajallinen, mikäli ve-
dessä on virtauksia. 

Mikäli ekologisessa tai terveysriskin arvioinnis-
sa tarvitaan tarkempia laimentuneita ympäristön 
pitoisuuksia esimerkiksi tietyllä tarkastelualueella 
järvialtaassa, voidaan käyttää päästöjen laimene-
misen arviointiin erikoistuneita numeerisia malleja. 
Esimerkkejä tällaisista ovat USEPAn Visual Plumes 
-mallin viimeisimmät versiot (http://www.epa.gov/
ceampubl/swater/vplume/) sekä Visual Plumesin 
seuraajana nykyisin usein käytettävä kaupallinen 
Cormix (www.cormix.info). Ympäristöpitoisuu-
det voidaan sopivissa oloissa määrittää myös mit-
taamalla, jolloin seurataan purkuvesien etenemistä 
kentällä helposti mitattavien suureiden avulla ja 
analysoidaan veden laatua altistumisen arviointiin 
soveltuvista kohdista. 

21   MELUN KUULUVUUS YMPÄRISTÖSSÄ

Hannu Komulainen (THL)

Melu on kaivoskohteen ympäristössä potentiaalinen 
viihtyvyys- ja terveyshaitta, koska se leviää helpos-
ti ympäristöön kauemmaksi kuin useimmat muut 
päästöt. Melun haitallisuus riippuu sen luonteesta, 
voimakkuudesta ja esiintymistiheydestä. 

Melun leviäminen (epänormaalin melun kuulu-
vuusalue, melun voimakkuus) voidaan todeta teke-
mällä melumittauksia kaivosalueen ympäristössä. 
Myös ympäristön väestön raportointi haitalliseksi 
koetusta, kaivokselta tulevasta melusta kuvastaa 
melualuetta. Kolmas tapa kartoittaa melualuetta on 

mallittaa melu kaivoksen ympäristöön päästöläh-
teistä melun leviämismalleilla. 

Kaivostoimintaan liittyvän meluhaitan arvioinnin 
tulisi sisältää myös liikennemelu kaivosalueen ul-
kopuolella (tavaran kuljetukset ja muu toimintaan 
liittyvä liikennemelu). 

Melun leviämisen arviointia ja mallitusta on kä-
sitelty yksityiskohtaisemmin meluhaitan ja terveys-
riskin arviointia koskevassa osuudessa Meluvaiku-
tusten arviointi.

http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume
http://www.epa.gov/ceampubl/swater/vplume
www.cormix.info
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YMPÄRISTÖN MITATUT PITOISUUDET

22   MAAPERÄN MITATUT PITOISUUDET

Teemu Karlsson (GTK), Maria Nikkarinen (GTK) ja Päivi Kauppila (GTK)

Aineiden pitoisuuksista kaivosalueen ympäristön 
maaperässä kerätään tietoa kaivoksen toiminnan ai-
kana ja sen jälkeen seuranta-ohjelmien mukaisesti. 
Perustilaselvitykseen valittujen aineiden pitoisuudet 
tulee toiminnan, aineiden ja päästömäärien mukaan 
määrittää seurantaan valitulla tavalla ja frekvens-
sillä. Toimivan kaivoksen riskinarvioon käytetään 
mitattua pitoisuustietoa maaperästä. Siltä osin kuin 
mitattu tieto ei kata riskinarviossa tarvittavaa tietoa, 
pitoisuuksia tulisi arvioida mallintamalla. Toimi-
vasta kaivoksesta on käytettävissä mallinnukseen 
tarkempaa, todettua päästötietoa kuin kaivostoimin-
nan suunnitteluvaiheessa. 

Oleellista on määrittää ja rajata kaivosympäris-
tössä tarkasteltaville aineille pitoisuusvyöhyke, 
jonka sisällä aineiden pitoisuudet maaperässä ovat 
koholla taustapitoisuuksiin nähden. Pistemäiset 
päästölähteet aiheuttavat ympäristönsä maaperään 
tyypillisesti pitoisuusgradientin, jossa pitoisuudet 
ovat suurimmat päästölähteen läheisyydessä ja pi-
toisuus maaperässä laskee etäisyyden kasvaessa. 
Pitoisuusvyöhyke on syytä jakaa alavyöhykkeisiin, 
jos pitoisuusgradientti on suuri, ja tehdä riskinarvio 
erikseen eri alavyöhykkeen pitoisuuksille. Arvioin-
tivyöhykkeitä määriteltäessä on syytä huomioida 
myös ihmisten potentiaalinen altistuminen maape-
rästä kyseisille aineille (asutus, keräilytuotteiden 
käyttö, mahdollinen maatalous jne).. 

Maaperän kuormittumisen arviointi toimivan 
kaivoksen ympäristössä

Toimivan kaivoksen ympäristön maaperän kuor-
mittuminen arvioidaan aineen mitatuista pitoisuuk-
sista kaivosympäristössä/arvioitavalla alueella. Ai-
neen mitattua pitoisuustietoa maaperässä käytetään 
myös terveysriskin ja ekologisen riskin arvioon. Jos 
maaperän kuormittuminen aineella (todettu lisäys 
maaperässä) on tarpeen määrittää erikseen, se voi-

daan laskea seuraavalla kaavalla:

C_ lisäys = C _soil - C_ tausta 

C _lisäys on kaivostoiminnasta syntyvä lisäys ai-
neen pitoisuuteen maaperässä. 
C_soil on aineen todettu pitoisuus maaperässä 
(mitattu pitoisuus, jos saatavilla). 
C _ tausta on aineen taustapitoisuus arvioitavas-
sa ympäristössä (aineen pitoisuus perustilaselvi-
tyksessä tai vastaava relevantti aluetta edustava 
pitoisuustieto). 
C_soil-arvoa/pitoisuutta käytetään aineen val-
litsevana pitoisuutena maaperässä terveysriskin 
arviointiin. 

Pitoisuusmuutokset pohjavedessä
Arvioitavien aineiden pitoisuusmuutokset poh-

javedessä arvioidaan toimivan kaivoksen ympäris-
tössä samalla tavalla kuin kaivostoiminnan suun-
nitteluvaiheessa. Maaperän haitallisten ainesten 
pitoisuuteen vaikuttavat kohteen maalaji, taustapi-
toisuus sekä ilman, veden ja maaperän kautta ta-
pahtunut ihmistoiminnan kuormitus (Nikkarinen et 
al. 2008). Riskinarvioinnin lähtöoletuksena on, että 
eliöt ovat sopeutuneet maaperän luontaisiin metal-
lipitoisuuksiin, sillä metalleja esiintyy luontaises-
ti kaikkialla. Tämä ei koske kuitenkaan ihmistä ja 
terveysriskin arviota: ihmisen ei oleteta sopeutu-
neen metallien taustapitoisuuksiin ympäristössä. 
Ihmisten terveysriskiä arvioidaan metallin koko-
naispitoisuudelle. Ominaista metallien luontaiselle 
esiintymiselle on epätasainen jakautuminen. Täten 
ihmistoiminnan aiheuttaman metallin lisäyksen hai-
tanarviointi edellyttää sitä, että tunnetaan kohteen 
taustapitoisuus ja yleisimmät ominaispiirteet.

22.1  Kohteellisen pitoisuustiedon koostaminen perustilaselvityksen yhteydessä

Kaivoshanke on vaiheittain etenevä prosessi. Jo 
malminetsintävaiheessa kertyy tietoa tutkimus-
alueen maaperästä ja kallioperästä. Yleensä vii-
meistään kaivospiirihakemusvaiheessa koostetaan 
ympäristötiedon perustilaselvitys, jonka yhtenä tar-
koituksena on antaa lähtötaso maaperän kemiasta 
seurantaohjelmia varten. Perustila selvitetään ennen 

kuin on ryhdytty ympäristöä merkittävästi muutta-
viin toimenpiteisiin. 

Kaivostoiminnan arvioidulta vaikutusalueel-
ta kerätään ja analysoidaan näytteet maaperän eri 
materiaaleista, joiden avulla toiminnan vaikutuk-
sia myöhemmin seurataan. Pintamaa eli tavallisesti 
sammal- ja humusnäytteet antavat alkuainepitoi-
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suuksien lähtötason ilman kautta tapahtuvalle me-
tallien kulkeutumiselle. Pohjamaan, tavallisimmin 

moreenin, kemian lähtötilannetiedot sisältyvät 
myös perustilaselvitykseen. 

22.2  Luontaisia taustapitoisuuksia

Metallien alueellisesta vaihtelusta ympäristön eri 
materiaaleissa on tuotettu laajasti tietoa. Geologian 
tutkimuskeskus (GTK) on kerännyt systemaattisesti 
tietoja alkuaineiden pitoisuuksista eri maalajeissa. 
Koko maan kattavat kartoitukset sisältävät tieto-
ja metallien pitoisuuksista Suomen yleisimmässä 
maalajissa moreenissa (Koljonen 1992, Salminen 
1995). Suomen harjujen ja reunamuodostumien 
kartoitusohjelma kattaa karkealajitteisten mineraa-
limaalajien alkuainepitoisuudet (Salminen et al. 
2007). Taajamageokemialliset GTK:n taustapitoi-
suuskartoitukset ovat tuottaneet tarkentavaa lisä-
tietoa useiden kaupunkien ja asutuskeskusten al-
kuainepitoisuuksista mukaan lukien metallit. Tämä 
aineisto on ollut pohjana GTK:n ja Suomen ym-
päristökeskuksen toteuttamassa valtakunnallisessa 
taustapitoisuusrekisterissä TAPIR. Eri provinssien 
tilastolliset tunnusluvut ovat saatavilla internetistä 
osoitteesta http://www.gtk.fi/tapir. 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 
(MTT) on kartoittanut kattavasti peltojen alkuaine-
pitoisuuksia kansallisissa seurantaohjelmissa (Er-

viö et al. 1990, Mäkelä-Kurtto et al. 2007). Lisäk-
si erillistutkimukset ovat tuottaneet tietoa peltojen 
metallipitoisuuksista (Hatakka et al. 2007). Met-
säntutkimuslaitoksen (Metla) nk. valtakunnallisessa 
metsäinventoinnissa on 488 pysyvää tutkimuspis-
tettä, joista on otettu näytteitä vuosina 1986−1989 
ja 1995 (Tamminen et al. 2004). Metla on lisäksi 
tutkinut metallilaskeumaa metsäsammalnäytteistä 
1980 puolivälistä alkaen (piispanen et al. 2006). 

Vertailutietoa pinta- ja pohjamaan metallipitoi-
suuksien vaihtelusta Pohjoismaissa ja Baltian alu-
eella löytyy myös Baltic Soil Survey -tutkimuksen 
tuloksista (Tarvainen ja Kuusisto 1999, Reiman et. 
al 2003). Koko EU:n laajuista alueellista vertailu-
tietoa löytyy FOREGS-projektin tuottamana (Sal-
minen et al. 2005). Valtioneuvoston asetuksessa 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista (valtioneuvoston asetus 214/2007) on 
annettu usealle metallille luontainen taustapitoisuus 
maaperässä viitteeksi maaperän pilaantuneisuuden 
arviointiin. 

22.3  Metallien määritysmenetelmistä

Metallit voivat olla maaperässä pysyvässä ja hei-
kosti kulkeutuvassa tai liukoisessa ja helpommin 
liikkuvassa muodossa. Haitta-aineiden olomuodos-
ta riippuu, kuinka helposti ne ovat eliöstön saatavil-
la tai kuinka helposti ne voivat lähteä kulkeutumaan 
olosuhteiden muuttuessa (Nikkarinen et al. 2008). 
Haitta-aineen biosaatavuus maa-aineksesta vaikut-
taa merkittävästi myös ihmisen altistumiseen, koska 
siitä riippuu, montako prosenttia haitta-aineesta lo-
pulta irtoaa maa-aineksesta ja imeytyy elimistöön. 
Koska useimmiten sitä ei tiedetä, oletusarvoksi 
biosaatavuudelle riskinarviossa asetetaan 100 %. 

22.3.1 Kokonaispitoisuuden analysointi

Maaperän kuparin, nikkelin, koboltin ja sinkin 
kokonaispitoisuudet määritetään yleisimmin alle 
2 mm:n raekokofraktiosta happouutosta. Yleisin 
kivennäismaille käytetty uuttomenetelmä on ku-
ningasvesiliuotus. Menetelmä perustuu Iso 11466 
-standardiin. Kuningasvesi uuttaa suurimmaksi 
osaksi sulfideihin, trioktaedrisiin kiilteisiin (esim. 
biotiittiin), savimineraaleihin, suolamineraaleihin 
ja sekundäärisaostumiin sitoutuneet alkuaineet (Do-

lezal et al. 1968, Niskavaara 1995). Metallien osalta 
kuningasvesiliuotuksen voidaan katsoa kuvastavan 
maaperän kokonaispitoisuutta riittävän hyvin. Run-
saasti eloperäistä ainesta sisältäville näytteille suo-
situin kokonaispitoisuuden määrityksessä käytetty 
hajotusmenetelmä on mikroaaltouunitehosteinen 
typpihappouutto (USEPA 3051). Happohajotuksen 
jälkeen metallien mittaaminen uutteesta tehdään 
tavallisimmin ICp-AEs- tai ICp-Ms-laitteella. vii-
meksi mainitulla laitteella pystytään määrittämään 
luotettavasti pieniä pitoisuuksia. 

Satakunnan alueen taustapitoisuuskartoituksen 
(Kuusisto et al. 2007) yhteydessä tehtiin metallien 
pitoisuusvertailu käyttäen kuningasvesi- ja typpi-
happouuttoa. Nikkelin, kuparin, sinkin ja koboltin 
pinta- ja pohjamaan kuningasvesi- ja typpihappo-
uutto vastasivat hyvin toisiaan. Kaikille metalleille 
korrelaatiokerroin oli yli 0,97. (Jarva et al. 2007). 
Kokonaispitoisuuksien vertailu ja päätelmät on 
tarkoituksenmukaista tehdä saman maakerroksen, 
maalajin ja yhtenevän määritysmenetelmän kesken. 
Pilaantuneen maan asetuksen kynnys ja ohjearvot 
perustuvat alle 2 mm:n fraktioon ja kuningasvesi-
uuttoon. 

http://www.gtk.fi/tapir
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22.3.2 Saatavan metallipitoisuuden analysointi

Yleisesti käytetty menetelmä maan pintanäytteille 
on laimea bariumkloridiuutto 0,1 M BaCl2 + EdtA. 
Menetelmää käytetään humusnäytteille liuottamaan 
partikkelien pintaan fysikaalisesti adsorboituneita 
ioneja. Metsäntutkimuslaitoksen käyttämä mene-
telmä on 0,1 M BaCl2 + EdtA (7,5 g humus/150 
ml). Toinen kansainvälisesti yleisesti käytetty heik-
kouuttomenetelmä on 1 M ammoniumasetaattiuut-
to pH 4,5, jossa kiinteän näytteen uuttoliuossuhde 
on joko 1:5 tai 1:10. MTT:n seurannoissa käyttämä 
menetelmä peltomaille on ammoniumasetaattiuutto 
ph 4,65 + EdtA. uutossa liukenevat näytetyypin 
mukaan vaihdellen sekä fysikaalisesti että kemial-
lisesti maarakeiden pintaan adsorboituneet ionit, 
liukoiset suolat, karbonaatit ja puolikiteiset rau-
dan, alumiinin ja mangaanin sekä muiden metallien 
hydroksidisaostumat (dolezal et al. 1968, Righi et 
al. 1997). Suositeltavaa kohteellisessa ihmisten ja 
eliöiden metalleille altistumisen ja vaikutusten ar-
vioinnissa on käyttää heikkouutolla saatua maape-
rän metallipitoisuutta kokonaispitoisuuden lisäksi, 
jos mittaustulokset on käytettävissä tai mahdollista 
hankkia. 

22.3.3 Maaperän metallien kokonaispitoisuudet 
ja riskinarviointi

Yleisenä tapana on analysoida näytteen alle 2 mm:n 
lajitteesta alkuaineen kuningasveteen liukeneva osa. 
Kuningasveteen liuenneiden metallien pitoisuudet 
kuvastavat lähinnä metallien kokonaismäärää maa-
perässä. Siitä kaikki ei ole eliöstön saatavilla. Osa 
ympäristön metallien kokonaismäärästä on sitou-
tunut maaperän olosuhteissa pysyviin yhdisteisiin. 
Merkittävää maaperän metalleille altistumista ei ta-
pahdu niin kauan, kuin metallit pysyvät maaperässä 
liukenemattomassa kiinteässä muodossa. Maaperän 
metallien kokonaispitoisuudet eivät täten ole paras 
lähtötieto riskinarviointiin mutta useimmin se tieto, 
joka on käytettävissä. Maaperässä saatavilla olevia 
helppoliukoisia metallipitoisuuksia on tavallisesti 
arvioitu käyttäen heikkouuttoja. Kansainvälisesti 
yleisesti käytetty menetelmä on 1 M ammoniuma-
setaattiuutto pH 4,5. 

Luonnontilaisen moreenin alle 2 mm:n fraktiossa 
metallien “saatavan” pitoisuuden on havaittu olevan 
vain 1−5 % totaalipitoisuudesta (tarvainen & Kal-
lio 2002). Orgaanisissa maalajeissa, peltomailla ja 
metalleilla kuormittuneilla alueilla liukoisuuspro-
sentti vaihtelee huomattavasti. Kohteen maaperän 
olosuhdetekijät erityisesti, happamuus, hapetus-
pelkistys, mineraalien rapautuvuus ja orgaanisen 
aineksen määrä, säätelevät metallien kulkeutumista 
tai pidättymistä maakerroksiin. 

22.4  Haitta-aineiden kulkeutuminen syvemmälle maaperään

Haitta-aineiden kulkeutuminen maaperän pintaosis-
ta syvemmälle riippuu maalajista ja haitta-aineen 
kulkeutumisominaisuuksista. Vesi on erilaisten ke-
miallisten ainesten pääasiallinen kulkeutumisväli-
ne. Maaperän koostumus on yksi merkittävä tekijä 
potentiaalisten haitta-aineiden liikkumiselle ja pi-
dättymiselle maa-ainekseen. Haitta-aineita pidät-
tävät maaperässä erityisesti orgaaninen aines, me-
tallien (esim. Fe, Al, Mn) muodostamat saostumat 
ja savimineraalit. Myös maa-aineksen raekoko vai-
kuttaa suoraan sen ominaispinta-alaan. Partikkelien 
pienentyessä ominaispinta-ala kasvaa, mikä lisää 
mahdollista haitta-aineiden kiinnittymispinta-alaa. 
(Blume & Brümmer 1987). 

Hapetus-pelkistys-potentiaali (redox -potentiaa-
li) ja pH ovat maa-aineksen tärkeitä ominaisuuksia 
erityisesti metallisten haitta-aineiden liukoisuuden 
ja kulkeutumisen kannalta. Yleisesti ottaen metal-
lien liukoisuus on voimakkainta happamissa pelkis-
tävissä olosuhteissa. pH:lla on redox-potentiaalia 
suurempi merkitys (Chuan et al. 1996). Redox- ja 
pH-olosuhteiden muuttuessa esimerkiksi pohja-

veden pinnan tason vaihdellessa ja pH:n laskiessa 
maaperään sitoutuneet haitta-aineet voivat lähteä 
uudelleen liikkeelle. Maaperän kationinvaihtokapa-
siteetti (CEC) mittaa maaperän puskurikapasiteettia 
happamuutta vastaan ja kykyä pidättää kationeja 
maaperän hiukkasten pinnoille. Kationinvaihtoka-
pasiteetin suuruus riippuu pääasiassa maaperän par-
tikkelien pintojen ominaisuuksista. Mitä enemmän 
aineksen pinnoilla on negatiivisesti latautuneita 
kohtia, sitä paremmin ne houkuttelevat positiivisia 
kationeja. Maa-aines, jonka partikkelien yhteenlas-
kettu pinta-ala (m²/g) on suuri, omaa yleensä myös 
korkean CEC-arvon. (Kabata-pendias 2001). 

22.4.1 Pohjaveden vaikutus maaperän pitoisuuk-
siin

Syvemmällä olevan maaperän haitta-ainepitoi-
suudet saattavat muuttua pohjaveden vaikutuksen 
vuoksi. Maaperä saattaa pidättää pohjaveden mu-
kana kuljettamia haitta-aineita esimerkiksi niiden 
saostuessa. Saostumista tapahtuu erityisesti karke-
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ammissa lajittuneissa maalajeissa, joissa happea on 
saatavilla. Hienojakoisessa maalajissa haitta-aineita 
sitoutuu erityisesti savimineraaleihin. Tarkkaa poh-

javeden aiheuttaman haitta-aineiden vaikutusta 
maaperään on vaikea laskea, mutta vaikutuksia voi-
daan arvioida tarkastelemalla pohjaveden mukana 
kulkeutuvien haitta-aineiden reittejä ja määriä. 

23   PINTA- JA POHJAVESIEN MITATUT PITOISUUDET

Lauri Solismaa (GTK)

Kaivosympäristöissä kaivoksen ja rikastamon pro-
sessimuutokset sekä luonnon olojen vaihtelut tuovat 
mukanaan ylimääräisiä muuttujia vesigeokemiallis-
ten tulosten tulkintaan ja ymmärtämiseen. Vaihtele-
vien ulkoisten olosuhteiden lisäksi alueilla tapahtuu 
jatkuvasti jatkuvaa mineraalien rapautumista ja se-
kundääristen mineraalien saostumista, mikä vaikut-
taa vesissä esiintyvien alkuaineiden pitoisuuksiin. 
Vesissä esiintyvien pitoisuuksien määrään vaikutta-
vat säätilan lisäksi mm. veden pH, hapetus-pelkis-
tysolosuhteet, orgaanisen aineksen määrä, lämpötila 
ja mikrobitoiminnan aktiivisuus.

Kaivosympäristön pinta- ja pohjavesien mitat-
tuihin pitoisuuksiin perustuva vesigeokemiallinen 
tulkinta ja siihen perustuva riskinarviointi vaatii 
onnistuakseen tilanteeseen sopivat sekä yhdenmu-
kaiset näytteenotto- ja käsittelymenetelmät, luo-
tettavat kenttämittaukset ja soveltuvat laboratorio-
määritykset. Kaivosympäristöissä toimittaessa on 
huomioitava toimintaympäristön erikoisvaatimuk-
set. Tutkittavat vedet ovat usein normaaleja luon-
nonvesiä reaktiivisempia, ja ne saattavat sisältää 
mm. huomattavasti korkeampia metallipitoisuuksia. 
Normaalia korkeammat pitoisuudet, suuret pitoi-
suusvaihtelut ja mahdollisesti kemiallisesti epätasa-
painossa olevat vedet aiheuttavat haasteita kenttä-

mittausten lisäksi myös analyysilaboratorioille. 
Näytteen nopea esikäsittely kenttäolosuhteissa, 

asianmukainen säilytys ja mahdollisimman nopea 
toimitus laboratorioon ovat onnistuneen kaivosym-
päristövesitutkimuksen avaintekijöitä. Esimerkik-
si metallimalmikaivosalueen vesissä/suotovesissä 
raudan saostuminen ja siitä johtuva vesinäytteen 
pH:n aleneminen alkavat välittömästi, kun näyte 
pääsee tekemisiin ilman kanssa. Saostuvat rautayh-
disteet voivat sitoa itseensä muita metalleja, jolloin 
liian pitkään esikäsittelyä ja myöhemmin analyysiä 
odottanut vesinäyte antaa analyysissä todennäköi-
sesti epäluotettavan tuloksen. Myös tarpeeksi laa-
ja analysointi tarpeeksi pienillä määritysrajoilla on 
perusteltua, sillä kaivosvesissä asiat eivät aina ole 
yksiselitteisiä vaan eri alkuaineiden pitoisuudet 
voivat vaikuttaa toisiinsa. Muutaman mitatun pitoi-
suuden perusteella voidaan usein vain todeta, että 
vesi sisältää tietyn määrän jotain alkuainetta jossain 
olomuodossa eikä välttämättä saada vastausta ky-
symykseen miksi. Tilanteen tarkemman geokemi-
allisen luonteen selvittämiseksi vaaditaan laajempi 
analytiikka, jolloin saadaan selville tarkemmin al-
kuaineiden liikkuvuuteen, kompleksimuodostuk-
seen ja saostumisgeokemiaan vaikuttavia tekijöitä. 

23.1  Kenttämittaukset

Kenttämittaukset ja näytteenotto kannattaa aloit-
taa puhtaimmista vesistä ja edetä siitä kohti likai-
sempia vesiä. Tämä vähentää kenttämittareiden ja 
näytteenotinten aiheuttamaa kontaminaatioriskiä. 
Kenttämittausten pohjalta voidaan päätellä tar-
kempi näytteenottopaikka pilaantuneen vesialueen 
tai maa-alueen kartoittamiseksi. Merkkejä vettä 
pilaavasta vaikutuksesta ovat mm. suuri sähkön-
johtavuusarvo, alhainen pH tai korkea pH, matala 
happipitoisuus tai korkea redox-potentiaali. Kent-
tämittaukset tehdään ensisijaisesti suoraan näyt-
teenottokohteen vedestä. Jos vesi on kohteessa liian 
matalaa, voidaan vesinäyte ottaa astiaan, esim. puh-
taaseen dekantterilasiin tai halkaistuun muovipul-
loon, josta mittaus tehdään näytteenottokohdassa. 

Minera-projektin pinta- ja pohjavesitutkimus-
ten yhteydessä havaintopisteistä mitattiin kaikilla 
näytteenottokerroilla kannettavilla YSI-merkkisillä 
kenttämittareilla lämpötila, pH, sähkönjohtavuus 
(EC/Cond), lämpötilakorjattu sähkönjohtavuus 
(spCond), liuennut happi (do mg/l), liuenneen 
hapen kylläisyysaste (DO %) ja redox (ORP mV). 
Kenttämittausten lisäksi vesistä tutkittiin paikan 
päällä niiden alkaliteetti. Alkaliteetti titrattiin 
Hachin digitaalisella titraattorilla veden alkaliteetin 
vahvuuden mukaan joko 0,16 N:n tai 1,6 N:n rikki-
hapolla ph 4,5:een ja tulos laskettiin mg/l CaCo3:a, 
joka myöhemmin muutettiin mmol/l yksikköön. 
Menetelmiä ja tuloksia käydään tarkemmin läpi 
yhteenvedossa Minera-projektissa tehdyistä vesien 
laadun tarkkailusta (Solismaa et al. 2013).
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23.2  Näytteenotto

Näytteenottoon liittyvien epävarmuustekijöiden mi-
nimoimiseksi näytteenotto tulisi tehdä ohjeiden ja 
standardien mukaisesti. Näytteenotossa tulisi käyt-
tää SFS-, EN- ja ISO-standardien mukaisia mene-
telmiä tai niitä tarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan 
vastaavia menetelmiä. SFS-standardi on kansalli-
sen, EN-standardi on alueellisen ja ISO-standardi 
kansainvälisen standardisoimisjärjestön hyväksy-
mä menetelmä. Standardit ovat asiakirjoja, jotka on 
tarkoitettu yleiseen käyttöön. Viranomaiset voivat 
edellyttää päätöksissään standardien noudattamista 
(Rintala ja Suokko 2008).

Seuraavassa esitetään esimerkki kaivosympä-
ristötutkimusten pinta- ja pohjavesinäytteenottoon 
soveltuvista varusteista ja esikäsittelymenetelmistä 
(muokattu: Räisänen 2013).

Varusteet
• Kylmälaukkuja näytteiden säilytystä ja kuljetus-

ta varten 
• Näytepulloja, 1 l / 0,5 l ja 100 ml 

 ◦ metallimäärityksiin soveltuvat happopestyt 
HDPE-pullot

 ◦  hiili ja anionimäärityksiin HDPE- tai LDPE- 
muoviset ei happopestyt pullot

• Kontaminaatiovapaat muovikäsineet 
• Puuteroimattomat nitriilikertakäyttöhansikkaat
• Kertakäyttöruiskuja (50−60 ml)
• Erikoissuodattimia

 ◦ kolmikerros pvdF 0,45 µm Gd/Xp-suodatin 
 ▪ sisältää 20 µm:n ja 5 µm:n esisuodatuksen, 

jolla saadaan mm. pääosa raudan saostu-
mista poistettua

 ▪ Kontaminoi hiilimittauksia vähemmän 
kuin yksikerrossuodattimet.

 ▪ Jos vedessä ei ole saostumia tai sakkoja, 
voidaan harkinnan jälkeen käyttää metal-
limittaukseen myös yksikerrossuodatinta.

 ▪ Parasta olisi suodattaa liukoisiin metal-
limäärityksiin menevä vesi 0,25 µm:n 
suodattimella, koska raudan ja alumiinin 
kolloidit voivat mennä läpi 0,45 µm:n suo-
dattimesta, mutta tällä hetkellä yleisimmin 
käytetty suodatin on 0,45 µm.

• Ioninvaihtovesi tai milli-Q-vesi (puhdas vesi)
• Kertakäyttöpipettejä hapoille
• Käsipaperia
• Monianturimittari (esim. ysI prof+) lämpötilan, 

pH:n, redoxin (ORP), sähkönjohtokyvyn, happi-
pitoisuuden ja hapenkyllästysasteen mittaami-
seen

• Jätesäkki (roskille)
• Pohjavesinäytteenottoon tarvittavat välineet 

(pumput, pinnankorkeusmittari, noutimet yms.)

• Hapot kestävöintiä varten (lasipullossa olevat 
hapot kuljetetaan maastoon kylmälaukussa)
 ◦ Väkevä suprapurtyppihappo; vesinäytteiden 

alkuainemääritykset ICp-oEs ja ICp-Ms-
tekniikalla

 ◦ Väkevä suolahappo; ferroraudan spektrofoto-
metrinen määritys

 ◦ Väkevä fosforihappo tai 2M-suolahappo (li-
sättävä happo vaihtelee laboratorioiden mene-
telmien mukaan); orgaanisen hiilen kokonais-
pitoisuus (toC) ja liukoinen orgaaninen hiili 
(doC).

Happojen käsittelyssä on noudatettava varovai-
suutta ja kädet on suojattava kontaminaatiovapailla 
muovikäsineillä. Suprapurtyppihappo on herkästi 
haihtuvaa, ja sen hengittämistä on varottava, kun 
happopullon korkki avataan. 

23.2.1 Näytteenotto ja esikäsittelyt

Suodattamattomien vesinäytteiden näytepullot 
huuhdellaan näytteenottopaikalla näytevedellä ja 
suodatettavien vesinäytteiden pullot pienellä erällä 
suodatettua vettä. Pullon pesu tehdään korkki kiinni 
ravistellen pulloa voimakkaasti, ja sen jälkeen pullo 
tyhjennetään. Pullojen pesussa käytettyä ruiskua 
ja suodatinta voidaan käyttää varsinaisen näytteen 
suodatuksessa. Jokaisella näytepisteellä käytetään 
uutta puhdasta ruiskua ja tarvittavaa määrää uusia 
suodattimia. Pohjavesinäytteenotossa käytetään jo-
kaiselle näytepisteelle omaa näytteenotinta. 

Vesinäyte otetaan kädet käsineillä suojattuna 
kustakin näytepisteestä joko suoraan pulloon tai 
limnos-näytteenotinta apuna käyttäen. Näytteen-
otossa pullon suu upotetaan 5−10 cm:n syvyydelle 
veden pinnan alapuolelle. Hankalapääsyisissä pai-
koissa voidaan apuna käyttää teleskooppivapaa, jo-
hon näytepullon saa kiinnitettyä. Matalista paikoista 
näyte voidaan kerätä ruiskua apuna käyttäen suo-
raan pulloon. Näytteenotossa on varottava sekoitta-
masta kohteen pohjakerrosten saostumia tai kiinto-
ainesta veteen.

Näytteet esikäsitellään välittömästi näytteenot-
topaikalla. Analyysin mukaan näytteen esikäsittely 
voi sisältää suodatuksen ja/tai kestävöinnin eli ha-
pon lisäyksen näytteeseen (taulukko 18). Suodatti-
men tukkeutuessa suodatin pitää vaihtaa uuteen eikä 
lisätä voiman käyttöä. Jos näytettä on vaikea saada, 
voidaan analyysilaboratorion kanssa sopia pienem-
mästä näytemäärästä (25–30 ml). Tällöin myös ha-
pon lisäys pitää suhteuttaa näytteen kokoon. 
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Taulukko 18. Esimerkki kaivosympäristövesianalytiikkaan soveltuvista vesinäytteistä ja niiden esikäsittelyistä.
Table 18. Examples of water samples and pretreatments suitable for mine waters.

Näyte Koko Suodatus Kestävöinti

Liukoiset alkuainepitoi-
suudet

100 ml 0,45 µm PVDF GD/XP
0,5 ml suprapurtyppihap-

poa

Alkuaineiden kokonaispi-
toisuus

100 ml
0,5 ml suprapurtyppihap-

poa

Ferrorauta (Fe2+) 100 ml 0,45 µm PVDF GD/XP 4,0 ml suolahappoa

DOC 100 ml 0,45 µm PVDF GD/XP 1 ml fosforihappoa

TOC 100 ml 1 ml fosforihappoa

pH-, EC-, alkaliteetti-, 
anioni- ja kiintoainemää-
ritys

1000 ml

Kuva 12. Liikuteltavassa näytteenkäsittelylaboratoriossa näytteet voidaan käsitellä säästä riippumatta. 
Fig. 12. A mobile sampling laboratory offers protection against changing weather conditions.
Kuva/Photo: Joonas Toivanen, GTK.
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24   SEDIMENTTIEN MITATUT PITOISUUDET

Jari Mäkinen (GTK) ja Tommi Kauppila (GTK)

Mikäli ympäristöä kuormittava toiminta on jo käyn-
nissä tai on ollut aiemmin, järvisedimentteihin 
kohdistuvassa ympäristöriskinarvioinnissa voidaan 
käyttää mallinnettujen pitoisuuksien sijaan mitat-
tuja pitoisuuksia. Järvisedimenttien pitoisuuksien 

mittaaminen poikkeaa monella tavoin esimerkiksi 
maaperän pitoisuuksien määrittämisestä. Tässä kap-
paleessa kuvataan lyhyesti sedimentin ja sedimentin 
huokosveden näytteenottomenetelmiä ja näytteiden 
määritysmenetelmiä. 

24.1  Sedimenttinäytteenotto

Yleensä järvisedimenttinäytteenotto kohdistetaan 
altaan syvimpään kohtaan, sillä siellä kiintoainek-
sen akkumulaatio on voimakkainta ja tasaisinta. 
Usein sedimenttisarjassa voidaan silmämääräisesti 
erottaa ylinnä n. 10 cm:n vahvuinen tumma/musta 
kerros, joka edustaa viime vuosikymmeninä kerros-
tunutta ainesta ja vaihettuu alaspäin vaaleammak-
si ja luonnontilaiseksi. Kuitenkin on poikkeuksia, 
jolloin altaan syvin kohta edustaa eroosioaluetta. 
Tällöin näyte on savinen tai sisältää runsaasti rauta-
mangaanisaostumia. Tässä tapauksessa akkumulaa-
tioaluetta on etsittävä syvänteen lähialueilla ja var-
mistettava näytteen laatu. Kerrostumisalue voidaan 
paikallistaa sedimenttikaikuluotauksella tai näyt-
teenottimella alueellisesti haarukoimalla. Näytteen-
otto ja menetelmät on kuvattu tarkemmin USEPA 
(2001). 

Paras näytteen laatu saavutetaan Kullenberg-
tyyppisellä ottimella, jolloin sedimenttipinnan ylä-
puolelle lukittava mäntä estää aineksen kokoon pu-
ristumisen putken liikkuessa alaspäin. Kuitenkaan 
tämä ei aina ole mahdollista, ja sen vuoksi yleensä 
sedimenttinäytteet otetaan molemmista päistä avoi-

mella putkinäytteenottimella (esim. Limnos- tai 
Kajak-näytteenotin). Tässä tapauksessa näytteen ja 
putken sisäseinämän välisen kitkan vuoksi kiintoai-
neshävikki on n. 10 % syvemmissä näytteen osissa. 

Putkinäytteenottimella voidaan jaotus tehdä ha-
lutulla tarkkuudella, mutta valmiiksi segmentoidul-
la Limnos-näytteenottimella minimikoko on 1 cm. 
Mäntätoimisella purkajalla päästään suurempaan 
tarkkuuteen, mutta jaotuksessa täytyy huomioida 
riittävä kiintoaineksen määrä analyysejä varten. 
Parhaaseen tulokseen päästään, kun näyte jaotetaan 
riittävän pieniin osiin, ajoitetaan ja vasta sen jälkeen 
analysoidaan halutut osat, mahdollisesti yhdistäen 
niitä. 

Joissakin tapauksissa kerroksellisuutta ei tarvitse 
huomioida, ja tällöin riittää pelkkä sedimenttiker-
roksen ylimmän osan kokoomanäyte, joka voidaan 
ottaa erilaisilla kahmarinäytteenottimilla (esim. 
Ekman tai Ponar). Tällaisissakin tapauksissa on 
kuitenkin suositeltavaa käyttää putkinäytteenotinta 
mahdollisuuksien mukaan, jotta näytteen syvyys-
ulottuvuudesta voidaan varmistua. 

24.2  Ajoitus

Yleensä suurin kiinnostus kohdistuu sedimentin 
pintaosaan, ja tällöin kemiallisesti analysoidaan 
vain ylin, tietynpaksuinen kerros. Kuitenkin joskus 
halutaan selvittää kuormituksen ajallinen vaikutus 
ja tällöin käytetään erilaisia ajoitusmenetelmiä. Yk-
sinkertaisin ajoitusmenetelmä perustuu Chernobyl 
137Cs -laskeumaan, joka ajoittuu vuoteen 1986. v. 
1986 137Cs-maksimi on yleensä hyvin selvä oulun 
eteläpuoleisten vesistöjen sedimenttisarjoissa, mut-
ta paikoin voidaan erottaa heikompi vuoden 1963 

laskeumasta aiheutunut 137Cs-pitoisuusmaksimi. 
Pidempi ajanjakso voidaan määrittää 210Pb-mene-
telmällä, mutta kustannukset ovat suuremmat kuin 
137Cs-menetelmällä. 14C-menetelmää voidaan myös 
käyttää ajoituksessa, mutta se ei sovellu resen-
tin kontaminaation selvittämiseen. 137Cs- ja 210Pb-
menetelmät perustuvat kokonaisten näytesarjojen 
mittaamiseen, mutta 14C-menetelmällä saadaan yh-
den näytteen ikä. 

24.3  Sedimentin uutto- ja määritysmenetelmät

Ympäristötutkimuksissa yleisin analyysimenetelmä 
on happouutteesta tehty alkuainemääritys. Uuttoliu-

oksena käytetään 90 oC:n kuningasvettä (Iso 11466) 
tai väkevää typpihappouutetta, joka kuumennetaan 
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mikroaaltouunissa (USEPA 3051- menetelmä). 
uutot liuottavat sulfidimineraalit, karbonaatit, Fe-
Mn-saostumat, trioktaedriset kiilteet (mm. biotiitti, 
kloriitti), savimineraalit ja herkkäliuokoiset suolat. 
Kokonaispitoisuuteen suhteutettuna on happojen 
uuttoteho lähes sama mutta vaihtelee alkuaineittain: 
Cr 65 %, Cu 80–116 %, Ni 81 %, pb 37 %, v 58 % 
ja Zn 77 % (Koljonen 1992, tarvainen et al. 2009). 
Kuitenkin As:n, Hg:n, Sb:n ja V:n analysointiin 
suositellaan typpihappouuttoa (Ympäristöministe-
riö 2007). Mikäli näyte sisältää runsaasti orgaanista 
ainesta, typpihappouutto on soveltuvin menetelmä. 

Heikkotehoisemmilla uutoilla saadaan kuva po-
tentiaalisesti biosaatavien ainesten määristä, sillä ne 
liuottavat vesiliukoiset ja ioninvaihtokykyiset alku-
aineet. Soveltuva menetelmä on mm. ammoniuma-
setaattiuutto, mutta ennen käsittelyä on määriteltä-
vä uuttosuhde (liuos/kiintoaines), koska esimerkiksi 
suhteen muutos 1/10:stä 1/20:een lisää Cu:n ja As:n 
liukoisuutta 53 % ja 63 %, Zn:n, Co:n ja Fe:n liu-
koisuutta 10–11 % (Räisänen & Mäkinen 2007). 
Myös uutteen pH vaikuttaa uuttotehoon. Ammo-
niumasetaattiuutto (1/10, ph 4,5) liuottaa happo-
uuttoon suhteutettuna eri alkuaineita keskimäärin 
seuraavasti: Cd = 71 %, Co = 11 %, Cr = 2 %, Cu = 
4 %, Mn = 21 %, v = 8 % ja Zn = 30 % (Mäkinen 
& Lerssi 2007). Helppoliukoisin eli fysikaalisesti 
adsorboitunut faasi sisältää keskimäärin vain 1–4 % 
kuiva-ainekseen sitoutuneista metalleista. Tällöin 
uuttaminen tapahtuu mm. BaCl2-liuokseen. 

Heikkouuttomenetelmien käyttö edellyttää myös, 
että näytteen hapettuminen pitäisi minimoida näyt-
teenotto/käsittely/analysointiketjussa. Näytteen 

hapettuminen ennen ammoniumasetaattiuuttoa ja 
analyysiä lisää Cd:n, Co:n, s:n ja Zn:n liukoisuuk-
sia, kun taas As:n, Cr:n, pb:n ja v:n liukoisuudet 
pienenevät (Räisänen & Mäkinen 2007). Siksi näyt-
teet tulisi pakata astiaan, jonka läpi ei diffundoidu 
happea. 

Sedimenteissä olevien metallien toksisuutta ku-
vataan myös Avs/sEM-menetelmällä, jossa peri-
aatteena ovat metallien ja rikin väliset määräsuh-
teet. Koska metallit sitoutuvat herkästi sedimentin 
labiileihin sulfideihin, lisääntyy metallien toksi-
suus, mikäli niitä on enemmän kuin rikkiä (Di Toro 
et al. 1990). Metallien sitoutuminen AVS-faasiin 
pienenee järjestyksessä Cu > pb > Cd > Zn > Ni. 
Menetelmässä sedimentti uutetaan 1M hCl-liuok-
seen ja mitataan volatiilin rikin (Avs = acid volatile 
sulphide) ja uutteeseen liuenneiden metallien (SEM 
= simultaneously extracted metal) molaariset pitoi-
suudet (Allen et al. 1993). Näyte voi olla toksinen, 
jos sEM/Avs-suhde > 1, mutta se ei ole toksinen, 
jos helppoliukoista rikkiä on riittävästi sitomaan 
metallit. Menetelmällä voidaan siis selvittää metal-
lien haitattomuus sedimentissä, mutta haitallisuu-
den osoittaminen vaatii lisäselvityksiä. Suomesta 
raportoitujen purosedimenttien ∑sEM/Avs-arvot 
ovat 0,867–54,7 (∑sEM = Cd + Co + Cu + Ni + 
pb + Zn, Burton et al. 2007). järvisedimenteissä 
vastaava luku on 0,02–4,3 (Mäkinen & Kauppila 
2013). AVS-uutto liuottaa happouuttoon suhteutet-
tuna eri alkuaineita keskimäärin seuraavasti: Cd = 
54 %, Co = 45 %, Cu = 44 %, Ni = 35 %, pb = 82 % 
ja Zn = 65 % (Mäkinen & Kauppila op cit.). 

24.4  Huokosveden kerääminen

Huokosveden keräämiseen on käytettävissä lukuisia 
erilaisia menetelmiä, joissa jokaisessa on omat hyö-
tynsä ja haittansa. Menetelmän valinnassa voidaan 
kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 
• tehokkuus − kuinka paljon näytteestä saadaan 

vettä analyysejä varten 
• hapettumisen estäminen − erityisen tärkeää me-

tallien tapauksessa 
• nopeus − nopeus on tärkeää myös näytteiden ha-

pettumisen estämiseksi 
• kentällä vai laboratoriossa 
• kustannukset 
• välineiden (kaupallinen) saatavuus. 

Huokosveden keräämismenetelmät jakautuvat 
karkeasti viiteen tyyppiin: 
• puristava suodatus 
• imevä suodatus 
• sentrifugointi 

• dialyysikeräimet (peeperit) 
• dGt (diffusive gradients in thin films). 

Puristava suodatus ja sentrifugointi ovat tyy-
pillisesti laboratoriossa käytettäviä huokosveden 
erotusmenetelmiä. Puristavassa suodatuksessa se-
dimenttinäytettä puristetaan tähän tarkoitukseen 
rakennetussa kammiossa ja huokosveden annetaan 
poistua suodattimen läpi. Suodattimena käytetään 
yleensä suodatinpaperia, jotta suodatuspinta-ala on 
riittävän suuri. Näytteestä puristunut vesi voidaan 
kerätä esim. ruiskuun ja suodattaa vielä pienemmän 
huokoskoon suodattimella. Myös suurihalkaisijai-
sia kalvosuodattimia voidaan käyttää suoraan puris-
timessa karkeamman esisuodattimen lisänä (esim. 
Robbins & Gustins 1976). 

Huokosvettä voidaan puristaa ruiskuihin myös 
useilta eri syvyyksiltä häiriintymättömästä sedi-
menttisarjasta (Jahnke 1988). Tällaisessa järjeste-
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lyssä pintasedimenttinäyte otetaan kentällä suoraan 
näyteputkeen, jonka kyljessä on aukot ruiskujen 
kiinnittämiseksi. Näytteenoton yhteydessä näyte-
putken päihin laitetaan paikoilleen tiiviit männät 
kuljetusta ja myöhempää näytteen puristamista var-
ten. Huokosveden keräämiseksi näytesarjaa ja sen 
yläpuolista vesikerrosta puristetaan hitaasti kasaan 
mäntien avulla ja syntyvä paine työntää huokosvet-
tä näyteputken kylkeen kierrettyihin ruiskuihin.

Huokosvesi voidaan erottaa sedimentin kiinto-
aineksesta sentrifugoimalla näytettä voimakkaasti. 
Suositeltavat suhteelliset sentrifugivoimat ovat 
hyvin suuria, esimerkiksi 8 000−10 000 g (usEpA 
2001). Näin suuria sentrifugivoimia vaaditaan kol-
loidien ja hienojakoisten savipartikkelien poistami-
seen, mutta tähän soveltuvia laitteita ja sentrifugi-
putkia ei ole usein saatavilla. USEPAn suosituksen 
mukaan sentrifugoimalla saatua vesinäytettä ei tule 
enää suodattaa vaan näyte kannattaa ennemmin 
sentrifugoida kahdesti peräkkäin. Näin toimien näy-
te muuttuu vähemmän. 

Dialyysikeräimet eli ‹peeperit› ovat paljon käy-
tetty huokosvesien in-situ (paikalla) keräämismene-
telmä. Dialyysikeräimet koostuvat tyypillisesti ak-
ryylisestä aluslevystä, johon on jyrsitty kammioita 
keräysvedelle, aluslevyn päälle levitetystä puolilä-
päisevästä kalvosta ja kalvoa paikallaan pitävästä, 
nylonruuveilla kiinnitetystä päällyslevystä, jossa 
on aukot aluslevyn kammioiden kohdalla (Hess-
lein, 1976). dialyysikeräin asetetaan sedimenttiin 
pystyyn siten, että osa kammioista on sedimentin 
sisällä ja osa myös sedimentin pinnalla, alusvedes-
sä. Kammioissa oleva vesi tasapainottuu kalvon 
läpi ympärillä olevan huokos- tai alusveden kanssa. 
Kalvoja on saatavilla esim. 0,2 µm:n tai 0,45 µm:n 
huokoskoolla. Näytevesi kerätään esimerkiksi rus-
kulla puhkaisemalla kalvo neulalla ja imemällä näy-
tekammio tyhjäksi. 

Keräyskammioihin laitetaan tyypillisesti tislat-
tua vettä, mutta sen ominaisuuksia (esim. happipi-
toisuus) voidaan joutua säätämään, jotta ei aiheu-
teta ei-toivottuja muutoksia ympäröivään veteen. 
Dialyysikeräimet vaativat useista tunneista muu-
tamiin päiviin aikaa tasapainottuakseen, rakenteen 
mukaan. Mikäli kerättävän veden ominaisuuksissa 
tapahtuu muutoksia, painottuvat pitoisuudet keräi-
men nostamista edeltäneiden päivien tilanteeseen. 
Menetelmällä saatava huokosveden määrä vaihte-
lee kammioiden koon mukaan mutta voi olla jois-
sakin keräinversioissa varsin pieni. Tosin 10 ml:n 
kammiot ovat yleisiä, ja niitä on usein kaksi vie-
rekkäin, mikä lisää näytemäärää. Dialyysikeräimet 
painetaan sedimentteihin ja niiden asentamiseen ja 
poistamiseen vaaditaan usein sukeltajaa, mikä tekee 
niiden käytöstä hankalaa. Pitkät tasapainottumisajat 
lisäävät kalvojen biotuhraantumisen riskiä (esim. 

USEPA 2001). Erilaisia dialyysikeräimiä on kau-
pallisesti saatavilla. 

DGT-keräimet (diffuusiogradientit ohuissa kal-
voissa) mittaavat ympäröivän veden labiilien metal-
li-ionien määrää (INAP 2002). DGT-tulosten katso-
taan tämän vuoksi kuvastavan biosaatavaa metallien 
määrää siinä vedessä, jonka kanssa keräin on kon-
taktissa. DGT-keräimen toiminta perustuu kationin-
vaihtohartsin (yleensä Chelex) ominaisuuksiin ja 
eri metallien diffuusio-ominaisuuksiin hartsia peit-
tävässä ohuessa polyakryyliamidi-hydrogeeliker-
roksessa. DGT-keräimessä kationinvaihtohartsia ja 
hydrogeelikerrosta peittää vielä suodatinkalvo, joka 
suojaa polyakryyliamidia vedessä ja sedimentissä 
olevilta hiukkasilta. Vapaat tai labiilit (herkästi dis-
sosioutuvat) metallikationit diffundoituvat veden, 
suojakalvon ja hydrogeelin läpi ja konsentroituvat 
kationinvaihtohartsiin. Metallien pitoisuudet analy-
soidaan hartsista ja alkuperäisen veden pitoisuudet 
lasketaan perustuen diffuusiolakeihin ja oletuksiin 
diffuusioreitin ominaisuuksista DGT-keräimessä. 
Hartsin metallikationien määrän lisäksi syöttötie-
toina tarvitaan kullekin metallille lämpötilakorjattu 
diffuusiokerroin käytetyn kaltaisessa rakenteessa, 
lämpötila, keräimen pinta-ala sekä keräimen kerä-
ysaika. Usein käytetään yhtä diffuusiokertoimen 
arvoa koko diffuusiokerrokselle (diffuusiorajapin-
ta ympäröivässä vedessä keräimen pinnalla (DBL) 
+ suojakalvo + hydrogeeli), ja myös diffuusioker-
roksen paksuus on näiden kerrosten yhteispaksuus. 
Diffuusiorakenteen paksuus on ilmoitettu kullekin 
keräinerälle, mutta se olisi hyvä tarkistusmitata. 
Samoin diffuusiokertoimen arvo voi vaihdella val-
mistuserien välillä, ja näistä tekijöistä aiheutuu n. 
+/- 10 %:n hajonta tuloksiin. diffuusiorajapinnan 
paksuus seisovassa vedessä (DBL, diffusive boun-
dary layer) voidaan laskea, kun käytetään kahta eri-
paksuisella diffuusiorakenteella varustettua DGT-
keräintä samaan aikaan. Sedimenteissä käytettynä 
monet dGt:n rajoituksista (ph-alue 5−9, matalan 
ioniväkevyyden vaikutus, leväkasvu ja mitattavan 
liuoksen ajallinen koostumusvaihtelu) voivat olla 
helpommin hallittavissa kuin vedessä. Lyhyehköil-
lä keräysajoilla voidaan estää ioninvaihtohartsin 
kyllästyminen ja samalla vähentää kahta viimeksi 
mainittua ongelmaa. Tavalliset DGT-keräimet eivät 
kuitenkaan mittaa oksianioineina esiintyviä (puoli)
metalleja, kuten As, Mo, Se ja Sb. 

DGT-keräimiä on käytetty pääasiassa vedelle, 
mutta myös sedimenttiin asennettavia keräimiä on 
valmistettu, hyvin samantapaisella rakenteella kuin 
peepereitäkin. Sedimentti-DGT mahdollistaa hyvin 
suuren syvyysresoluution, kun ioninvaihtohartsi 
analysoidaan tarkalla spatiaalisella resoluutiol-
la esim. PIXE:llä tai viipaloimalla hartsi ohuisiin 
siivuihin ja analysoimalla metallit happouutteista. 
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Sedimentti-DGT:n tapauksessa ylimääräisen muut-
tujan muodostaa sedimentin kiintoaines, sillä se voi 
luovuttaa huokosveteen lisää metalli-ioneja, kun 
DGT-laite poistaa niitä liuoksesta. Huokosvesi voi 
joko köyhtyä metalli-ioneista DGT-laitteen ympä-
rillä, köyhtyä osittain tai sitten kiintoaines korvaa 
kaiken huokosvedestä menetetyn metallin. Näitä il-
miöitä voidaan selvittää joko erillisillä huokosveden 
mittauksilla muista huokosvesinäytteistä tai 
käyttämällä eri paksuisia geelikerroksia yhtä aikaa. 

Suodattavassa (alipaine)näytteenotossa huokos-
vesi imetään sedimentistä erilaisten suodattimien 
läpi. Tyypillisimmin käytetyt menetelmät ovat ‹ha-
petinkivi› (akvaariotarvike ‹air stone›) ja keinojuu-
ret (rhizonit). Hapetinkiveä käytettäessä kivi laite-
taan sedimenttinäytteeseen ja yhdistetään letkulla 
esim. 50 ml:n ruiskuun, jolla imetään alipaine. Ha-
petinkiviä on eri materiaaleista, mutta huokosve-
sinäytteenotossa käytetään yleensä ns. keraamisia 
hapetinkiviä, esimerkiksi alumiinoksidista valmis-
tettua. Hapetinkivien materiaaleista ei yleensä ole 
saatavilla tietoja, ja nollanäytteiden analysointi 
kontaminaation selvittämiseksi on erityisen tärkeää. 
Lisäsuodatus on yleensä tarpeen. 

Keinojuuret eli ‹rhizonit› on alun perin tarkoitettu 
osittain kyllästyneen maaperän veden keräämiseen, 
mutta niitä on saatavissa myös vesistösedimentti-
näytteille. Keinojuuria on erilaisia käyttötarkoituk-
sen mukaan; erityisesti makroravinteille on omansa 
ja hivenmetalleille omansa. Keinojuuren huokososa 

on 2,5 mm halkaisijaltaan oleva, 5−10 cm:n pi-
tuinen puikko, joka on valmistettu hydrofiilisestä 
huokoisesta polymeeristä (huokoskoko 0,15−0,20 
µm) ja lasikuituvahvikkeesta. huokososan jatkona 
on pvC/pE letku, jonka päässä on luer-liitin joko 
neulaa tai ruiskua varten. Luer-liitin on joko koiras 
(neulan + vakuumikoeputken kiinnittämiseen) tai 
naaras (ruiskun kiinnittämiseen). Keinojuuri tulee 
kastella läpikotaisin ennen käyttöä joko liottamalla 
ionivaihdetussa vedessä tai puristamalla vettä juu-
ren läpi ruiskulla. Lisätty vesi pitää imeä pois ennen 
varsinaisen näytteen ottamista, mutta keinojuuren 
pienen koon vuoksi tämä nollatilavuus on varsin 
pieni. 

Keinojuurien ongelmana huokosveden keräämi-
sessä on hitaus. Yhden vakumoidun koeputkellisen 
(n. 9 ml) kerääminen tyypillisestä syvännealueen 
järvisedimentistä kestää 30−40 minuuttia. jos näyte 
on hyvin reaktiivinen, erityisesti jos samassa näyt-
teessä on sekoittuneena hapettunutta sedimentin 
pintaa ja sen alla olevaa pelkistyneempää sediment-
tiä, tässä ajassa ehtii tapahtua muutoksia huokos-
veden kemiallisissa ominaisuuksissa. Keinojuurien 
ja hapetinkivien ympärille kertyy hiljalleen tiivis 
sedimenttikerros, josta huokosvettä on imetty pois. 
Tämä kerros hidastaa näytteenottoa, mutta se voi-
daan aika ajoin poistaa esimerkiksi laboratoriopa-
perilla. Keinojuuri itsessään ei tukkeudu helposti, 
ja sillä voidaan ottaa useita kymmeniä millilitroja 
huokosvesinäytettä samasta sedimenttinäytteestä. 

24.5  Huokosvedestä tehtävät määritykset

Tässä kappaleessa kuvataan huokosvedestä tehtäviä 
määrityksiä silloin, kun tarkasteltavat haitta-aineet 
ovat epäorgaanisia (esim. hivenmetallit, arseeni 
jne.). Orgaanisten haitta-aineiden, kuten joidenkin 
rikastuskemikaalien, määrittämistä ei käsitellä.
 
24.5.1 Kenttämittaukset 

Järvisedimentti- ja huokosvesinäytteiden kerää-
misen yhteydessä tehdään useimmiten myös kent-
tämittauksia. Tyypillisimpiä mitattavia suureita 
ovat lämpötila, ph, sähkönjohtavuus, hapetus/pel-
kistystilanne (ORP) ja happipitoisuus. Mittauksia 
tehdään yleensä myös alusvedestä näytteenoton 
yhteydessä tai koko vesirungosta. Koska huokos-
veden tutkimuksissa näytemäärä on usein rajoittava 
tekijä, mittauksia voidaan tehdä myös suoraan sedi-
menttinäytteistä. Esimerkiksi pH-mittauksia varten 
valitaan tällöin elektrodi, joka kestää mittauksen 
suoraan sedimentistä. Tällaisia ovat mm. epoksirun-
koiset elektrodit, joiden täyttöliuos ei ole vaihdetta-
va vaan on pysyvästi elektrodiin suljettu polymeeri 

tai geeli. Vaihdettavan täyttöliuoksen pH-elektrodit 
ovat kuitenkin yleensä tarkempia (herkempiä) ja 
pitkäikäisempiä. Myös elektrodin kärki tulee valita 
sedimenttinäytteitä sietäväksi. 

hapetus/pelkistysmittauksia tehdään oRp-elekt-
rodeilla, joissa mittauselektrodi on yleensä plati-
naa, harvemmin kultaa tai hopeaa. ORP ilmaistaan 
millivoltteina, ja se kuvastaa näytteen hapetus- ja 
pelkistysreaktioiden tasapainoa. Elektrometrisel-
lä mittauksella ei kuitenkaan saada tarkkaa kuvaa 
näytteen todellisesta hapetus- ja pelkistysreakti-
oiden tasapainosta, koska monet näistä monimut-
kaisista, usein mikrobivälitteisistä reaktioista, ovat 
hyvin hitaita eivätkä riitä aikaansaamaan vakaata 
potentiaalia platinaelektrodilla. Lisäksi sedimentti-
näytteissä ei yleensä muutoinkaan vallitse tasapai-
no hapetus- ja pelkistysreaktioiden välillä, mikä on 
oletuksena mittauksessa. ORP-mittauksia voidaan 
kuitenkin käyttää operatiivisena suureena, jolla saa 
paljon tietoa sedimentin ominaisuuksista ja niiden 
muuttumisesta sedimentin eri syvyyksillä. ORP 
vaihtelee laajalti positiivisista negatiivisiin arvoihin 
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ja on helppo mitata, minkä vuoksi sen avulla voi-
daan tehdä päätelmiä sedimentissä vallitsevista ke-
miallisista ja biologisista prosesseista. 

Liuenneen hapen määritys happielektrodilla pe-
rustuu joko hapen diffuusioon puoliläpäisevän kal-
von läpi ja pelkistämiseen kultakatodeilla tai op-
tiseen mittaukseen. Myös optisessa mittauksessa 
happi diffundoituu kalvon läpi materiaaliin, jonka 
luminesenssiominaisuus muuttuu hapen vaikutuk-
sesta. Optiset happielektrodit vaativat vähemmän 
huoltoa kuin katodi-anodielektrodit, joiden kalvo ja 
sen alla oleva KCl-liuos täytyy aika ajoin vaihtaa ja 
kalvo rikkoutuu helposti. H2S ja SO2 voivat vahin-
goittaa kalvotekniikalla toimivien happieletrodien 
katodeja ja anodeja, joiden puhdistus on vaikeaa ja 
voi vahingoittaa varsinkin hopea-anodia. Happipi-
toisuutta mitataan yleisemmin vesirungosta kuin 
huokosvedestä.

 
24.5.2 Kemialliset määritykset 

Alkuainemääritykset tehdään suodatetuista huokos-
vesinäytteistä yleisimmin menetelmillä, joissa näy-
te ionisoidaan induktiivisesti kytketyllä plasmalla 
ja mitataan massaspektrometrisesti (ICp-Ms) tai 
atoemiemissiospektrometrisesti (ICp-AEs/oEs). 
Näytteiden esikäsittely voi vaatia happolisäyksen, 
jos tätä ei ole tehty kentällä (kestävöinti). ICp-mää-
ritykset kaupallisessa laboratoriossa vaativat tyypil-
lisesti 10−15 ml näytevettä. 

Näytteen pääanionien määritystä tarvitaan eri-
tyisesti geokemiallisessa tasapainomallinnuksessa. 
Anionit määritetään ionikromatografisesti johtoky-
kydetektoinnilla. Tyypillisesti mitattavia anioneja 
luonnonvesissä ovat bromidi, kloridi, fluoridi, nit-
raatti, sulfaatti ja fosfaatti. Myös nitriitti voidaan 
mitata ionikromatografisesti. Anionimääritys vaatii 
näytettä 15−30 ml. 

Geokemiallista tasapainomallinnusta ja bioli-
gandimallinnusta varten tarvitaan vielä liuenneen 
orgaanisen hiilen (doC) ja alkaliteetin määrityk-
set. doC määritetään suodatetusta näytteestä hii-
lianalysaattorilla, ja määritys vaatii n. 30 ml näy-
tettä. Alkaliteetti titrataan yleensä kentällä näytteen 
muuttumisen estämiseksi tai määritetään spektrofo-
tometrisesti. Sen voi määrittää myös myöhemmin 
laboratoriossa. Titrausmenetelmä vaatii tyypillisesti 
25 ml näytettä, mutta jos alkaliteetti on hyvin suuri, 
näytemäärä voi olla 10 tai 5 ml. Hyvin pienillä alka-
liteeteilla näytemääränä käytetään 50 ml. 

Joissakin tapauksissa huokosvedestä voidaan 
määrittää edellä kuvattujen ominaisuuksien lisäksi 
kahden arvoinen rauta (Fe2+). Tämä määritys vaa-
tii 30−50 ml näytettä, ja tuloksia voidaan käyttää 
Fe3+:n kanssa redox-parina geokemiallisessa mal-
linnuksessa.

 
24.5.3 Kemialliset kenttämääritykset 

Kenttämittauksien lisäksi maastossa voidaan teh-
dä kenttämäärityksiä erityisesti sellaisista huokos-
veden komponenteista, jotka eivät kestä kuljetusta 
laboratorioon muuttumattomana. Jotkin kenttäkäyt-
töön tarkoitetuista määritysmenetelmistä ovat myös 
sellaisia, että ne käyttävät pieniä näytetilavuuksia, 
mikä on eduksi erityisesti huokosveden osalta. 
Tyypillisesti kentällä voidaan määrittää spektrofo-
tometrisesti alkaliteetti, sulfidi ja Fe2+/Fe3+. Myös 
doC:n määrää voidaan arvioida karkeasti spekt-
rofotometrisesti, mutta absorbanssin ja pitoisuuden 
suhde vaihtelee doC:n laadun mukaan. Fotomteri-
en valmistajilla on valmiita reagenssipaketteja sekä 
sulfidin että Fe2+/Fe3+:n määritykseen. Kokonaisal-
kaliteetin määritys voidaan tehdä spektrofotometri-
sesti Sarazin et al. (1999) mukaan, ja tulokset ovat 
vertailukelpoisia Gran-titrauksen kanssa. 
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TERVEYSRISKIN ARVIOINTI

25   ALTISTUMISEN ARVIOINTI TERVEYSRISKIN ARVIOINNISSA 

Virpi Kollanus (THL) ja Hannu Komulainen (THL)

Altistumisen arviointi on yksi neljästä perusele-
mentistä toksikologisessa terveysriskin arviossa. 
Arvioinnissa määritetään ihmisten saama arvioinnin 
kohteena olevan aineen saanti elimistöön tai aineen 
pitoisuustaso siinä ympäristön väliaineessa, jolle 
altistutaan. Altistumisen arviointi on erittäin tärkeä 
vaihe terveysriskin määrittämisessä ja kuvaamises-
sa. Altistuminen määrää riskin; onko terveysriskiä 
ja kuinka suuri se on. Tavoitteena terveysriskin ar-
vioinnissa on kuvata altistuminen kvantitatiivisesti 
(numeerisena; saatu annos tai pitoisuus jolle altis-

tutaan). Vertaamalla altistumistasoa aineen haital-
liseksi tiedettyyn tasoon voidaan myös terveysriski 
kuvata kvantitatiivisesti (turvamarginaali haitalli-
seen tasoon tai haitallisen tason ylitys). Jos tarvitta-
vaa tietoa kvantitatiiviseen altistumisen laskentaan 
ei ole saatavilla, on arviointi tehtävä kvalitatiivisesti 
tai semikvantitatiivisesti eli kuvaillen. Altistuminen 
tulee arvioida erikseen aikuisilla ja lapsilla. Lap-
set altistuvat elinympäristön aineille fysiologisis-
ten ominaisuuksiensa ja käyttäytymisensä vuoksi 
yleensä suhteellisesti enemmän kuin aikuiset. 

25.1  Altistumisen kvantitatiivinen arviointi

Elinympäristön aineille voidaan altistua hengi-
tysteitse ja ruoansulatuskanavan tai ihon kautta 
ulkoilman, juoma- ja talousveden, ravinnon, maa-
aineksen sekä pintavesien välityksellä. Altistumi-
nen voidaan määrittää sekä saannin (intake) että 
elimistöön imeytyvän määrän (uptake) suhteen. Al-
tistumisindikaattorin (saanti, elimistöön imeytyvä 
määrä, pitoisuus altistumisväliaineessa) valinta riip-
puu toksisuuden arvioinnissa sovellettavien annos-
vasteiden ja altistumisen kynnysarvojen luonteesta. 
Yleensä terveysriskiarvioinnissa kokonaisaltistumi-
seen liittyvä terveysriski määritetään saannin perus-
teella ja hengitystiealtistumiseen liittyvä riski hen-
gitysilmassa esiintyvän ainepitoisuuden perusteella. 
Tarkasteltava altistumisperiodi määräytyy riskin 
kuvauksessa sovellettavan toksisuuskriteerin perus-
teella (onko määritetty lyhyt- vai pitkäaikaiselle al-
tistumiselle). Tavanomaisesti arvioinneissa on kui-
tenkin tarkoituksenmukaista kuvata keskimääräistä 
pitkällä aikavälillä (1 vuosi) tapahtuvaa altistumista.

Altistumisen arvioinnin tulee aina perustua koh-
dekohtaisen riskinarvioinnin kannalta olennais-
ten altistumisväliaineiden haitta-ainepitoisuuksien 
määrittämiseen sekä arvioon siitä, missä määrin 
paikallinen väestö joutuu kontaktiin eri väliaineiden 
kanssa. Altistumista on yleensä hyödyllistä tarkas-
tella kokonaisaltistumisen lisäksi eri altistumisreit-

tien ja ympäristön väliaineiden osalta. Arvioinnissa 
tulee myös huomioida väestön tausta-altistuminen 
eli altistuminen muista kuin paikallisista ympäris-
tölähteistä. Arviointi voidaan tehdä deterministises-
ti tai probabilisesti. Probabilistinen menettely on 
työläämpi ja vaatii laskentaparametrien määritte-
lemistä todennäköisyysjakaumina, mutta se tuottaa 
enemmän tietoa altistumiseen ja edelleen terveys-
riskeihin liittyvästä vaihtelusta ja epävarmuudesta. 

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka väestön ym-
päristöstä aiheutuvaa altistumista arvioidaan MINE-
RA-mallin mukaisessa kohdekohtaisessa terveys-
riskin arvioinnissa. Prosessi tuottaa arvion väestön 
keskimääräisestä päivittäisestä ympäristöperäises-
tä altistumisesta. Altistumisen arviointi kuvataan 
sekä aineen saannin (intake, potential dose) että 
elimistöön imeytyvän annoksen (uptake, absorbed 
dose) suhteen. Arviointimalli pohjautuu Finmerac-
hankkeessa (Nikkarinen et al. 2008) tuotettuun me-
tallialtistumisen laskenta- ja riskinarviointimalliin 
(Kollanus 2008a). Finmerac-mallin soveltamisesta 
käytäntöön on projektin loppuraportissa saatavilla 
Harjavallan suurteollisuuspuistoa koskeva esimerk-
kilaskelma (Kollanus et al. 2008). Arvioinnissa las-
kettiin Harjavallan teollisuuspuiston lähiympäristön 
asukkaiden altistuminen usealle metallille sekä al-
tistumisesta aiheutuva terveysriski. 

25.2  Altistumisen laskentamalli

Tässä kappaleessa kuvataan altistumismallin las-
kentaperiaate ja -kaavat. Terveysriskin arviointia 
tehtäessä altistumisen laskenta kannattaa tehdä 
Opasnetissä (http://fi.opasnet.org/fi/Minera) oleval-

la laskentaohjelmalla. Verkkoversiota suositellaan 
siitäkin syystä, että mallia saatetaan täydentää ja 
muokata tulevaisuudessa. 

Altistumisen laskentamalli on alun perin tehty 

http://fi.opasnet.org/fi/Minera
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metalleille, mutta sitä voidaan pääosin käyttää myös 
muille aineille (poikkeuksena orgaanisten aineiden 
imeytyminen vedestä ihon kautta elimistöön). Las-
kentaan on aina käytettävä kohde- ja ainekohtaisen 
arvioinnin kannalta asianmukaisia laskentapara-
metrien arvoja. Mallin ja käytettävien parametrien 
soveltuvuus on siten harkittava tapauskohtaisesti. 
Altistumisen laskentamalliin Opasnetissä on liitetty 
myös riskinkuvaus: altistumisen vertailumahdolli-
suus ympäristölle säädettyihin terveysperusteisiin 
ohjearvoihin, vaaraosamäärän (hQ, hazard Quo-
tient) laskenta turvallisen saannin viitearvon avulla, 
turvamarginaalin (MOS, margin of safety) laskenta 
toksisuusarvojen avulla sekä syöpäriskin laskenta 
syöpäriskin annosvasteen avulla. 

Altistumisen arvioinnissa tulee huomioida altis-
tuminen hengitysteiden, ruuansulatuskanavan sekä 
ihon kautta. Näiden altistumisreittien suhteellinen 
osuus kokonaisaltistumisesta vaihtelee kohde- ja 
ainekohtaisesti. MINERA-altistumismalli sisältää 
kaikki nämä reitit, ja niiden pohjalta lasketaan ko-
konaisaltistuminen aineelle. 

25.2.1 Saannin arviointi

Kokonaisaltistuminen 

Total intake = Inhalation intake + Ingestion in-
take + Dermal uptake 

jossa
Total intake = keskimääräinen päivittäinen ai-
neen kokonaissaanti (µg/kg/d) 
Inhalation intake = keskimääräinen päivittäinen 
aineen saanti hengitysteitse (µg/kg/d) 
Ingestion intake = keskimääräinen päivittäinen 
aineen saanti ruuansulatuskanavan kautta (µg/
kg/d) 
Dermal uptake = keskimäärin päivittäin iholta 
elimistöön imeytyvä ainemäärä (µg/kg/d) 

Kokonaisaltistumista arvioitaessa tulee huomioi-
da kaikki paikallisen väestön ja kohteen käyttömuo-
don kannalta olennaiset altistumisreitit. Laskennas-
sa käytettyjen parametriarvojen tulee olla edustavia 
kohteen olosuhteiden sekä väestön ominaispiirtei-
den suhteen (aikuiset, lapset). Arvioinnissa tulee 
myös pyrkiä kuvaamaan altistumisen paikallista ja 
ajallista vaihtelua. 

Lifetime intake = (Total intake child * Lifetime 
child + Total intake adult * Lifetime adult) / (Li-
fetime child + Lifetime adult) 

jossa
Lifetime intake = keskimääräinen päivittäinen 

aineen kokonaissaanti keskiarvoistettuna koko 
eliniän ajalle (µg/kg/d) 
Total intake child= lapsen keskimääräinen päi-
vittäinen aineen kokonaissaanti (µg/kg/d) 
Lifetime child = lapsuusajan kesto vuosina (y) 
Total intake adult = aikuisen keskimääräinen 
päivittäinen aineen kokonaissaanti (µg/kg/d) 
Lifetime adult = aikuisuusajan kesto vuosina (y) 

Vaikka yllä oleva kaava opastaa laskemaan kes-
kimääräisen elinikäisen saannin lapsuus- ja aikuis-
aikaisen saantitason huomioiden, riskinarvioinnis-
sa elinikäisen altistumisen arvioinnin voi perustaa 
myös pelkästään aikuisajalle määritettyyn saantiar-
vioon. Lapsia koskeva riskitaso määritetään erik-
seen lapsuusajan altistumisen/saantiarvion perus-
teella.

Altistuminen hengitysteiden kautta 

Inhalation intake = Inh.int.outdoor + Inh.int.
indoor 

jossa
Inhalation intake = keskimääräinen päivittäinen 
aineen kokonaissaanti hengitysteiden kautta 
(µg/kg/d) 
Inh.int.outdoor = keskimääräinen päivittäinen 
aineen saanti ulkoilmasta hengitysteiden kautta 
(µg/kg/d) 
Inh.int.indoor = keskimääräinen päivittäinen 
aineen saanti sisäilmasta hengitysteiden kautta 
(µg/kg/d) 

Altistuminen ulkoilman ja sisäilman välityksellä 
lasketaan saman periaatteen mukaisesti: 

Inh.int = (C.air * IR.air * ED.air * EF.air) / (BW 
* AT) 

jossa
C.air = aineen pitoisuus ilmassa (µg/m3) 
IR.air = hengitystilavuus (m3/h) 
ED.air = päivittäinen altistumisaika niinä 
päivinä, jolloin altistumista tapahtuu (h/d) 
EF.air = päivien määrä, jolloin altistumista 
tapahtuu tarkastellun altistumisperiodin aikana 
(d) 
BW = keskimääräinen kehon paino arvioinnin 
kohteena olevassa väestöryhmässä (kg) 
AT = tarkastellun altistumisperiodin pituus päi-
vinä (d)

Ulkoilmaan muodostuvien ainepitoisuuksien 
suhteen tulee varsinaisten päästölähteiden vaiku-
tuksen lisäksi huomioida alueen käyttömuotoon 
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liittyvät erityispiirteet. Pitoisuuksia voivat kasvat-
taa esimerkiksi erilaiset maaperän hiukkasia ilmaan 
nostattavat toiminnat. Sisäilman pitoisuutta ja sen 
yhteyttä alueelliseen pilaantumiseen arvioitaessa 
tarvitaan lisäksi tietoa ulkoilman hiukkasten siir-
tymisestä ja pidättymisestä sisätiloihin. Sisäilman 
osalta on myös huomioitava, että ainepitoisuuksiin 
voivat vaikuttaa erilaiset ympäristön pilaantunei-
suudesta riippumattomat sisätilojen lähteet. Mikäli 
haitta-aineen pitoisuudesta sisäilmassa ei ole tietoa, 
voidaan ulkoilman haitta-ainepitoisuuden olettaa 
kuvaavan myös sisäilmassa esiintyvää pitoisuutta. 

Hengitystilavuus vaihtelee iän, sukupuolen, pai-
non, terveydentilan ja aktiivisuuden mukaan. Altis-
tumista arvioitaessa on olennaista kuvata hengitys-
tilavuus ja sen vaihtelu edustavasti tarkasteltavan 
väestöryhmän, eri altistumistilanteiden sekä altistu-
misperiodin pituuden suhteen. 

Päivittäinen altistumisaika ulko- ja sisäilmalle 
vaihtelee yleensä vuodenajan ja väestöryhmän mu-
kaan. Valtaosa ajasta vietetään sisätiloissa, erityises-
ti talviaikaan. Vuodenaikoihin liittyvää päivittäisen 
altistumisajan vaihtelua tulee kuvata niissä kohteis-
sa, joissa ilman ainepitoisuus vaihtelee olennaisesti 
vuodenajan mukaan.  

Altistuminen ruoansulatuskanavan kautta 

Ingestion intake = ∑ (Ing.int.media) + Ing.int.
background 

jossa
Ingestion intake = keskimääräinen päivittäinen 
aineen kokonaissaanti ruuansulatuskanavan 
kautta (µg/kg/d) 
Ing.int.media = tietystä altistumisväliaineesta 
aiheutuva keskimääräinen päivittäinen aineen 
saanti ruuansulatuskanavan kautta (µg/kg/d) 
Ing.int.background = keskimääräinen päivit-
täinen alueellisesta pilaantuneisuudesta riippu-
maton aineen saanti esim. ravinnon kautta (µg/
kg/d) 

Altistuminen eri altistumisväliaineiden osalta 
lasketaan saman periaatteen mukaisesti: 

Ing.int.media = (C.media * IR.media * EF.media) 
/ (BW * AT) 

jossa
C.media = aineen pitoisuus altistumisväliainees-
sa (kiinteässä aineessa µg/kg, liuoksessa µg/l) 
IR.media = keskimääräinen ruuansulatuskana-
vaan tuleva altistumisväliaineen määrä niinä 
päivinä, kun altistumista tapahtuu (kiinteälle 
aineelle kg/d, nesteelle l/d) 

EF.media = päivien määrä, jolloin eri väliaineille 
altistutaan tarkastellun altistumisperiodin 
aikana (d) 
BW = keskimääräinen kehon paino arvioinnin 
kohteena olevassa väestöryhmässä (kg) 
AT = tarkastellun altistumisperiodin pituus päi-
vinä (d) 

Altistumisen arviointi voi perustua väliainees-
sa olevaan aineen kokonaispitoisuuteen tai sen 
biosaatavaan osuuteen. Kokonaispitoisuus johtaa 
altistumistason ja terveyshaittojen yliarviointiin, 
jos biosaatava osuus on pieni. Biosaatavan pitoi-
suuden arvioiminen on yleensä käytännössä hanka-
laa, koska liukoisuuteen vaikuttavat tekijät ja näi-
den vaikutussuhteet ovat usein huonosti tunnettuja. 
Arvioinnissa tulisi kuvata tarpeen vaatiessa myös 
pitoisuuksien alueellista ja ajallista vaihtelua (esi-
merkiksi pintavesien virkistyskäyttö keskittyy kesä-
aikaan, jolloin uinnin yhteydessä tapahtuvan pinta-
veden nielemisen kannalta olennaista on erityisesti 
kesäaikaan vedessä esiintyvä pitoisuus). 

Arvioinnissa käytettävien pitoisuuksien tulee 
edustaa todellisia altistumistilanteita. Esimerkiksi 
maaperän osalta altistumista tapahtuu pääasiallises-
ti asuinalueiden pintamaalle ja pintavesien osalta 
uimarantojen vesille. Koska altistumisolosuhteet 
vaihtelevat kohteen mukaan, tulee arvioinnissa käy-
tettävien pitoisuuksien perustua kohdekohtaiseen 
harkintaan. 

Ravintokasvien ja -sienten haitta-ainepitoisuuden 
suhteen tulee huomioida, että aineet kulkeutuvat 
kasveihin ja sieniin sekä maaperästä juurien kautta 
imeytymällä että ilmasta kuiva- ja märkälaskeuman 
mukana. Kasvihuoneviljely tai muut viljelytekniset 
tekijät voivat siten olennaisesti vaikuttaa kasveihin 
muodostuviin pitoisuuksiin. Ilmalaskeumasta peräi-
sin oleva kuormitus jää yleensä kasvin pinnalle ja 
on altistumisen kannalta olennainen tekijä niiden 
ravintokasvien osalta, joiden syötävä osuus kasvaa 
maan pinnalla. Myös osa juuresten haitta-aineista 
saattaa olla maa-ainesvälitteistä pintakuormitusta. 
Kasvisten ja juuresten huuhtelu tai muu käsittely 
voi vähentää altistumista pintakuormitukselle. 

Päivittäinen altistuminen ympäristön eri väli-
aineille voi vaihdella huomattavasti väliaineen ja 
väestöryhmän mukaan. Esimerkiksi saanti ravin-
tokasveista ja ruokasienistä vaihtelee kasvisten, 
juuresten, hedelmien, marjojen ja sienten seson-
kiluonteisuuden vuoksi. Altistuminen maaperälle 
ja pintavedelle puolestaan vaihtelee aktiviteettien 
ja vuodenaikojen mukaan. Maaperälle altistutaan 
pääasiallisesti lumettomana aikana. Myös altistumi-
nen pintavesille painottuu kesäaikaan. Olennaista 
on pyrkiä kuvaamaan keskimääräistä päivittäistä 
altistumistasoa sekä tämän vaihtelua tarkastelun 
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kohteena olevan altistumisperiodin pituuteen suh-
teutettuna. Jos altistumisessa eri vuoden aikoina 
on merkittävä ero, voidaan altistuminen määrittää 
vertailun vuoksi vuodenajoille erikseen. Juomave-
den ja ravinnon kohdalla kulutus arvioidaan nimen-
omaan paikallisen altistumislähteen osalta. 

Ihokontakti maan kanssa 
Potentiaalisen ihoaltistumisen arvioiminen on 

mielekästä niissä tilanteissa, joissa iho todella jou-
tuu kosketuksiin arvioitavan maan kanssa, toistu-
vasti. 

Derm.exp.soil = C.soil * 10-6 * Soil.ad.skin 

jossa
Derm.exp.soil = keskimääräinen päivittäinen 
maa-aineksen mukana iholle tuleva ainemäärä 
(µg/cm2) 
C.soil = ainepitoisuus maaperässä (µg/kg) 
Soil.ad.skin = keskimääräinen päivittäinen ihol-
le kiinnittyvä maa-aineksen määrä (mg/cm2) 

Maa-aineksen kiinnittymistä iholle on hanka-
la arvioida yleisellä tasolla, koska kiinnittyminen 
vaihtelee aineksen rakenteen ja kosteuspitoisuuden 
sekä ihmisten aktiviteettien ja käyttäytymisen mu-
kaan. Arvioinnissa tulee siten pyrkiä huomioimaan 
paikalliset ominaispiirteet sekä maaperän ominai-
suuksien että alueen käytön suhteen. 

25.2.2 Elimistöön imeytyvä annos

Kokonaisaltistuminen 
Kokonaisaltistumistieto tarvitaan riskinarviossa 

niille aineille, joiden haittavaikutus perustuu eli-
mistöön päätyvään annokseen (niin sanottu systee-
minen vaikutus). Elimistöön kulkeutuva (verenkier-
toon päätyvä) kokonaisannos saattaa kertyä useita 
eri reittejä. 

Total uptake = Inhalation uptake + Ingestion  
uptake + Dermal uptake 

jossa
Total uptake = keskimäärin päivittäin elimis-
töön imeytyvä ainemäärä (µg/kg/d) 
Inhalation uptake = keskimäärin päivittäin hen-
gitysteiden kautta elimistöön imeytyvä aine-
määrä (µg/kg/d) 
Ingestion uptake = keskimäärin päivittäin ruu-
ansulatuskanavavasta elimistöön imeytyvä aine-
määrä (µg/kg/d) 
Dermal uptake = keskimäärin päivittäin iholta 
elimistöön imeytyvä ainemäärä (µg/kg/d) 

Lifetime uptake = (Total uptake child * Lifetime 
child + Total uptake adult * Lifetime adult) / (Li-
fetime child + Lifetime adult) 

jossa
Lifetime uptake = päivittäin elimistöön imeytyvä 
ainemäärä keskiarvoistettuna koko eliniän ajalle 
(µg/kg/d) 
Total uptake child = lapsella keskimäärin päivit-
täin ruuansulatuskanavavasta elimistöön imey-
tyvä ainemäärä (µg/kg/d) 
Lifetime child = lapsuusajan kesto vuosina (y) 
Total uptake adult = lapsella keskimäärin päivit-
täin ruuansulatuskanavavasta elimistöön imey-
tyvä ainemäärä (µg/kg/d) 
Lifetime adult = aikuisuusajan kesto vuosina (y) 
Altistuminen hengitysteiden kautta 

Inhalation uptake = Inh.int * Abs.lung 

jossa
Inh.int = keskimäärin päivittäin hengitysteihin 
tuleva ainemäärä (µg/kg/d) 
Abs.lung = hengitysteihin tulevasta ainemääräs-
tä hengitystie-epiteelin läpi elimistöön imeytyvä 
osuus 

yleensä oletetaan, että ≤ 10 µm:n hiukkasfrak-
tioon sitoutuneet metallit imeytyvät kokonaisuu-
dessaan hengitysteiden epiteelin läpi elimistöön 
(hERAG 2007a, paustenbach 2000). yli 10 µm:n 
fraktiossa olevien metallien katsotaan yleensä kul-
keutuvan ruuansulatuskanavaan, jossa imeytymistä 
säätelevät ruuansulatuskanavan olosuhteet. Orgaa-
nisten aineiden suhteen voidaan tehdä sama oletus. 
Kaasumaisten aineiden voidaan olettaa imeytyvän 
kokonaisuudessaan keuhkoista. 

Altistuminen ruuansulatuskanavan kautta 

Ingestion uptake = ∑ (Ing.int.media * Abs.
gi.media) + (Ing.int.background * Abs.gi.food) 

jossa
Ing.int.media = keskimäärin päivittäin tietyn 
altistumisväliaineen mukana ruuansulatuskana-
vaan tuleva ainemäärä (µg/kg/d) 
Abs.gi.media = ruuansulatuskanavaan tietyn al-
tistumisväliaineen mukana tulevasta aineen ko-
konaismäärästä elimistöön imeytyvä osuus 
Ing.int.background = keskimääräinen päivittäi-
nen alueellisesta pilaantuneisuudesta riippuma-
ton ravinnosta aiheutuva altistuminen aineelle 
(µg/kg/d) 
Abs.gi.food = ruuansulatuskanavaan ravinnon 
mukana tulevasta aineen kokonaismäärästä eli-
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mistöön imeytyvä osuus 

Altistumisväliaineen ominaisuuksien vaikutus 
imeytymistehokkuuteen tulisi pyrkiä huomioimaan. 
Imeytyminen ilmoitetaan tavallisesti prosentuaali-
sena osuutena ruuansulatuskanavaan tulevasta ko-
konaismäärästä, ainekohtaisesti. Ellei imeytyvää 
osuutta aineelle tiedetä, oletusarvona käytetään 
tavallisesti 100 % (imeytyy täysin). Koska harva 
aine imeytyy täydellisesti ruoansulatuskanavasta, 
elimistöön imeytyvästä annoksesta tulee usein yli-
arvio. Tietoa metallien imeytymisestä ruoansula-
tuskanavasta ja imeytyviä osuuksia on esimerkiksi 
HERAG:n yhteenvedossa (HERAG 2007b). 

Altistuminen ihon kautta 
Kokonaisaltistuminen: 

Dermal uptake = Derm.upt.soil + Derm.upt.bw 
+ Derm.upt.sw 

jossa
Derm.upt.soil = keskimääräinen päivittäinen 
maa-aineksesta ihon läpi elimistöön imeytyvä 
ainemäärä (µg/kg/d) 
Derm.upt.bw = keskimääräinen päivittäinen 
peseytymisvedestä ihon läpi elimistöön imeyty-
vä ainemäärä (µg/kg/d) 
Derm.upt.sw = keskimääräinen päivittäinen ui-
mavedestä ihon läpi elimistöön imeytyvä aine-
määrä (µg/kg/d) 

Ihokontakti maan kanssa: 

Derm.upt.soil = Derm.exp.soil * Skin.sa * F.skin.
soil * Abs.skin * EF.soil / (BW * AT) 

jossa
Derm.exp.soil = keskimääräinen päivittäinen 
maa-aineksen mukana iholle tuleva ainemäärä 
(µg/cm²) 
Skin.sa = ihon kokonaispinta-ala (cm2) 
F.skin.soil = osuus ihon kokonaispinta-alasta, 
joka on kosketuksissa maa-aineksen kanssa 
Abs.skin = osuus iholle tulevasta ainemäärästä, 
joka imeytyy ihon läpi elimistöön
EF.soil = päivien määrä, jolloin altistumista 
tapahtuu tarkastellun altistumisperiodin aikana 
(d) 
BW = keskimääräinen kehon paino arvioinnin 
kohteena olevassa väestöryhmässä (kg) 
AT = tarkastellun altistumisperiodin pituus päi-
vinä (d) 

Ihon kokonaispinta-ala vaihtelee iän ja painon 
suhteen. Kokonaispinta-ala voidaan laskea seuraa-

van kaavan avulla (DEFRA & the Environment 
Agency 2002): 

Skin.sa = (4 * BW + 7) / (BW + 90) * 104 

Aineiden imeytymistä maa-aineksesta ihon läpi 
on hankala arvioida, koska maan fysikaalis-kemi-
alliset ominaisuudet vaikuttavat niiden biosaata-
vuuteen. Aineiden liukoisuuteen ja imeytymiseen 
vaikuttavat myös ihon ominaisuudet, joten esimer-
kiksi hikoilu tai ennestään vaurioitunut iho saattavat 
tehostaa imeytymistä (EPA 2007). 

Ihokontakti talous- ja pintaveden kanssa: 
Tässä kuvattu malli koskee epäorgaanisten ainei-

den imeytymistä ihon kautta. Orgaanisten aineiden 
imeytymisen mallinnuksesta vesikontaktin yhtey-
dessä löytyy tietoa lähteestä EPA 2004. Toistaiseksi 
Opasnetissa oleva Minera-altistumismalli ei sisällä 
ihon kautta tapahtuvan altistumisen laskentaa or-
gaanisten aineiden osalta. Mallia kuitenkin päivite-
tään tulevaisuudessa. 

Derm.upt = (C.water * Kp * T.event * EF.water * 
Skin.sa * F.skin ) / (BW * AT) 

jossa
C.water = aineen pitoisuus vedessä (µg/l) 
Kp = ihon läpäisevyysvakio aineelle (cm/h) 
T.event = peseytymisen / uimisen päivittäinen 
kesto (h) 
EF.water = päivien määrä, jolloin altistumista 
tapahtuu tarkastellun altistumisperiodin aikana 
(d) 
Skin.sa = altistuvan henkilön ihon kokonaispin-
ta-ala (cm2) (ks. kohta ’ihokontakti maan kans-
sa’)
F.skin = osuus ihon pinta-alasta, joka on koske-
tuksissa veden kanssa peseydyttäessä / uidessa 
BW = keskimääräinen kehon paino arvioinnin 
kohteena olevassa väestöryhmässä (kg) 
AT = tarkastellun altistumisperiodin pituus päi-
vinä (d) 

Aineen kokonaispitoisuuteen vedessä perustuva 
arvio voi johtaa imeytymisen yliarviointiin, jos osa 
aineesta on sitoutunut kiinteään ainekseen eikä si-
ten ole biosaatavassa muodossa. Pintavedestä tulisi 
Suomen olosuhteissa arvioida erityisesti kesäaikaan 
esiintyviä pitoisuuksia, koska vesien virkistyskäyttö 
painottuu kesäkuukausille. 

Läpäisevyysvakioita on määritetty eri metalliyh-
disteille. Mikäli läpäisevyysvakiota ei ole määritet-
ty, suosittelee Yhdysvaltain EPA (Environmental 
Protection Agency) epäorgaanisille aineille käytet-
täväksi oletusarvoa 10-3 (EPA 2004).
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26   TERVEYSVAIKUTUKSIEN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Seuraavissa kappaleissa on altistetyypeittäin suo-
situksia siitä, miten kunkin altisteen aiheuttamaa 
ympäristöterveysriskiä voidaan arvioida kaivosym-
päristössä kaivosalueen ympäristön väestölle. Li-
säksi lopussa on kappale ohjeistusta (Terveysriskin 
kuvaus, miten riskin kuvaus suositellaan tehtäväk-
si (lopullinen riskinarvio). Riskinarvio on esitetty 
ketjuna/prosessina kaivokselta tulevien päästöjen 
määrittelystä ihmisten altistumisen arvioinnin kaut-
ta terveysriskin kuvaukseen. Ketjua noudattamalla 
riskinarvio etenee johdonmukaisesti. Se on samalla 
muistilista siitä, mitä asioita riskinarvossa tulisi vä-
hintään huomioida.  

Ohjeistus on jaettu suosituksiin, miten riskinar-
viota voitaisiin tehdä kaivoksen suunnitteluvai-
heessa, ennen kaivoksen rakentamista ja avaamis-
ta ja miten jo toimivalla kaivoksella. Kaivoksen 
suunnitteluvaiheessa terveysriskin arviointi perus-
tuu syntyvien päästöjen hahmottamiseen ja niiden 
luonteen ja määrän perusteella ennakkoarviointiin 
ja simulointiin mahdollisista terveysriskeistä. Tie-
toa todellisista päästöistä ei ole. 

Jo toimivasta kaivoksesta on todettua kohdekoh-
taista tietoa riskinarvioon. Päästöt tiedetään, niiden 
pohjalta voidaan tehdä toteutuneita altistumisen ar-
vioita ja terveysriskit voidaan tarkemmin arvioida, 
myös kvantitatiivisesti. Kaivostoiminnan suunnitte-
luvaiheen ja toimivan kaivoksen terveysriskin arviot 
ovat prosessina samanlaisia, mutta niihin käytetään 
osin erilaisia lähtötietoja. Siksi arviointiprosessit on 
esitetty erikseen, vaikka paikoitellen ne ovat tois-
toa. Luultavasti riskinarvion tekijän on helpompi 
seurata aina yhtä johdonmukaista polkua. Polulta 
koukataan tarvittaessa laskemaan esimerkiksi saa-
tua altisteen annosta toiseen osana MINERA-mal-

lia. Mallin internet/opasnet-versiossa asianomaiset 
linkitykset on tehty. Tässä hankkeen loppuraportis-
sa mallin käyttäjä joutuu selaamaan vastaavan koh-
dan raportista. 

Riskinarvio-ohjeistuksen lisäksi kuhunkin osi-
oon on koottu altistekohtaisesti riskinkuvauksessa 
tarvittavia viite- ja raja-arvoja tai niiden lähteitä ja 
suosituksia käytettävistä viitearvoista. Kuhunkin 
osioon on pyritty kokoamaan suomalaisen ympä-
ristön kannalta relevantteja arvoja, mutta riskinar-
viossa tulisi käyttää aina arvion kannalta relevan-
teimpia vertailuarvoja. Riskinarvioijan on syytä 
aina varmistaa, että tässä esitetty viite/raja-arvo on 
arviointihetkellä vielä voimassa. Altistekohtaisissa 
riskinarvio-osioissa on myös jossakin määrin tietoa 
altisteiden taustatasoista Suomessa ja yksittäisten 
altisteiden terveysvaikutuksista ja niitä aiheuttavis-
ta annoksista.  Lisää taustatietoa on osin kunkin osi-
on MINERAn Opasnet-versiossa (http://fi.opasnet.
org/fi/Minera) , johon on saatettu päivittää muita-
kin tietoja tämän raportin painamisen jälkeen. Tieto 
ympäristössä esiintyvistä aineiden pitoisuuksista ei 
ole kattavaa mutta suuntaa antavaa. Uutta, ajanta-
saisempaa tietoa kertyy, myös kaivosympäristöistä 
esimerkiksi velvoitetarkkailun yhteydessä. 

Terveysriskin riskinarvio-ohjeistus on laadittu 
riskinarvion teoreettisesta lähtökohdasta (kohta Ter-
veysriskin arviointi), samojen tai samantyyppisten 
altisteiden arvioinnin kokemuspohjalta muista kuin 
kaivosympäristöistä. Riskinarvioinnin periaatteet 
ovat samat, ympäristöstä riippumatta. Kaivosym-
päristö on tutuin sen parissa työskenteleville. Eh-
dotettua mallia on syytä muokata ja soveltaa koh-
dekohtaisesti ja tarvittaessa käyttää riskinarvioon 
paremman lopputuloksen antavia menetelmiä.

27   POHJAVEDEN EPÄPUHTAUKSIEN TERVEYSRISKIN ARVIOINTI 

Hannu Komulainen (THL)

27.1  Päästöt pohjavedessä

Kaivosalueen ympäristössä on arvioitava, vaikut-
taako kaivostoiminta talousvetenä käytetyn poh-
javeden laatuun (ympäristön kaivovedet) tai/ja 
ympäristön vesistöjen pintaveden laatuun poh-
javeden välityksellä. Pohjaveden laatuun liittyen 
on arvioitava muutokset pohjaveden kemiallisessa 
koostumuksessa (juomavesi), mahdollisesta veden 
laadun muutoksesta aiheutuva terveysriski ja mah-

dolliset muutokset pohjaveden virtauksissa (vir-
taussuunnan muutokset). Tässä kuvataan, miten 
pohjaveden laatuun liittyvät terveysriskit voidaan 
arvioida. 

Koska kaivoshankkeen suunnitteluvaiheessa kai-
vostoiminnan mahdolliset vaikutukset pohjaveden 
laatuun joudutaan arvioimaan hieman erilaisen tie-
don pohjalta kuin voidaan tehdä toimivan kaivoksen 

http://fi.opasnet.org/fi/Minera
http://fi.opasnet.org/fi/Minera
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Taulukko 19. Pohjavedestä määritettävät talousveden laatuvaa-
timusten mukaiset parametrit (Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista, 401/ 2001). 
Table 19. The drinking water quality parameters recommended 
to be determined to comply with the drinking water guidelines. 

Parametri Pitoisuus 

Antimoni Sb 5.0 µg/l 

Arseeni As 10µg/l 

Boori B 1.0 mg/l 

Elohopea Hg 1.0 µ g/l 

Fluoridi F- 1.5 mg/l 

Kadmium Cd 5.0 µg/l 

Kromi Cr 50µg/l 

Kupari Cu 2.0 mg/l 

Lyijy Pb 10 µg/l 

Nikkeli Ni 20 µg/l 

Nitraatti NO3
- 50 mg/l 

Nitraattityppi NO3
-N 11 mg/l 

Nitriitti NO2
- 0.5 mg/l 

Nitriittityppi NO2
-N 0.15 mg/l 

Seleeni Se 10µg/l 

ympäristössä, arviointi on jaettu vastaavasti. Mallin 
käyttäjä valitsee lopullisen prosessin sen mukaan, 
mihin vaiheeseen arviointia ollaan tekemässä. Jos 

arvioinnin kannalta kriittistä tietoa puuttuu, on syy-
tä selvittää sen tarve ja saatavuus suhteessa ongel-
man todennäköisyyteen ja laajuuteen. 

27.2  Pohjaveteen liittyvä terveysriskin arvio kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

27.2.1 Kaivovedet

Tavoitteena on selvittää arvion kohteeksi rajattu-
jen kaivojen veden laadun nykytila lähtötiedoksi 
(perustilaselvitys) veden laadun myöhempää 
seurantaa varten. 

Rajaa tarkasteltava pohjavesialue sen kaivosalu-
een ulkopuolella, jota arviointi koskee. Kaivojen ra-
jauksessa huomioon otettavia seikkoja ovat kaivon 
etäisyys varsinaisesta kaivoksesta ja alueen pohja-
veden virtaustiedot. 

Yksilöi rajatun alueen olemassa olevat kaivot, 
niiden sijainti (koordinaatit), kaivotyyppi (pora-
kaivo, rengaskaivo, lähde) ja kaivon käyttö (käy-
tössä/ei käytössä) arviointihetkellä ja myöhemmät 
näkymät kaivon käytöstä.

Kaivosta tulisi ottaa edustava vesinäyte (suoraan 
kaivosta, ei vesijohtoverkosta) ja analysoida siitä 
vähintään seuraavat pienten yksiköiden talousveden 
laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia kuvaavat para-
metrit (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pien-
ten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista, 401/ 2001).  taulukossa 19. 
on aineelle voimassa oleva asetuksen raja-arvo ja 
Taulukossa 20. laatusuositus (tilanne 21.12.2012). 

Näiden lisäksi suositellaan määritettäväksi ve-
destä alkaliteetti (hydroksidin, karbonaatin ja bi-
karbonaatin summa), kiintoaine (toC), kovuus ja 
uraani (Who:n suositusraja-arvo 30 μg/l). 

Jos kaivostoiminnan voi olettaa aiheuttavan kai-
vovesiin mikrobiologisia riskejä tai sen seuraukse-
na veteen voi päätyä orgaanisia aineita (esimerkiksi 
liuottimia), asetuksessa 401/ 2001 on myös niihin 
liittyviä laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia. Edellä 
mainittujen parametrien lisäksi on kohdekohtaises-
ti harkittava, onko tarpeen analysoida pohjavedestä 
jotakin muita parametrejä veden laadun lähtötilan-
teen kuvaamiseksi. 

Lähtötilannetta kuvaavat tulokset tulisi koota tal-
teen myöhempää käyttöä varten. 

Vertaa kaivoittain vedessä todettuja pitoisuuksia 
kaivoissa yleensä todettuihin (tausta)pitoisuuk-
siin Suomessa (esimerkiksi Ahonen at al. 2008) ja 
pienten talousvesiyksiköiden laatuvaatimuksiin 
ja -suosituksiin (Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaa-
timuksista ja valvontatutkimuksista, 401/2001). 
Vertailussa nostetaan esille aineet, jotka poikkeavat 

pitoisuudeltaan yleisestä taustatasosta, ja aineet tai 
parametrit, jotka ylittävät asetuksen 401/ 2001 laa-
tuvaatimukset tai laatusuositukset. 

Arvioi vedessä todettujen aineiden osalta niiden 
aiheuttama mahdollinen terveysriski juomavedes-
sä, muussa talousvesikäytössä (erilaiset pesuve-
det, sauna/löylyvesi; arviotapa kuvattu kohdassa 
Pintavesiin liittyvän terveysriskin arviointi), aineen 
mukaan esimerkiksi kasvien kasteluveteen liit-
tyen (Pintavesiin liittyvän terveysriskin arviointi). 
Riskin kuvaukseen suositellaan käytettäväksi ensin 
vertailua juomaveden raja/viitearvoihin, jos sellai-
nen aineelle on. Ellei viitearvoa ole tai se ylittyy, 
aineelle tulisi laskea veden käytön perusteella päi-
vittäin saatava annos ja käyttää sitä riskin kuvauk-
seen. Riskinkuvauksessa on otettava kantaa myös 
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Taulukko 20. Pohjavedestä määritettävät talousveden laatusuositusten mukaiset parametrit (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 401/2001). 
Table 20. The drinking water quality parameters recommended to be determined to comply with drinking water quality in general. 

Parametri Pitoisuus 

Alumiini Al 200 µg/l 

Ammonium NH4
+ 0.50 mg/l 

Ammoniumtyppi NH4
-N 0.40 mg/l 

Haju Ei vierasta hajua 

Hapettuvuus CODFMn, O2 5 mg/l 

Kloridi Cl 250 mg/l 

Maku Ei vierasta makua 

Mangaani Mn 50 µg/l, yksityiskaivo 100 µg/l 

Natrium Na 200 mg/l 

Permanganaattiluku KMnO4 20 mg/l 

pH pH 6.5-9.5 

Radon Rn 300 Bq/l, yksityiskaivo 1000 Bq/l 

Rauta Fe 200 µg/l, yksityiskaivo 400 µg/l 

Sulfaatti S 250 mg/l 

Sameus 1.0 NTU 

Sähkönjohtavuus suositus <2500 µS/cm 

Väriluku 5 

Tritium 3H 100 Bq/l 

Viitteellinen säteilyn kokonaisannos mSv/vuosi 0.10 

veden käyttökelpoisuuteen talousvetenä. Jos vesi 
on talousvedeksi kelpaamatonta, se on kaivokoh-
taisesti mainittava.  Esimerkkejä kaivokohtaisen 
veden kemiallisen laadun terveysriskin arvioinnista 
laatuvaatimuksia ja -suosituksia käyttäen on mm. 
Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä tutki-
mushankkeen loppuraportin liitteenä (Karppinen et 
al. 2012). Riskinarvio on syytä tehdä pohjatiedoksi 
jo lähtötilanteelle. Yksittäisten aineiden pitoisuu-

det vedessä saattavat olla luonnostaan normaalista 
poikkeavia kallio/maaperän takia. 

Pohjaveden virtaustiedot
Alueen pohjaveden virtaustietoja voidaan käyt-

tää apuna pääteltäessä kaivostoiminnan mahdollista 
vaikutusta kaivosalueen ympäristön pohjaveteen 
(mahdolliset virtaussuunnan muutokset, aineiden 
leviämisen todennäköisyys pohjavedessä). 

27.3  Pohjaveteen liittyvä terveysriskin arvio toimivan kaivoksen ympäristössä

27.3.1 Kaivovedet

Tavoitteena on selvittää arvion kohteeksi rajattujen 
kaivojen veden laadun nykytila. Jos vedessä tode-
taan poikkeavan kohonneita pitoisuuksia yksittäisiä 
aineita tai veden laatu osoitinmuuttujien perusteella 
on huonontunut, arvioidaan asiaan liittyvä terveys-
riski. 

Rajaa tarkasteltava pohjavesialue sen kaivosalu-
een ulkopuolella, jota arviointi koskee. Kaivojen ra-
jauksessa huomioon otettavia seikkoja ovat kaivon 
etäisyys varsinaisesta kaivoksesta ja alueen pohja-
veden virtaustiedot. 

Yksilöi rajatun alueen olemassa olevat kaivot: 
sijainti (koordinaatit), kaivotyyppi (porakaivo, ren-
gaskaivo, lähde ), kaivon käyttö (käytössä/ei käy-
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tössä) arviointihetkellä ja myöhemmät näkymät kai-
von käytöstä.

Kaivosta tulisi ottaa edustava vesinäyte ja ana-
lysoida siitä vähintään pienten yksiköiden talo-
usveden laatuvaatimuksia (taulukko 19, yllä) ja 
laatusuosituksia (taulukko 20, yllä) kuvaavat para-
metrit (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pien-
ten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 
valvontatutkimuksista, 401/2001). Näiden lisäksi 
suositellaan määritettäväksi vedestä alkaliteetti 
(hydroksidin, karbonaatin ja bikarbonaatin summa), 
kiintoaine (toC), kovuus ja uraani (Who:n raja-
arvosuositus 30 μg/l).

Jos kaivostoiminnan voi olettaa aiheuttavan kai-
vovesiin mikrobiologisia riskejä tai sen seuraukse-
na veteen voi päätyä orgaanisia aineita (esimerkiksi 
liuottimia), asetuksessa 401/2001 on myös niihin 
liittyviä laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia. Edellä 
mainittujen parametrien lisäksi on kohdekohtaises-
ti harkittava, onko tarpeen analysoida pohjavedestä 
jotain muita parametrejä veden laadun kuvaamisek-
si. Tulokset tulisi koota talteen jatkoseurantaa var-
ten. 

Vertaa kaivoittain vedessä todettuja pitoisuuksia 
kaivoissa yleensä todettuihin (tausta)pitoisuuk-
siin Suomessa (esimerkiksi Ahonen et al. 2008) ja 
pienten talousvesiyksiköiden laatuvaatimuksiin ja 
-suosituksiin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista 
ja valvontatutkimuksista, 401/ 2001). vertailussa 
nostetaan esille aineet, jotka poikkeavat pitoisuu-

deltaan yleisestä taustasta, ja aineet tai parametrit, 
jotka ylittävät asetuksen 401/2001 laatuvaatimukset 
tai laatusuositukset. 

Arvioi vedessä todettujen aineiden osalta niiden 
aiheuttama mahdollinen terveysriski juomavedes-
sä, muussa talousvesikäytössä (erilaiset pesuve-
det, sauna/löylyvesi; arviotapa kuvattu kohdassa 
Pintavesiin liittyvän terveysriskin arviointi) ja ai-
neen mukaan esimerkiksi kasvien kasteluveteen 
liittyen (Pintavesiin liittyvän terveysriskin arvioin-
ti). Riskin kuvaukseen suositellaan käytettäväksi 
ensin vertailua juomaveden raja/viitearvoihin, jos 
sellainen aineelle on. Ellei viitearvoa ole tai se ylit-
tyy, aineelle tulisi laskea veden käytön perusteella 
päivittäin saatava annos ja käyttää sitä riskin ku-
vaukseen. Riskinkuvauksessa on otettava kantaa 
myös veden käyttökelpoisuuteen talousvetenä. Jos 
vesi on talousvedeksi kelpaamatonta, se on kaivo-
kohtaisesti mainittava. Esimerkkejä kaivokohtaisen 
veden kemiallisen laadun terveysriskin arvioinnista 
laatuvaatimuksia ja -suosituksia käyttäen on mm. 
Haitalliset alkuaineet Kainuun kaivovesissä tutki-
mushankkeen loppuraportin liitteenä (Karppinen et 
al. 2012).

Pohjaveden virtaustiedot
Alueen pohjaveden virtaustietoja voidaan käyt-

tää apuna pääteltäessä kaivostoiminnan mahdollis-
ta vaikutusta kaivosalueen ympäristön pohjaveteen 
(mahdolliset virtaussuunnan muutokset, aineiden 
leviämisen todennäköisyys pohjavedessä). 

27.4  Taustatietoa

Metallikaivokset sijaitsevat sellaisella alueella, 
joiden maa/kallioperässä on poikkeuksellisen pal-
jon ainakin metalleja, joiden louhimiseksi ja jalos-
tamiseksi kaivos perustetaan. Tästä syystä myös 
pohjavedessä saattaa olla luonnostaan poikkeavasti 
metalleja tai veden koostumus saattaa olla muuten 
tavallisuudesta poikkeava. Väestön terveyden kan-
nalta juomavetenä käytetyn alueen pohjaveden laatu 
ilman kaivostoimintaakin olisi hyvä tuntea (lähtö-
tilanteen selvitystiedot). Veden laadun seurannalla 
havaitaan mahdolliset kaivostoiminnan aiheuttamat 
muutokset veden laatuun. Veden laatuun vaikutta-
vat tekijät on syytä analysoida laajasti, koska niistä 
saattaa löytyä selittäviä tekijöitä yksittäisten para-
metrien muutoksille (vesikemia). 

Maaperän pintakontaminaatio ei todennäköisesti 
aiheuta suurempaa riskiä pohjaveden laadulle kai-
vosalueen ympäristössä kuin muissakaan ympäris-
töissä. Suorat pintavesivalumat kaivoon tulee estää 
kaikkialla, koska ne heikentävät veden laatua. Pin-
tavesivalumat aiheuttavat ensisijassa mikrobiolo-

gisia haittoja. Pohjaveden käyttö juomavetenä on 
ensisijaisesti arvioitava, koska altistuminen juoma-
vedessä on vedessä oleville aineille merkittävintä. 
Jos pohjaveden laatu on hyvin poikkeava, on syy-
tä arvioida altistuminen myös veden muissa käyt-
tömuodoissa (esimerkiksi pesuvesi, saunavesi) ja 
tehdä tarvittaessa riskinarvio soveltuvasti pintavettä 
koskevien ohjeiden mukaan (Pintavesiin liittyvän 
terveysriskin arviointi).

27.4.1 Raja-, ohje- ja muita viitearvoja juomave-
den epäpuhtauksille

Suomessa on talousvettä koskien Sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuk-
sista ja valvontatutkimuksista (461/ 2000), jonka 
vaatimukset ns. isojen vesilaitosten täytyy täyttää 
(toimittavat vettä vähintään 10 m3 päivässä taikka 
vähintään 50 hengelle). Yksityiskaivoja ja muita 
vesilaitoksia koskee Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus pienten yksiköiden talousveden laatuvaati-
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muksista ja valvontatutkimuksista (401/ 2001). jo 
lakisääteisistä ja terveydensuojelullisista syitä myös 
yksittäisten kaivojen talousveden laadun tulisi täyt-
tää tämän asetuksen vaatimukset. Raja-arvover-
tailun avulla voidaan todeta, täyttääkö vedenlaatu 
lakisääteiset normit. Raja-arvon ylitys ei kerro ter-
veysriskin suuruudesta. Juomaveden terveysperus-
teiset raja-arvot on yleensä asetettu siten, että niihin 
sisältyy turvamarginaalia. Siten raja-arvon lievä yli-
tys ei merkitse vielä merkittävää terveysriskiä. Asia 
on kuitenkin arvioitava aina ainekohtaisesti. 

Useat muut tahot ovat asettaneet juomavedes-
sä esiintyville aineille terveysperusteisia tai muita 
raja-/ohjearvoja. Niitä voi käyttää lisäviitearvoina 
tai perustellen viitearvona, jos se suomalaisesta 
lainsäädännöstä puuttuu. 

Muiden tahojen esittämiä raja- ja ohjearvoja 
juoma/talousvedelle on mm. seuraavissa lähteissä: 
Who (2011) (Guidelines for drinking water Qua-
lity, 4th edition, 2011), USEPA (2009b) (Drinking 
Water Contaminants.  National primary drink-
ing Water Regulations) ja health Canada (2012) 
(Guidelines for Canadian drinking Water Quality, 
Summary Table).

 
27.4.2 Juomaveden laatua kuvaavista paramet-
reista

Yksittäisten kaivoveden laatuparametrien arvoista 
ja aineiden pitoisuuksista kaivovesissä on perusteel-
lista taustatietoa Vesi-instituutin tekemässä, vuosia 
1999−2007 koskevassa  yhteenvedossa suomesta 
(Ahonen at al. 2008).  

Ohessa on kommentteja yksittäisistä tavalli-
simmista vedenlaatuparametreista, joissa voi olla 
muutoksia.  Kattavampi yhteenveto parametreista 
on Opasnetin MINERA-sivujen pohjavesiosiossa 
(http://fi.opasnet.org/fi/Minera). 

Alkaliteetti
Alkaliteetti tarkoittaa veden kykyä vastustaa pH:n 

muutosta neutraloimalla happoja. Alkaliteetin muo-
dostavat bikarbonaatit (hCo3-), karbonaatit (Co32-) 
ja hydroksidit (OH-). Liian matala alkaliteetti eli 
alle 0,6 mmol/l voi johtaa metallisten materiaalien 
syöpymiseen (Ahonen at al. 2008). Alkaliteetille ei 
ole suosituspitoisuutta talousvesiasetuksessa. 

Alumiini (Al)
Mediaanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin 

raportin aineistoissa 1 ja 20 µg/l:n välillä (Aho-
nen at al. 2008).  Yksittäisissä kaivoissa, mm. 
Kaakkois-Suomen rapakivialueilla ja Pohjanmaalla 
rengaskaivoissa, on todettu alumiinia useita milli-
grammoja litrassa (Komulainen 2005) (Komulainen 
et al. 2006). valtionevoston asetuksen (401/ 2001) 

laatusuositus on 200 µg (sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetus pienten yksiköiden talousveden laatu-
vaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 401/2001; 
lyhennettynä alakohdissa Asetus 401/2001). 

Ammonium (NH4+)
Ammonium voi hapettua talousvedessä nitriitiksi 

tai nitraatiksi ja aiheuttaa pistävää makua ja hajua, 
mihin perustuu talousvesiasetuksen suosituspitoi-
suus. Talousveteen ammoniumia voi päätyä typpi-
pohjaisten orgaanisten yhdisteiden biologisen hajo-
amisen tuloksena (Ahonen at al. 2008) . Asetuksen 
401/2001 laatusuositus on 0,50 mg/l. 

Arseeni (As)
Mediaanipitoisuuksien vaihteluväli Vesi-Insti-

tuutin raportin aineistoissa oli 0,1–1,7 µg/l (Ahonen 
at al. 2008). Alhaisin mediaanipitoisuus 0,1 µg/l ha-
vaittiin maaperäkaivoissa. Porakaivoissa mediaani-
pitoisuus oli 0,4 µg/l. pohjaveden arseenipitoisuus 
vaihtelee luontaisesti paljon.  Suomessa on alueita, 
joilla kaivovesissä (erityisesti porakaivoissa) saat-
taa olla hyvin korkeita arseenipitoisuuksia. Pitoi-
suudet 10−100 µg/l saattavat olla niillä tavallisia, 
ja suurimmat arseenipitoisuudet ovat olleet tasoa 1 
mg/l (Komulainen et al. 2006). Asetuksen 401/2001 
laatuvaatimus on 10 µg/l.  

Fluoridi (F-)
Mediaanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin 

raportin aineistoissa alle 0,1 ja 0,4 mg/l:n välillä 
(Ahonen at al. 2008). Matalin mediaanipitoisuus 
oli maaperäkaivoissa. Porakaivoissa havaittiin kor-
kein mediaanipitoisuus 0,4 mg/l. Fluoridi on yksi 
paikallisesti ongelmia aiheuttava aine suomalaisis-
sa juoma/kaivovesissä, erityisesti Kymenlaaksossa 
ja Varsinais-Suomessa. Näillä alueilla kaivovesissä, 
erityisesti porakaivoissa voi olla fluoridia 1−3 mg/l 
(Komulainen 2005, Komulainen, et al. 2006). Ase-
tuksen 401/2001 laatuvaatimus juomavedessä fluo-
ridille on 1,5 mg/l. 

Fosfori (P)
Fosfori esiintyy vedessä tavallisimmin fosfaat-

tina. Suomessa fosforin määrä rajoittaa mikrobien 
kasvua talousvedessä ja biofilmeissä. Fosfaattifos-
forin mediaanipitoisuus vaihteli Vesi-Instituutin ra-
portin aineistoissa 1,5 ja 6,0 µg/l:n välillä (Ahonen 
at al. 2008). Fosforipitoisuudelle ei ole suositusta 
talousvesiasetuksessa. 

Hapettuvuus (CODMn, O2)
Hapettuvuus kuvastaa veden sisältämän orgaani-

sen aineen määrää. Näihin kiintoainepartikkeleihin 
voi olla kiinnittyneenä raskasmetalleja, kemikaaleja 
ja bakteereja. Hapettuvuuden määrittäminen perus-

http://fi.opasnet.org/fi/Minera
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tuu kaliumpermanganaatin kykyyn hapettaa orgaa-
nista ainetta (Ahonen at al. 2008). Mediaanipitoi-
suudet vaihtelivat Vesi-Instituutin raportin aineiston 
vesissä 0,6 ja 1,8 mg/l:n välillä (Ahonen at al. 2008). 
Asetuksen 401/2001 laatusuositus on 5 mg/l.

Kokonaisalfa
Veden kokonaisalfa koostuu U-238-sarjan pit-

käikäisistä alfa-aktiivisista isotoopeista, joita ovat 
u-238, u-234, Ra-226 ja po-210 (Ahonen at al. 
2008). Keskiarvoaktiivisuudet porakaivoissa ovat 
olleet 0,61 Bq/l ja rengaskaivoissa 0,05 Bq/l (Aho-
nen at al. 2008). 

Kokonaisbeeta
Veden kokonaisbeeta koostuu U-238-sarjan 

pitkäikäisistä beeta-aktiivisista isotoopeista Ra-
228:sta, Pb-210:sta ja K-40:sta (Ahonen at al. 2008).  
pienimmät aktiivisuudet 0,10–0,11 Bq/l havaittiin 
Vesi-Instituutin raportin aineistossa pintavedessä, 
maaperän pohjavedessä ja seosvesissä (Ahonen at 
al. 2008). Kokonaisbeeta-aktiivisuuden keskiarvo 
vaihteli Vesi-Instituutin raportin aineiston vesissä 
0,1 ja 0,3 Bq/l:n välillä. (Ahonen at al. 2008).  

Kovuus
Kovuus kuvaa niitä veden ominaisuuksia, jotka 

johtuvat veteen liuenneista mineraalisuoloista, joi-
ta ovat kalsium- ja magnesiumsulfaatit, -kloridit 
ja -fosfaatit (Ahonen at al. 2008).  Kovuus jaetaan 
bikarbonaattikovuuteen eli ohimenevään kovuuteen 
ja mineraalihappo- eli pysyvään kovuuteen. Bikar-
bonaattikovuus koostuu kalsiumin ja magnesiumin 
bikarbonaatista. Mineraalihappokovuus koostuu 
mineraalihappojen, kuten sulfaatin, kloridin ja 
fosfaatin suoloista. Kovuus vaikuttaa mm. veden 
syövyttävyyteen. Veden kovuus luokitellaan pitoi-
suuden mukaan: hyvin pehmeä (alle 0,5 mmol/l), 
pehmeä (0,5–1,0 mmol/l), keskikova (1–2 mmol/l), 
kova (2–4 mmol/l) ja hyvin kova (yli 4 mmol/l) 
(Ahonen at al. 2008). Mediaaniarvot vaihtelivat 
Vesi-Instituutin raportin aineiston vesissä 0,2 ja 0,7 
mmol/l:n välillä (Ahonen at al. 2008), ja ne osoit-
tavat, että suomalaiset vedet ovat pehmeitä ja osin 
jopa hyvin pehmeitä. Porakaivoissa mediaaniarvo 
oli 0,7 mmol/l. Kovuudelle ei ole suosituspitoisuut-
ta talousvesiasetuksessa. 

Kromi (Cr)
Mediaanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin 

raportin aineiston vesissä alle 0,2 ja 5,0 µg/l:n vä-
lillä (Ahonen at al. 2008).  Asetuksen (401/2001) 
laatuvaatimus kromille on 50 µg/l. 

Kupari (Cu)
Mediaanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin 

raportin aineiston vesissä 0,002 ja 0,1 mg/l:n välil-
lä (Ahonen at al. 2008).  Matalin mediaanipitoisuus 
(0,002 mg/l) havaittiin maaperäkaivoissa. Muissa 
kaivovesityypeissä mediaanipitoisuudet vaihtelivat 
0,004 ja 0,020 mg/l:n välillä. Asetuksen 401/2001 
laatuvaatimus kuparille on 2,0 mg/l.

Lyijy (Pb)
Mediaanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin 

raportin aineiston vesissä 0,05 ja 5,0 µg/l:n välillä 
(Ahonen at al. 2008).  Talousvesiasetuksen raja-
arvon ylityksiä havaittiin yksittäisissä kaivovesi-
näytteissä. Asetuksen 401/2001 laatuvaatimus on 
10 µg/l. 

Lyijy-210 (Pb-210)
Lyijy-210 on radonin (Rn-222) pitkäikäinen ha-

joamistuote. Se esiintyy pohjavedessä usein yhdes-
sä radonin kanssa (Ahonen at al. 2008). Keskiarvo-
aktiivisuudet porakaivoissa ovat olleet 0,04 Bq/l ja 
rengaskaivoissa 0,01 Bq/l (Ahonen at al. 2008).  

Maku ja haju
Talousveden haju- ja makuvirheet johtuvat or-

gaanisista yhdisteistä ja niiden hajoamistuotteista, 
metallipitoisuuksista ja veden käsittelyssä käytet-
tyjen kemikaalien kanssa muodostuvista yhdisteistä 
(Ahonen at al. 2008). Rauta maistuu metalliselta 
ja voi jättää suuhun viipyvän, karvaan ja pistelevän 
jälkimaun. Maku voidaan tunnistaa lähes koko suun 
alueella. Mangaani maistuu metalliselta ja kirpeäl-
tä. Maun voi tuntea erityisesti kitalaessa. Suu voi 
tuntua kuivalta ja voi tuntua nielemispakkoa. Veden 
haju on tunkkainen.  Kupari maistuu metallille ja 
karvaalle.  Jos vesi maistuu suolaiselle, syynä voi 
olla natrium sekä sen vastaionit kloridi, sulfaatti tai 
bikarbonaatti. Jos vedessä on paljon kalkkia, vesi 
saattaa maistua tunkkaiselta. Jos vedessä on hajua, 
on syytä selvittää myös, onko vesi kontaminoitunut 
jollakin kemikaalilla, joka haisee vedestä. Asetuk-
sen (401/2001) tavoitetaso on: ei selvää vierasta 
makua tai hajua. 

Mangaani (Mn)
Mangaani on maku- ja hajuhaittoja sekä värjäy-

miä (harmaa) ja mustia saostumia aiheuttava metal-
li, joka voi päätyä talousveteen maa- ja kallioperän 
mineraaleista (Ahonen at al. 2008). Mediaanipitoi-
suudet vaihtelivat Vesi-Instituutin raportin aineiston 
vesissä 2 ja 73 µg/l:n välillä (Ahonen at al. 2008).  
Porakaivovesissä ja ympäristöhallinnon pohjavesi-
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aineiston vesityypeissä mediaanipitoisuudet olivat 
20–27 µg/l. talousvesiasetuksen suosituspitoisuu-
den ylityksiä havaittiin kaikissa aineiston vesityy-
peissä. Vaikka yllä olevat keskiarvopitoisuudet ovat 
pieniä, yksittäisissä kaivoissa pitoisuudet saattavat 
olla useita satoja mikrogrammoja, jopa milligram-
moja litrassa (Karppinen et al. 2012). Yksityiskai-
voille asetuksessa 401/2001 on annettu laatusuo-
situs 100 µg/l (vesilaitoksille laatusuositus on 50 
µg/l). 

Mangaanin haitallisuudesta ja haitallisuudesta 
juomavedessä on tullut viime vuosina lisää tietoa, 
mikä viittaa siihen, että mangaani juomavedessä on 
tiedettyä haitallisempaa. Juomaveden mangaanin 
on todettu olevan yhteydessä lasten käyttäytymis- 
ja oppimishäiriöihin, jopa alempaan älykkyysosa-
määrään (lyijyn kaltaisia vaikutuksia) (Bouchard  et 
al. 2011). Samanlaisia vaikutuksia on todettu lasten 
altistumisesta mangaanille pilaantuneesta maape-
rästä (Menezes-Filho et al. 2011, Riojas-Rodríques 
et al. 2010). Haittavaikutukset ovat todennäköisim-
piä silloin, kun veden Mn-pitoisuus on useita sato-
ja µg/l, mutta yhteys haittoihin on todettu jo tason 
100 µg/l ylittävillä pitoisuuksilla (Bouchard et al. 
2011). Siten mangaaniin on syytä suhtautua tervey-
delle haitallisena aineena juomavedessä jo sen laa-
tusuositustasolla. Asetuksen 401/2001 laatusuositus 
mangaanille on 100 µg/l (yksityiskaivot) ja 50 µg/l 
(pienet vesilaitokset).  

Natrium (Na)
Mediaanipitoisuudet olivat Vesi-Instituutin ra-

portin aineiston vesissä 4–13 mg/l (Ahonen at al. 
2008).  Natriumille ei ole talousvesiasetuksessa oh-
jearvoa. 

Nikkeli (Ni)
Mediaanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin 

raportin aineiston vesissä 0,4 ja 10 µg/l:n välillä 
(Ahonen at al. 2008) . Asetuksen 401/2001 laatu-
vaatimus nikkelille on 20 µg/l. 

Nitraatti (NO3-)
Talousveteen nitraattia voi päätyä maaperästä 

huuhtoutuvista yhdisteistä (mm. lannoitteet), jäteve-
sistä ja sadevedestä (Ahonen at al. 2008) . Nitraatin 
mediaanipitoisuuksien vaihteluväli Vesi-Instituutin 
raportin aineiston vesissä oli <0,2–3,1 mg/l (Aho-
nen at al. 2008). Asetuksen 401/2001 laatuvaatimus 
nitraatille on 50 mg/l. 

Nitriitti (NO2-)
Nitriitti voi osoittaa veden likaantumista, mutta 

toisaalta sen esiintyminen voi olla seurausta bak-
teeritoiminnasta (Ahonen at al. 2008). Nitriitin 
mediaanipitoisuuksien vaihteluväli Vesi-Instituutin 

raportin aineiston vesissä oli 0,01–0,11 mg/l (Aho-
nen at al. 2008).  Asetuksen 401/2001 laatuvaatimus 
nitriitille on 0,5 mg/l 

Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)
orgaanisen hiilen kokonaismäärä eli toC (total 

organic carbon) ilmaiseen veden sisältämien orgaa-
nisten aineiden määrän hiilipitoisuutena (Ahonen at 
al. 2008).  Orgaaninen aines aiheuttaa veteen väriä ja 
makua ja toimii mikrobiravinteena. Vettä klooratta-
essa orgaanisesta aineksesta syntyy veteen haitalli-
sia kloorauksen sivutuotteita (mm. trihalometaanit, 
haloetikkahapot, kloorattuja furanoneja) (Komu-
lainen et al. 2006). toC:n mediaanipitoisuuksien 
vaihteluväli Vesi-Instituutin raportin aineiston ve-
sissä oli 1,0–2,6 mg/l (Ahonen at al. 2008). talous-
vesiasetuksessa ei ole suositusta toC-pitoisuudelle. 

pH
pH-arvo kuvaa veden happamuutta. Veden pH 

vaikuttaa mm. veden syövyttävyyteen (Ahonen at 
al. 2008). pH:n mediaaniarvot olivat Vesi-Instituu-
tin raportin aineiston vesissä 6,6–8,0(Ahonen at 
al. 2008).  Asetuksen 401/2001 tavoitetaso veden 
ph:lle on 6,5−9,5.  

Polonium-210 (Po-210)
Polonium-210 on radonin (Rn-222) toinen pit-

käikäinen hajoamistuote. Pohjaveden laadulla on 
suuri merkitys poloniumin esiintymiseen pohjave-
dessä (Ahonen at al. 2008). Keskiarvoaktiivisuudet 
porakaivoissa ovat olleet 0,05 Bq/l ja rengaskai-
voissa 0,01 Bq/l (Ahonen at al. 2008).

Radium-226 (Ra-226)
Radium-226 on u-238-sarjan pitkäikäinen radio-

nuklidi. Pohjaveden radiumpitoisuus riippuu yleen-
sä muista veden laatuominaisuuksista, ja veden 
suolaisuus lisää radiumin liukoisuutta (Ahonen at 
al. 2008). Radiumpitoisuudet suomalaisissa pohja-
vesissä ovat hyvin matalia. Keskiarvoaktiivisuudet 
ovat olleet porakaivoissa 0,05 Bq/l ja rengaskai-
voissa 0,02 Bq/l. 

Radon-222 (Rn-222)
Radon on U-238-sarjan ainoa kaasumainen ra-

dionuklidi. Radonpitoisuus pohjavedessä on usein 
moninkertainen verrattuna muiden radioaktiivisten 
aineiden pitoisuuteen. Radon käyttäytyy pohjave-
dessä varsin itsenäisesti, eivätkä sen esiintymiseen 
vaikuta muut veden laatuominaisuudet (Ahonen 
at al. 2008). Keskiarvoaktiivisuudet porakaivoissa 
ovat olleet vesi-Instituutin raportin aineistossa 460 
Bq/l ja rengaskaivoissa 50 Bq/l. Radon on ongel-
mallisin radioaktiivinen aine juoma/talousvedessä 
Suomessa. Ongelma on kuitenkin alueellinen. Sitä 
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on mm. Salpausselän harjuvyöhykkeellä. Kaivove-
den radonpitoisuudet ovat suurimmat porakaivois-
sa, sillä niiden vedessä saattaa olla yli 1 000 Bq/l 
ylittäviä pitoisuuksia (Komulainen et al. 2006) . 
Asetuksen 401/2001 laatusuositus talousveden ra-
donille pienissä vesilaitoksissa on 300 Bq/l ja yk-
sityiskaivoille 1 000 Bq/l, eikä näitä tulisi ylittää. 

Rauta (Fe)
Rauta on maku- ja värihäiriöitä ja ruosteenväri-

siä saostumia talousveteen aiheuttava metalli, joka 
voi olla peräisin maa- ja kallioperästä, talousvesi-
verkostojen putkien korroosiotuotteista ja veden-
käsittelykemikaaleista (Ahonen at al. 2008). Medi-
aanipitoisuudet vaihtelivat Vesi-Instituutin raportin 
aineistossa 14 ja 71 µg/l:n välillä (Ahonen at al. 
2008).  Vaikka raudan keskimääräiset pitoisuudet 
yllä olevissa aineistoissa ovat olleet pienet, veden 
suuri rautapitoisuus on suhteellisen tavallinen yksit-
täisten kaivojen ongelma. Suuria rautapitoisuuksia 
on usein yhdessä koholla olevien veden mangaani-
pitoisuuksien kanssa (esiintyvät yhdessä) (Karppi-
nen  et al. 2012). Asetuksen 401/2001 laatusuositu 
raudalle on 200 µg/l.  

Sameus
Veden sameus johtuu tavallisesti savesta, raudas-

ta tai kolloidisista yhdisteistä (Ahonen at al. 2008). 
Mediaaniarvot vaihtelivat Vesi-Instituutin raportin 
aineiston vesissä 0,1 ja 0,4 NTU:n välillä (Aho-
nen at al. 2008).  Asetuksen 401/2001 tavoitetaso 
sameudelle on 1,0 NTU. 

Sulfaatti (SO4
2-)

Talousveden sulfaatin suosituspitoisuus perustuu 
sen makuun ja korroosiota kiihdyttäviin ominai-
suuksiin. Sulfaattia voi päätyä talousveteen maape-
rästä ja veden saostuskemikaaleista (Ahonen at al. 
2008) . Mediaanipitoisuudet olivat Vesi-Instituutin 
raportin aineiston vesissä 10–32 mg/l (Ahonen at al. 
2008).  Asetuksen 401/ 2001 laatusuositus juomave-
den sulfaatille on 250 mg/l. 

Sähkönjohtavuus
Sähkönjohtavuus aiheutuu veteen liuenneiden 

suolojen ioneista, niiden laadusta ja määrästä (Aho-
nen at al. 2008). Mediaaniarvot vaihtelivat Vesi-
Instituutin raportin aineiston vesissä 7 ja 25 ms/m:n 
välillä (Ahonen at al. 2008). Asetuksen 401/2001 
tavoitetaso talousveden sähkönjohtavuudelle on < 2 
500 µs/cm. 

Uraani (U-234, U-238, U)
Uraani liukenee maa- ja kallioperästä pohjave-

teen. Suomalaisessa pohjavedessä uraani on pit-
käikäisistä radioaktiivisista (u, th, Ra-226, Ra-
228, Pb-210, Po-210) aineista kaikkein liukoisin 
(Ahonen at al. 2008). Uraanin keskiarvopitoisuudet 
porakaivoissa ovat Vesi-Instituutin raportin aineis-
tossa 21 µg/l ja rengaskaivoissa 1,3 µg/l (Ahonen at 
al. 2008) . U-234-aktiivisuuden keskiarvo on ollut 
aineiston vesissä 0,005–0,3 Bq/l ja u-238-aktiivi-
suuden 0,005–0,2 Bq/l. uraanipitoisuuden keskiar-
vo vaihteli 0,4 ja 21 µg/l:n välillä. uraani on alueel-
linen pohjavesiongelma Suomessa. Näillä alueilla 
erityisesti porakaivojen uraanipitoisuudet saattavat 
olla huomattavasti edellä esitettyjä keskiarvoja suu-
rempia; useita satoja µg/l (Komulainen 2005, Ko-
mulainen et al. 2006). vaikka uraani on radioaktii-
vista, luonnon uraani on matala-aktiivista. Luonnon 
uraanin terveysriskit liittyvät ensisijaisesti sen ke-
mialliseen toksisuuteen. WHO:n suositusraja-arvo 
uraanille juomavedessä on 30 µg/l (Who 2011). 

Väriluku
Veden väri voi johtua värillisistä orgaanisista yh-

disteistä (humuksesta keltainen väri), raudasta (rus-
kea väri) ja mangaanista (tumma, musta väri). Ta-
lousvesiasetuksen suosituksen mukaan veden värin 
tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä eikä siinä tulisi 
olla epätavallisia muutoksia (Ahonen at al. 2008).  
Värin mediaanipitoisuus vaihteli aineiston vesissä 4 
ja 8 mg/l:n välillä (Ahonen at al. 2008) . Asetuksen 
401/2001 tavoitetaso väriluvulle on 5.

28   PINTAVESIIN LIITTYVÄN TERVEYSRISKIN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Tässä kappaleessa kuvataan, miten kaivostoimin-
taan liittyvien kaivosalueen ulkopuolelle pintave-
siin (puro-, joki- ja järvivedet) päätyvien päästöjen 
terveyshaittoja ja -riskejä voidaan arvioida kaivos-
alueen ulkopuolella asuvalle väestölle. Asia on re-
levantti, jos kaivokselta pääsee tai päästetään vettä 
suoraan ympäröivään vesistöön (puro, joki, järvi ja 

siihen liittyvä vesistöreitti) jätevetenä (käsitelty tai 
käsittelemätön), louhosvetenä (louhokseen kertyvä 
vesi) tai pinta-, pintakerros- ja pohjavesivaluntana. 
Aineita saattaa tulla myös merkittävänä laskeumana 
ilmasta suoraan vesistöön (ilmalaskeuma, sadanta) 
ja joskus patomurtuman seurauksena (onnettomuus/
poikkeustilanne).  
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Pintavedessä olevista päästöistä on tarpeen arvi-
oida ympäristö- ja ekotoksikologiset vaikutukset 
ja riskit, mahdollinen terveyshaitta ympäristön 
väestölle ja tarvittaessa myös muu haitta, esimer-
kiksi vaikutus ihmisten yleiseen viihtyvyyteen. 

Koska kaivoshankkeen suunnitteluvaiheessa ar-
vio pintavedessä olevien aineiden aiheuttamasta 
terveysriskistä ja -haitasta joudutaan tekemään osin 
erilaisen tiedon pohjalta kuin kaivoksen jo toimies-
sa, arviointi on jaettu seuraavasti:

A. Terveysriskin arvio kaivostoiminnan suun-
nitteluvaiheessa pintaveteen päätyvistä aineista 
B. Terveysriskin arvio pintaveteen päätyvistä 
aineista toimivan kaivoksen ympäristössä. 

Arviointiprosessi valitaan sen mukaan, mihin 
vaiheeseen arviointia ollaan tekemässä. Jos arvioin-
nin kannalta kriittistä tietoa puuttuu, on syytä sel-
vittää sen tarve ja saatavuus suhteessa arvioitavan 
ongelman todennäköisyyteen ja laajuuteen. 

28.1  Terveysriskin arvio pintaveteen päätyvistä aineista kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa 

Arvioi seuraavien kaivosalueelta tulevien vesien 
osuus ja merkitys kaivosympäristön vesistöjen pin-
taveden laadun kannalta. Arvion aluksi on hahmo-
tettava ja kuvattava, mitä vesiä, vesistöjä ja vesireit-
tejä arvio koskee (tarkastelualueen rajaus).
 
28.1.1 Jätevesi

Tavoitteena on nimetä potentiaaliset jätevedestä 
pintaveteen päätyvät terveyshaittaa aiheuttavat ai-
neet, kuvata se vesistöalue, jota haitta potentiaali-
sesti koskee (pitoisuudet pintavedessä merkittävästi 
poikkeavat), ja arvioida aineiden aiheuttaman ter-
veyshaitan luonne ja suuruus.  

Arvio tulisi tehdä normaalitoimintaan liittyen 
ja poikkeustilanteissa (jätevesien vuoto puhdista-
matta vesistöön; siitä pahin tilanne).  

Kuvaa jäteveden käsittelyprosessi(t) kaivos-
alueella. Kuvaa kaivosalueelta lähtevän jäteveden 
(puhdistettu vesi tai puhdistamaton vesi, ellei erik-
seen puhdisteta) volyymit (aikayksikössä, koko-
naismäärä esim. vuositasolla) ja koostumus (veteen 
jäävät poikkeavat aineet, arvio pitoisuuksista, ko-
konaisemissio esim. vuositasolla). Nimeä koostu-
muksesta ne aineet, joita määrällisesti päätyy pinta-
veteen paljon, sekä pintaveteen päätyvistä aineista 
potentiaalisesti haitalliset aineet ihmisen terveyden 
kannalta (aineen toksisuuden perusteella tai aineen 
päästömäärän perusteella).

Kuvaa virtaamat (aineiden sekottuminen ja lai-
meneminen vesistössä/vesistöreitissä, jonne jäteve-
si johdetaan, erityisesti arvio siitä, missä kohtaa ve-
sireittiä pitoisuudet eivät poikkea merkittävästi enää 
taustapitoisuudesta tai ovat muuten merkityksettö-
miä), aineiden käyttäytyminen pintavedessä (ve-
sikemia), säilyvyys ja hajoaminen vedessä (pysy-
vyys), vaihtuvien ympäristöolosuhteiden vaikutus 
pitoisuuksiin (vuodenajat), sedimentaatiotaipumus, 
säilyvyys sedimentissä ja se, onko vesistöön lasket-
tavassa vedessä sellaisia mikrobeja siinä määrin, 
että niihin voi liittyä terveysriskejä. Tee mahdolli-
suuksien mukaan laskelmat aineiden laimenemises-

ta vastaanottavassa vesistössä virtaamatietojen pe-
rusteella, missä saakka kaivokselta todennäköisesti 
ilmenee vielä poikkeavia pitoisuuksia. 

Arvioi jätevedessä pintaveteen tulevien päästöjen 
osuus pintaveden kokonaispäästökuormaan ja tee 
aineen kokonaispäästökuormalle terveysriskin ar-
vio kohdan Ihmisten altistuminen kaivosperäisille 
aineille pintavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit 
mukaisesti.

  
28.1.2 Louhosvesi

Mikäli louhosvesi ei sisälly jäteveteen, kuvaa lou-
hosveden sijainnit ja määrät kaivosalueella, käsitte-
lyprosessi kaivosalueella (erityisesti, päätyykö vettä 
kaivosalueen ulkopuolelle, vesistöön), louhosve-
dessä ympäröivään vesistöön päätyvät aineet, arvio 
niiden vaikutus pintaveden laatuun ja sen merkitys 
ympäröivän väestön terveyden kannalta kuten koh-
dassa Jätevedet. Jos päästönä on samoja aineita kuin 
muissa päästöreiteissä, niiden vaikutus ja merkitys 
on arvioitava kokonaisuutena pintavedessä. 

Arvioi louhosvedessä pintaveteen tulevien pääs-
töjen osuus pintaveden kokonaispäästökuormaan 
ja tee aineen kokonaispäästökuormalle terveysriskin 
arvio kohdan Ihmisten altistuminen kaivosperäisille 
aineille pintavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit 
mukaisesti.

 
28.1.3 Pintavesivaluntapäästöt

Tavoitteena on nimetä potentiaaliset päästöt kai-
vosalueelta ja sen ympäristöstä pintavesivalunnassa 
terveyshaittaa aiheuttavat aineet, kuvata se vesistö-
alue, jota haitta potentiaalisesti koskee (pitoisuudet 
pintavedessä merkittävästi poikkeavat), ja arvioida 
aineiden aiheuttaman terveyshaitan luonne ja suu-
ruus. Arvioi valunnat prosesseista normaalitoimin-
nassa (varsinaiseen toimintaan liittyvät valunnat, 
vuodot) ja hulevedet (sadevedet, keväällä lumen 
sulamisvedet). 
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Valunnat prosesseista normaalitoiminnassa
Arvioi ja tarvittaessa kuvaa kaivostoiminnas-

ta syntyvät valunnat: määrä/volyymi, ne valunnan 
sisältämät aineet, joilla voi olla ympäristö- tai ter-
veysvaikutuksia aineen toksisuuden ja/tai aineen 
päästömäärän perusteella, ja aineiden 
• virtaumat; aineiden sekottuminen ja laimenemi-

nen vesistössä/vesistöreitissä, jonne vedet pääty-
vät (erityisesti arvio siitä, missä kohtaa vesireit-
tiä pitoisuudet eivät poikkea merkittävästi enää 
taustapitoisuudesta tai ovat muuten merkitykset-
tömiä) 

• käyttäytyminen pintavedessä (vesikemia) 
• säilyvyys ja hajoaminen vedessä (pysyvyys) 
• vaihtuvien ympäristöolosuhteiden vaikutus pi-

toisuuksiin (vuodenajat) 
• sedimentaatiotaipumus, säilyvyys sedimentissä 
• mikrobit; onko vesistöön päätyvässä vedessä 

sellaisia mikrobeja siinä määrin, että niihin voi 
liittyä terveysriskejä? 

Arvioi valuntavesistä pintaveteen tulevien pääs-
töjen osuus pintaveden kokonaispäästökuormaan 
ja tee aineen kokonaispäästökuormalle terveysriskin 
arvio kohdan Ihmisten altistuminen kaivosperäisille 
aineille pintavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit 
mukaisesti.

 
28.1.4 Hulevedet

Kuvaa ja arvioi hulevesien merkitys päästölähteenä 
ympäröivään vesistöön. Tee tarvittaessa yksityis-
kohtainen arvio kuten kohdassa Valunnat normaa-
litoiminnassa.
 
28.1.5 Pintakerros- ja pohjavesivalunta

Jos pintakerrosvalunta tai pohjavesivalunta ovat 
merkittäviä päästölähteitä pintaveteen, ne ja niiden 
merkitys on arvioitava erikseen. Arvioinnissa voi-
daan soveltaa kohtaa Valunnat normaalitoiminnas-
sa.
 
28.1.6 Päästöt ilmasta suoraan veteen

Tavoitteena on nimetä potentiaaliset kaivosalueel-
ta ilmalaskeumana suoraan pintaveteen päätyvät 
päästöt (todennäköisimmin näkyvän pölyn päästö-
jä, niiden kuvaus) ja arvioida päästöistä aiheutuvan 
haitan/terveyshaitan luonne ja suuruus. Arvio tuli-
si tehdä normaalitoimintaan liittyen ja poikkeusti-
lanteissa (epänormaalit ilmapäästöt, ja jos ne ovat 
mahdollisia, pahin tilanne).  

Arvioi ja tarvittaessa kuvaa potentiaalisti haittaa 
aiheuttavat päästöt: 
• koostumus 

• määrä 
• ne haitalliset komponentit, joilla voi olla ympä-

ristö- tai terveysvaikutuksia (aineen toksisuuden 
ja/tai aineen päästömäärän perusteella) 

• päästön käyttäytyminen pintavedessä (vesike-
mia) 

• säilyvyys ja hajoaminen vedessä (pysyvyys) 
• vaihtuvien ympäristöolosuhteiden vaikutus pi-

toisuuksiin (vuodenajat) 
• sedimentaatiotaipumus, säilyvyys sedimentissä 
• päästön leviäminen vesistöalueelle/vesistöreitis-

sä (erityisesti arvio, minne saakka ulottuu). 

Jos kyseessä on hiukkaspäästö, erityisesti leviä-
misen arvioinnissa ympäristöön tulevat kyseeseen 
samat menetelmät kuin kohdassa Hiukkaspäästöjen 
arviointi ja sen arviointia voidaan käyttää hyväksi. 

Arvioi pintaveteen tulevat päästöt soveltuvasti 
pintaveden kokonaispäästökuormaan ja tee ter-
veysriskin arvio kohdan Ihmisten altistuminen kai-
vosperäisille aineille pintavedessä ja siihen liittyvät 
terveysriskit mukaisesti.

 
28.1.7 Patomurtuma tai muu vastaava yllättävä 
vesipäästö

Kuvaa 
• arvioitava patomurtumariskitilanne (mitä, missä 

ja miten voi tapahtua) 
• pintaveteen päätyvä päästö 
• siihen liittyvät pintaveteen päätyvät haitalliset 

komponentit terveysriskin kannalta (kemialliset, 
mikrobiologiset, muut) 

• virtaama; aineiden sekottuminen ja laimenemi-
nen siinä vesistössä/vesistöreitissä, jonne vesi 
päätyy (erityisesti arvio siitä, missä kohtaa ve-
sireittiä pitoisuudet eivät poikkea merkittävästi 
enää taustapitoisuudesta tai ovat muuten merki-
tyksettömiä) 

• aineiden käyttäytyminen pintavedessä (vesike-
mia) 

• säilyvyys ja hajoaminen vedessä (pysyvyys) 
• vaihtuvien ympäristöolosuhteiden vaikutus pi-

toisuuksiin (vuodenajat) 
• sedimentaatiotaipumus, säilyvyys sedimentissä 
• arvioi aineiden aiheuttaman terveyshaitan luonne 

ja suuruus; jos kyseessä on samoja aineita kuin 
muita reittejä veteen päätyvässä vedessä, on arvi-
oitava soveltuvasti niiden vaikutus yhdessä 

• se, onko vesistöön päätyvässä vedessä sellaisia 
mikrobeja siinä määrin, että niihin voi liittyä ter-
veysriskejä 

• ongelman muovautuminen ajan kuluessa ja pit-
käaikaisseuraamukset 

• päästöjen rajoitustoimet onnettomuuden tapah-
duttua. 
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Arvio tulisi tehdä realistisen pahimman tilanteen 
mukaan. Lisää patomurtumasta pintaveteen tulevat 
päästöt kokonaispäästökuormaan ja tee terveysris-
kin arvio kohdan Ihmisten altistuminen kaivospe-
räisille aineille pintavedessä ja siihen liittyvät ter-
veysriskit mukaisesti.

  
28.1.8 Sedimentti

Vesistöjen pintavesi on tasapainossa pohjan se-
dimentin kanssa. Pohjan sedimenttiin voi kertyä 
haitallisia aineita ja sedimentti toimia niiden pit-
käaikaislähteenä pintaveteen. Pohjasedimenttiin 
kertyvillä vierasaineilla on todennäköisesti ensi-
sijaisesti paikallinen, ekotoksikologinen vaikutus 
sedimentin kasveihin ja eläimistöön. Ihmiset eivät 
altistu suoraan luonnonvesien sedimentille ja niissä 
oleville aineille muuten kuin kahlatessaan rannalla 
vedessä (uimareissut). Koska kyseessä on harvi-
nainen ja satunnainen tapahtuma, tässä yhteydessä 
tapahtuvaa altistumista iholle ei ole tarpeen tarkem-
min huomioida terveysriskin arviossa. Sedimenttiin 
kertyvät aineet on syytä huomioida lähteenä, joka 
vaikuttaa aineiden pitoisuuksiin pintavesissä.
 
28.1.9 Päästölähteiden kokonaisvaikutus pinta-
veden vedenlaatuun

Eri vesipäästöreitit saattavat tuottaa samoja ainei-
ta ja päästöjä tarkasteltavaan veteen, jolloin niiden 
kokonaismäärä ratkaisee pintaveden laadun. Esitä 
arviossa kunkin esille otettavan aineen kokonais-
päästö ja -vaikutus pintaveden laatuun. Tämä on 
haitan ja riskin arvion osalta tärkein tieto, koska ko-

konaispäästö ja -pitoisuus pintavedessä ratkaisevat, 
liittyykö aineeseen/päästöön terveys- ja muita riske-
jä. Käytä eri lähteistä koostuvaa aineen kokonaispi-
toisuutta/kokonaispäästötietoa pintavedessä terve-
ysriskin arviointiin. Terveysriskin arviointi tehdään 
kullekin pintaveden käyttötarkoitukselle erikseen 
kohdan Ihmisten altistuminen kaivosperäisille ai-
neille pintavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit 
mukaisesti.
 
28.1.10 Pintaveden nykytilan kartoitus

Oleellinen osa toimivan kaivoksen terveys- ja mui-
den riskien arvion kannalta on seurata kaivosalueen 
ympäristön pintavedessä tapahtuvia mahdollisia 
muutoksia kaivostoiminnan aikana. Tapahtuuko 
vedessä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat ter-
veys-, ympäristö- ja muihin riskeihin. Mahdollisten 
muutosten toteamiseksi pintaveden laadussa tar-
kastelualueen pintavesien nykytila tulisi perusteel-
lisesti kartoittaa (kemiallisesti, tarvittaessa mikro-
biologisesti) ennen, kuin  kaivostoiminta aloitetaan, 
lähtötietotasoksi myöhempiä arvioita varten. Yksi-
tyiskohtainen pintavesien nykytilan kartoitus on 
oleellinen osa riskinarviota ennen kaivostoiminnan 
käynnistämistä. Se edellyttää mahdollisen olemassa 
olevan tiedon kokoamista ja tarvittaessa uusia ana-
lyysejä ja määrityksiä. Lopputuloksen tulisi antaa 
edustava kuva lähtötilanteesta jatkoseurannan poh-
jaksi (velvoitetarkkailu). Suositeltavaa on, että läh-
tötilan selvitys tehdään laajempana kuin myöhempi 
velvoitetarkkailu, koska suunnitteluvaiheessa kaik-
kia pintaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei vält-
tämättä voida ennakoida.
 

28.2  Terveysriskin arvio pintaveteen päätyvistä aineista toimivan kaivoksen ympäristössä

Jos toimivan kaivoksen vesiprosessit tiedetään, ne 
voidaan määritellä ja kuvata. Riskinarviointiin on 
käytettävissä todellista tietoa käsiteltävistä vesi-
määristä. Vesistä on erilaista analyysitietoa niiden 
sisältämistä aineista ja koostumuksesta, tai analy-
tiikkaa voidaan tarvittaessa tehdä toimintaan liittyen 
(kemialliset analyysit, mahdolliset mikrobiologiset 
analyysit). Siten arvio voidaan perustaa todelliseen 
tietoon, on tehtävissä tarkempana ja kohdistaa kriit-
tisiin asioihin. Pintaveden laatuun liittyvän velvoi-
tetarkkailun tuloksista on seurattavissa muutost-
rendejä, ja sieltä voi nousta esille uusia arvioitavia 
aineita. 

Arvioi seuraavien kaivosalueelta tulevien vesien 
osuus ja merkitys kaivosympäristön vesistöjen pin-
taveden laadun kannalta. Arvion aluksi on hahmo-
tettava ja kuvattava, mitä vesiä, vesistöjä ja vesireit-
tejä arvio koskee (tarkastelualueen rajaus).

28.2.1 Jätevesi

Tavoitteena on nimetä potentiaaliset jätevedestä 
pintaveteen päätyvät terveyshaittaa aiheuttavat ai-
neet, kuvata se vesistöalue, jota haitta potentiaali-
sesti koskee (pitoisuudet pintavedessä merkittävästi 
poikkeavat), ja arvioida aineiden aiheuttaman ter-
veyshaitan luonne ja suuruus. Arvio tulisi tehdä 
normaalitoimintaan liittyen ja poikkeustilanteis-
sa (jätevesien vuoto puhdistamatta vesistöön; siitä 
pahin tilanne). 

Arvio suositellaan tehtäväksi seuraavasti: 

Kuvaa
• jäteveden käsittelyprosessi(t) kaivosalueella 
• kaivosalueelta lähtevän jäteveden (puhdistettu 

vesi tai puhdistamaton vesi, ellei erikseen puh-
disteta) 
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 ◦ volyymit (aikayksikössä, kokonaismäärä  
esim. vuositasolla) 

 ◦ koostumus (veteen jäävät poikkeavat ai-
neet, niiden pitoisuudet siten kuin tiedetään,  
kokonaisemissio esim. vuositasolla) 

 ◦ (nimeä) koostumuksesta ne aineet, joita  
määrällisesti päätyy pintaveteen paljon,  
ja tiedot pitoisuuksista (jos on) 

 ◦ (nimeä) pintaveteen päätyvistä aineista poten-
tiaalisesti haitalliset aineet ihmisen terveyden 
kannalta (aineen toksisuuden perusteella tai 
pitoisuuksien/päästömäärän perusteella) 

 ◦ virtaamat pintavedessä; aineiden sekottumi-
nen ja laimeneminen siinä vesistössä/vesistö-
reitissä, jonne jätevesi johdetaan (erityisesti 
arvio siitä, missä kohtaa vesireittiä pitoisuudet 
eivät poikkea merkittävästi enää taustapitoi-
suudesta tai ovat muuten merkityksettömiä) 

 ◦ aineiden käyttäytyminen pintavedessä  
(vesikemia) 

 ◦ säilyvyys ja hajoaminen vedessä (pysyvyys) 
 ◦ vaihtuvien ympäristöolosuhteiden vaikutus 

pitoisuuksiin (vuodenajat) 
 ◦ sedimentaatiotaipumus 
 ◦ säilyvyys sedimentissä 
 ◦ pitoisuustieto sedimentissä, jos sedimentaatio 

on relevantti asia arvioitavaksi 
 ◦ valunnassa vesistöön mahdollisesti päätyvät 

mikrobit, jotka lisäävät terveysriskejä ja niiden 
mahdolliset määrä/pitoisuustiedot 

 ◦ sisältämien aineiden vaikutuksen arvio pinta-
veden laatuun suhteessa muihin mahdollisiin 
päästöihin (osuus aineiden todettuihin pitoi-
suuksiin arvioitavassa pintavedessä; seuranta- 
tai valvontatieto). 

Jos mahdollista, tee laskelmat aineiden laime-
nemisesta vastaanottavassa vesistössä virtaama-
tietojen perusteella siitä, missä saakka kaivokselta 
todennäköisesti ilmenee vielä poikkeavia pitoisuuk-
sia. Lisää jätevedessä pintaveteen tulevat päästöt 
pintaveden kokonaispäästökuormaan ja tee ko-
konaispäästökuormalle terveysriskin arvio kohdan 
Ihmisten altistuminen kaivosperäisille aineille pin-
tavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit mukaisesti.

 
28.2.2 Louhosvesi

Tee louhosveteen liittyvä arvio kuten kaivostoimin-
nan suunnitteluvaiheessa (kohta 28.1.2).

28.2.3 Pintavesivaluntapäästöt

Tee pintavesivaluntapäästöihin liittyvä arvio kuten 
kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa.
 
28.2.4 Pintakerros- ja pohjavesivalunta

Tee pintakerros- ja pohjavesivalunta-arvio kuten on 
kuvattu tehtäväksi kaivostoiminnan suunnitteluvai-
heessa.
 
28.2.5 Päästöt ilmasta suoraan veteen

Tee arvio kuten on kuvattu tehtäväksi kaivostoimin-
nan suunnitteluvaiheessa.
  
28.2.6 Patomurtuma tai muu vastaava yllättävä 
vesipäästö

Patomurtuma tai muu vastaava päästö on poikke-
ustilanne. Siihen liittyvät riskit kuvataan ja arvioi-
daan toimivassa kaivoksessa samalla tavalla kuin 
kaivoksen suunnitteluvaiheessa, mutta arviointiin 
on käytettävissä todellisempaa tietoa toiminnasta, 
padoista, ainemääristä jne., eli arvio voidaan tehdä 
todellisempana. Jos patovuoto(j)a on jo tapahtunut, 
se (ne) kuuluisi kuvata ja ottaa huomioon arviota 
tehtäessä.
 
28.2.7 Päästölähteiden kokonaisvaikutus pinta-
veden vedenlaatuun

Eri vesipäästöreitit saattavat tuottaa samoja ai-
neita ja päästöjä tarkasteltavaan veteen, jolloin 
niiden kokonaismäärä ratkaisee pintaveden laa-
dun. Esitä arviossa kunkin esille otettavan aineen 
kokonaispäästö(kuorma) ja kokonaispäästön 
vaikutus pintaveden laatuun. Tämä on haitan ja ris-
kin arvion osalta tärkein tieto, koska kokonaispääs-
tö ja -pitoisuus pintavedessä ratkaisevat, liittyykö 
aineeseen/päästöön terveys- ja muita riskejä. Käytä 
eri lähteistä koostuvaa aineen kokonaispitoisuut-
ta/kokonaispäästötietoa pintavedessä terveys-
riskin arviointiin. Terveysriskin arviointi tehdään 
kullekin pintaveden käyttötarkoitukselle erikseen 
kohdan Ihmisten altistuminen kaivosperäisille ai-
neille pintavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit 
mukaisesti.
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28.3  Ihmisten altistuminen kaivosperäisille aineille pintavedessä ja siihen liittyvät terveysriskit

Arvioi ainekohtaisesti ihmisten altistuminen pinta-
veden välityksellä 
• juomavedessä 
• vedessä uitaessa 
• pesuvetenä 
• saunottaessa löylyveden välityksellä 
• kasvien kasteluveden välityksellä kasvimaille ja 

siitä ravintokasveihin 
• aineiden saanti paikallisessa kalassa ja niihin liit-

tyvä terveysriski. 

Alla on altistumistapakohtaiset suositukset. Al-
tistumistapojen suhteellinen merkitys on useimmi-
ten ainekohtainen (aineen säilyvyys vedessä ja fy-
sikaalis-kemialliset ominaisuudet vaikuttavat). Tee 
tarkempi arvio altistumistavoille, joilla voi olettaa 
olevan merkitystä, ottaen kuitenkin kantaa jokai-
seen erikseen, onko se kohteessa relevantti.

 
28.3.1 Altistuminen juomavedessä

Pintavettä ei tulisi käyttää juomavetenä. Siksi pin-
tavedessä olevia päästöjä ei arvioida varsinaisina 
juomaveden epäpuhtauksina. Jos pintavettä, jonne 
kaivostoiminnan päästöt päätyvät, käytetään ve-
silaitoksen raakavesilähteenä, päästöjen merkitys 
raakaveden käytettävyydelle tähän tarkoitukseen ja 
siitä valmistetun juomaveden laadulle on arvioitava 
erikseen. 

oleellista tässä yhteydessä on, onko vieraita/
haitallisia aineita pintavedessä, tuleeko raakavedes-
tä jäämiä vesilaitokselta lähtevään veteen ja mitkä 
ovat niiden pitoisuudet käyttäjälle tulevassa talous-
vedessä. Altistuminen ja siitä aiheutuva riski arvi-
oidaan kvantitatiivisesti kohdassa kuvatulla tavalla.

 
28.3.2 Altistuminen uimavedessä

Kaivostoiminnan päästöt (jos niitä on) ympäröivän 
veden/vesistön uimakelpoisuuteen ja laatuun on 
arvioitava. Vaikuttaako toiminta veden käyttökel-
poisuuteen uimavetenä? Arviossa on huomioitava 
kemialliset aineet, mikrobit ja levät sekä veden 
laatu kokonaisuutena. 

Kaivoksen normaalitoiminnassa kaivosympäris-
tön kemiallisten aineiden päästöt pintavesiin eivät 
todennäköisesti aiheuta suoraa toksisuuteen perus-
tuvaa terveyshaittaa uitaessa. Aineiden pitoisuudet 
pintavedessä jäävät useimmiten niin pieniksi, että 
haitallista altistumisen tasoa ei saavuteta. Vesiliu-
koiset aineet eivät juuri imeydy ihon läpi (uiminen, 
peseytyminen vedessä) tai tartu merkittävästi ihon 
pinnalle. Jos kemiallisten aineiden päästöt huonon-
tavat veden laatua, on mahdollista, että huonolaa-

tuisessa vedessä on muita sellaisia tekijöitä (leviä, 
mikrobeja, happamuus), jotka aiheuttavat iho-oi-
reita. Allergian kehittyminen tai allergisen reaktion 
ilmeneminen iholle ei ole todennäköistä uimape-
räisestä altistumisesta päästöille. Uitaessa niellään 
jossakin määrin suuhun joutuvaa pintavettä, mutta 
satunnaisesti uitaessa tällä ei ole kemiallisiin ai-
neisiin liittyvän terveysriskin kannalta useimmiten 
merkitystä (saatava annos elimistöön jää pieneksi, 
poikkeuksena mahdollisesti sinilevät). Jos vesi on 
pahasti pilaantunutta, uimaan ei mennä jo muista 
syistä. 

Jos veteen (veden pinnalle) tulee näkyvästi li-
kaavia aineita (ilmalaskeumana tai veden mukana, 
esimerkiksi pöly, noki), se saattaa tarttua iholle ja 
liata ihoa. Haitta on todellinen mutta ensi sijassa 
viihtyvyyshaitta (likaaminen). Yleisiä uimarantoja 
koskevan lainsäädännön mukaan uimavedessä ei 
saa olla jätteitä (esimerkiksi öljymäisiä ja tervamai-
sia aineita, laatusuositus).  Jätevesien purkupaikan 
ympäristön soveltuvuus uimiseen silloin, jos pai-
kalle on vapaa pääsy, on syytä arvioida erikseen, 
erityisesti soveltuvuus poikkeustilanteessa, jolloin 
päästöt ovat epänormaalit (uintirajoitukset). Veteen 
voi liittyä ihon likaamisongelma, mikä jo sinänsä 
rajoittaa muuta altistumista. 

Jos päästöissä on veteen päätyviä mikrobeja sii-
nä määrin, että ne voivat pilata pintaveden laatua, 
tai päästöt huonontavat vedenlaatua siinä määrin, 
että levien ja mikrobien esiintyvyys ja pitoisuudet 
pintavedessä kasvavat merkittävästi, myös niihin 
liittyvä riski uimavedessä on arvioitava. Arvioin-
nissa on suotavaa käyttää Suomessa yleisten ui-
marantojen vedelle asetettuja laatuvaatimuksia ja 
-suosituksia (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksis-
ta ja valvonnasta 177/2008, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetus pienten yleisten uimarantojen uima-
veden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 354/2008).  
Koska merkittävät mikrobiologiset riskit eivät ole 
kovin todennäköisiä, asiaa ei ohjeisteta tässä MI-
NERA-mallissa tätä yksityiskohtaisemmin. 

On mahdollista, että kaivostoiminnan päästöt 
(erityisesti fosfori- ja typpipäästöt) rehevöittävät 
vesistöä ja lisäävät sinilevien (syanobakteerien) 
kasvua vedessä. Sinileviä uimaveden saastuttajina 
ja niiden esiintyvyyden kuvausta on käsitelty mm. 
uimavesilainsäädäntöön liittyvässä soveltamis-
oppaassa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatu-
vaatimuksista ja valvonnasta.  Soveltamisopas).

Lapsille riskit eivät ole uimaveden osalta suurem-
pia kuin aikuisille. He ovat kuitenkin tärkeä arvi-
oinnin kohde, koska lapset uivat usein aikuisia use-
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ammin ja enemmän. Vauvoja ei tyypillisesti viedä 
uimaan pintaveteen, ainakaan säännöllisesti. Vau-
vojen iho läpäisee vierasaineita paremmin ensim-
mäisen ikävuoden aikana kuin aikuisten iho, mutta 
sen jälkeen merkittävää eroa ei ilmeisesti enää ole. 

28.3.3 Altistuminen pesuveden välityksellä

Pintavettä käytetään erityisesti kesämökeillä usein 
saunassa myös pesuvetenä. Epäpuhtauksien aiheut-
tamat terveysriskit eivät ole tässä käytössä uimave-
teen liittyviä riskejä suuremmat. Jos päästöissä on 
helposti haihtuvia aineita, ne ovat vedestä jo tässä 
vaiheessa haihtuneet eivätkä aiheuta erityistä al-
tistumista esimerkiksi saunan lämpimästä vedestä. 
Siten lähtökohtaisesti sama riskinarvio sopii uima-
veteen ja pesuveteen.
 
28.3.4 Altistuminen saunan löylyveden välityk-
sellä

Löylyvesi on teoriassa potentiaalinen altistumisläh-
de niille aineille, joita vedessä on huomattavia mää-
riä. Altistuminen löylyvedestä on ainekohtaisesti 
arvioitava. Ihmisten altistumisesta saunottaessa 
löylyvedessä kemiallisille tai muillekaan altisteil-
le (mikrobit) ei ole tiedossa mitään tutkimustietoa 
(tilanne 31.12.2012), joten asiaa joudutaan arvioi-
maan varsin teoreettisesti. Kiukaalle heitetty vesi 
höyrystyy aerosoliksi, jota hengitetään. Tämä on 
todennäköisesti merkittävin altistumistapa. Samas-
sa yhteydessä saunan kiukaasta (erityisesti kiuaski-
vistä) saattaa irrota ilmaan myös aineita (erityises-
ti metalleja) kantavia hiukkasia, joita hengitetään. 
Toistaiseksi ei ole tietoa, minne ja mihin muotoon 
toistuvasti (vuosien ajan) kiukaalle heitetystä ve-
destä aineet saunassa päätyvät (kumuloituminen 
esimerkiksi kiuaskiviin?). 

Löylyveden merkitys terveysriskiä aiheuttavana 
tekijänä on arvioitava ensi sijassa aineen toksisuu-
den perusteella (kuinka toksista löylyvedessä oleva 
aine hengitettynä on, miten se todennäköisesti käyt-
täytyy löylyvedessä (haihtuvuus, hajoamattomuus), 
millaisia vaikutuksia se voi aiheuttaa toistuvassa pi-
tempiaikaisessa altistumisessa). 

Hyvin teoreettinen arvio potentiaalista terveys-
ongelmasta voidaan tehdä laskemalla saunan il-
maan syntyvä pitoisuus heitetystä löylyvedestä ja 
vertaamalla sitä sisäilman tai työperäisiin työpaikan 
ilman raja-arvoihin (esimerkiksi HTP-arvot Suo-
messa). Jos arvo ylittyy tai turvamarginaalia (MOS) 
jää vähän, mahdollista terveysriskiä ja sen aiheutta-
mia toimenpiteitä on syytä arvioida yksityiskohtai-
semmin. 

Vesihöyrystä aineita päätyy myös iholle, mutta 
ne huuhdotaan pois peseydyttäessä. Tämä altistumi-

nen iholle on arvioinnin ja riskin kannalta todennä-
köisesti toissijaista.

 
28.3.5 Altistuminen kasvien kasteluveden väli-
tyksellä

Pintavettä saatetaan käyttää kasvimaan kasteluun, 
jolloin vedessä olevat aineet päätyvät kasvien pääl-
le/pinnalle ja kasvimaan maaperään. tähän liittyvää 
ihmisten altistumista ja terveysriskiä arvioitaessa 
on huomioitava erityisesti aineen säilyvyys ja pysy-
vyys kasveissa ja maaperässä (esimerkiksi metallit). 

Kasvien pintakontaminaatio
Kasteluvesi kontaminoi kasveja suoraan (esimer-

kiksi salaattien kastelu vedellä, päästöt salaatin pin-
nalla). Kontaminaatiota on mahdotonta määrittää 
edustavasti, koska sade huuhtoo kasveja satunnai-
sesti. Pintakontaminaatiota voidaan vähentää pe-
semällä kasvit ennen käyttöä. Olennaista on tietää 
kontaminaatioriski, jotta kasvit osataan tarvittaessa 
pestä ennen käyttöä. 

Kasveihin maaperästä kertyvät aineet
Jos samaa maapalaa kastellaan vuosikausia kon-

taminantteja sisältävällä pintavedellä, varsinkin 
metallit kertyvät maaperään ja niiden pitoisuus 
maaperässä nousee. Metallit kertyvät vaihtelevas-
ti (lajikohtaisesti) juurien kautta kasveihin ja vielä 
vaihtelevasti myös kasvin eri osiin. Ainoa tapa saa-
da luotettavaa tietoa riskinarviointiin on määrittää 
kyseisistä kasveista (syötävistä osista) ongelmaksi 
arvioitujen aineiden pitoisuudet ja käyttää saatua 
pitoisuustietoa altistumisen ja riskin arvioon. Kun 
analyysi tehdään huuhtomatta näytettä, se kertoo 
kokonaisaltistumisen kasteluvedestä (pintakontami-
naatio ja kasviin maaperästä päätyvä annos).

28.3.6 Altistuminen paikallisesta kalasta

Ihmiselle potentiaalinen altistumisreitti pintaveden 
vierasaineille on kyseisestä vedestä pyydetyn ka-
lan syönti. Erityisesti orgaaniset aineet saattavat 
rikastua ravintoketjussa kalaan.  Jos pintavedessä 
on huomattavan poikkeavia pitoisuuksia yksittäisiä 
aineita ja niiden on syytä epäillä kertyvän kalaan, 
aineiden pitoisuus kaloista tulisi määrittää. Analyy-
si tulisi tehdä niistä kaloista, joita syödään, niiden 
syötävästä osasta (ellei analyysiä ole muuten oh-
jeistettu, esimerkiksi rasva)  ja riittävän edustavasti, 
jotta altistuminen voidaan arvioida. Tämän tiedon 
perusteella lasketaan kalasta saatava annos ja teh-
dään sen perusteella kalaan liittyvä terveysriskin 
arvio. 

suomalaiset miehet syövät keskimäärin kalaa 46 
g/päivä ja naiset 45 g/päivä (turunen et al. 2011). 
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6-vuotiaat lapset syövät suomessa kalaruokia kes-
kimäärin 22 g/päivä (Kyttälä et al. 2010). Riskin ku-
vauksessa voidaan käyttää vertailukohtana (aineen 
mukaan) aineen suurinta sallittua pitoisuutta kalassa  
tai aineen suurinta sallittua saantia (TDI, ADI) tai 
muuta käytettävissä olevaa vertailuarvoa. Riskinar-

vio paljastaa samalla kyseisen veden kalan käytet-
tävyyden ravintona ja siihen mahdollisesti liittyvät 
toimenpiteet. 

Jos samalle aineelle altistutaan myös muista 
päästöistä, on tehtävä myös kokonaisaltistumisarvio 
ja siihen liittyvä riskinarvio. 

28.4  Taustatietoa

Pintaveteen liittyviä viite- ja raja-arvoja
Varsinaisesti pintavesiin liittyen on annettu vä-

hän terveysriskin arvioinnissa viitearvoiksi sol-
veltuvia raja-arvoja. Valtioneuvoston asetuksessa 
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 
(868/2010) on listattu vesiympäristölle vaarallisia 
aineita, vesiympäristölle haitallisia aineita, pohja-
vedelle vaarallisia aineita ja annettu usealle aineelle 
ympäristölaatunormit, joita ei saa ylittää. Ympä-
ristölaatunormi on aineen pitoisuus pintavedessä, 
sedimentissä tai eliöstössä, ja sitä ei saa ihmisen 
terveyden tai ympäristön suojelemiseksi ylittää. Si-
ten aineiden ympäristölaatunormeja kuuluu käyttää 
lakisääteisesti yhtenä viitearvona arvioitaessa ainei-
den haitallisuutta pintavesissä. 

Yksittäisiä aineita pintavedessä arvioitaessa kan-
nattaa ensimmäiseksi tarkistaa, kuuluuko aine ase-
tuksen 868/2010 luetteloihin ja onko sille numee-
rista ympäristölaatunormia.  Asetuksen 868/2010 
Liitteessä 1, A (Valtioneuvoston asetus vaarallisis-
ta ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta 868/2010) on lueteltu 15 
orgaanista ainetta, joita ei saa päästää pintaveteen 
eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Aineet eivät ole 
tyypillisiä kaivosympäristössä käytettäviä ainei-
ta.  Saman asetuksen Liitteessä 1, B annetaan kad-
miumia ja sen yhdisteitä koskevat ja elohopeaa ja 
sen yhdisteitä koskevat suurimmat sallitut päästö-
raja-arvot pitoisuusarvoina (pitoisuus liukoisessa 
muodossa kuukausikeskiarvona laskettuna, päästö 
ei saa ylittää pitoisuutta päästökohdassa).  Ne ovat 
seuraavat: 
• kadmium ja sen yhdisteet 10 µg/l 
• elohopea ja sen yhdisteet 5 µg/l (muu kuin kloo-

rialkaaliteollisuus). 
lisäksi asetuksessa on (liite 1, C) ympäris-

tölaatunormit (pitoisuudet) yhteensä 33 aineelle 
tai aineryhmälle, mm. usealle orgaaniselle liuot-
timelle, PAH-aineelle, metallille (nikkeli, lyijy, 
elohopea, kadmium) ja tributyylitinayhdisteille, 
soveltuvasti sisämaan pintavesille, muille pinta-
vesille ja suurin sallittu pitoisuus kalan (ahven) 
elohopeapitoisuudelle (20 µg/kg tuorepainoa).  
Kadmiumia, nikkeliä, lyijyä ja elohopeaa arvioita-
essa luonnostaan koholla oleva taustapitoisuus voi-

daan huomioida järvien, jokien ja rannikkovesien 
ympäristölaatunormissa asetuksen 868/2010 liit-
teen 1 mukaisesti. 

Kadmiumin, nikkelin, lyijyn ja elohopean taus-
tapitoisuuksista suomalaisissa pintavesissä ja ka-
lojen elohopeapitoisuuksista on koottu tietoa mm. 
ympäristölaatunormeja varten (Verta et al. 2010). 
Taustapitoisuustiedot sopivat yleisen tason vertailu-
arvoiksi poikkeavien pitoisuuksien toteamiseen. 

Yleisten uimarantojen uimaveden laatuun liit-
tyvät vaatimukset ja suositukset on esitetty asiaa 
koskevissa asetuksissa (Sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatu-
vaatimuksista ja valvonnasta 177/2008, sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus pienten yleisten uimaran-
tojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 
354/2008) ja niihin liittyvässä soveltamisoppaassa 
(sosiaali- ja terveysministeriön asetus 177/2008 
yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuk-
sista ja valvonnasta.  Soveltamisopas).. Sinileviä 
uimaveden saastuttajina ja niiden esiintyvyyden 
kuvausta on käsitelty mm. kyseisessä uimavesi-
lainsäädäntöön liittyvässä soveltamisoppaassa.  
Nämä laatuvaatimukset ja suositukset koskevat 
lain mukaan uimarannoiksi määriteltyjä rantoja 
mutta kuvastavat yleisellä tasolla veden sopivuutta 
uimavedeksi. 

Terveysriskin kannalta potentiaalisia ongelma-
aineita pintavesissä

Suomen pintavesissä on joitakin tiedossa olevia 
terveyshaittojen kannalta potentiaalisesti haitallisia 
aineita, joihin lisäpäästöt tai merkittävät muutokset 
pintaveden laadussa saattavat vaikuttaa. Niihin kan-
nattaa kiinnittää erityistä huomiota. Mikä tahansa 
aine, jonka pitoisuus vesistössä kohoaa niin suurek-
si, että lähestytään ympäristölle ja ihmisille toksisia 
pitoisuuksia, voi muodostua ongelmaksi. 

Elohopea/metyylielohopea
Elohopea kertyy pintavesissä metyylieloho-

peana petokaloihin, erityisesti haukeen. Myös 
ahvenessa, kuhassa ja mateessa on tavanomais-
ta enemmän elohopeaa (metyylielohopeaa). Mitä 
vanhempi (ja siten isompi) kala on, sitä enem-
män se todennäköisesti sisältää metyylielohopeaa.  
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Haukien metyylielohopean keskipitoisuus on tyypil-
lisesti tasolla 0,33−0,47 mg/kg (verta et al. 2010). 
jos pitoisuus on yli 1 mg/kg, kalaa ei suositella enää 
syötäväksi. Elohopean/metyylielohopean suhteen 
EVIRA on antanut kalansyöntisuosituksen, että me-
restä tai järvestä pyydettyä haukea ei tulisi syödä 
useammin kuin 1−2 kertaa kuussa (www.evira.fi). 
Raskaana oleville tai imettäville äideille haukea ei 
suositella syötäväksi ollenkaan. Suositusten pohja-
na on käytetty kala-annoskokoa 100 g kalaa. 

Sinilevät
Sinileviä esiintyy erityisesti rehevissä, runsasra-

vinteisissa vesissä (lepistö et al. 2006).  typpi ja 
fosfori ovat pintavedessä sellaisia keskeisiä ravin-
totekijöitä, jotka säätelevät sinilevien esiintymistä. 
Näiden ravinteiden lisäys pintaveteen päästöissä 
todennäköisesti aikaa myöten lisää sinileväesiinty-
miä. Sinilevälajeista useat tuottavat sopivissa olo-
suhteissa toksiineja, eli levät ovat toksisia. Koska 
levämassan toksisuus vaihtelee nopeasti, sinilevä-
esiintymään on aina suhtauduttava siten, että se on 
toksista. Sinilevät tuottavat mm. maksamyrkkyjä 
(mikrokystiini-LR, nodulariini) ja neurotoksiine-
ja (saksitoksiini, anatoksiini-a). (Rapala & Lahti 
2010). Mikrokystiini-LR on myös karsinogeenista. 
Erilaisia toksiineja levissä voi olla kaikkiaan satoja. 
Toksiinien pitoisuudet levämassassa saattavat olla 
hyvinkin suuria (toksiini on ehjien solujen sisällä, 
Rapala & lahti 2006,  Komulainen et al. 2006). Itse 
pintavedessä toksiinien pitoisuudet ovat tavallisesti 
pieniä, koska soluista vapautunut toksiini laimenee 
veteen nopeasti. 

Sinileväpitoisessa vedessä uineilla on havaittu 
iho-oireita, ruoansulatuskanavan oireita, kuumetta, 
silmien, korvien nielun ja hengitysteiden ärsytys-
tä (Salmela et al. 2001).  Ilmeisesti todennäköisin 
ja suurin riski saada sinileväperäisiä oireita liittyy 
sinileväpitoiseen saunaveteen (pesu- ja löylyvesi). 
Alle 12-vuotiaat lapset raportoivat useimmiten oi-

reita. Oireilla ei ole ollut selvää yhteyttä leväesiin-
tymän runsauteen ja/tai myrkyllisyyteen (salmela et 
al. 2001). Varsinaisten sinilevien osuus todettuihin 
oireisiin on hieman epäselvä, koska sinileväpitoi-
sessa vedessä on runsaasti myös muita mikrobeja ja 
mm. endotoksiinia (lepistö et al. 2006).  sinilevät 
ovat ensisijaisesti uimavesiongelma. Vaikka vesi-
laitoksen raakavedessä olisi sinileviä, siitä tehdyssä 
vesilaitoksilla tehdyssä juomavedessä ei yleensä ole 
todettu sinilevätoksiineja, tai jos on todettu, pitoi-
suudet ovat olleet hyvin pieniä (0,02−0,04 µg/l, Ra-
pala & lahti 2006) . toksiinit eivät läpäise helposti 
vedenkäsittelyprosessia. 

Sinilevätoksiinien toksisuus ja vaikutukset tun-
netaan kokonaisuudessaan huonosti. Ainoastaan 
mikrokystiini-LR:lle on annettu suositusraja-arvo 
juomavedessä (1 µg/l, Who 2011), jota ei tulisi 
ylittää. Anatoksiini-a:lle on ehdotettu Australiassa 
raja-arvoa 1 µg/l ja saksitoksiinille 3 µg/l juomave-
dessä (Rapala & lahti 2006). 

Sinilevät on yksi lakisääteinen tarkkailun kohde 
uimarannoilla. Uimarannalla ja uimavedessä ei saisi 
olla sinilevää (toimenpideraja) (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetus 177/2008, sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetus 354/2008). sinilevistä tietoa on 
mm. Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilla 
(www.ymparisto.fi). 

Muut levät
Vesissä saattaa olla myös sellaisia leviä, jotka 

voivat runsastua pintavesissä veden laadun muuttu-
essa. Esimerkiksi limalevä (Gonyostonum semen) 
saattaa muodostaa solujen rikkoutuessa ihon pin-
nalle ruskehtavan kalvon, joka kuivaessaan ärsyttää 
ja kiristää (www.ymparisto.fi).  Levä ei ole myrkyl-
linen, mutta saattaa uinnin jälkeen aiheuttaa voi-
makasta kutiavaa punoitusta iholle. Jos uimaveden 
epäillään aiheuttavan iho-oireita, myös levien osuus 
oireiden aiheuttajana on syytä selvittää.

29   PÖLYN AIHEUTTAMAN TERVEYSRISKIN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Tässä kuvataan, miten kaivostoimintaan liittyvän 
hengitetyn pölyn (pöly, hiukkaset hengitysilmas-
sa) mahdollista terveyshaittaa voidaan arvioida kai-
vosalueen ympäristön väestölle. 

Pöly ulkoilmassa
Pölyllä tarkoitetaan ilmassa hiukkasmuodossa ole-
vaa ainesta. Kaivoksiin liittyvä pöly on jaoteltu 
tyypillisesti seuraaviin fraktioihin: TSP (kokonais-
leijuma), PM10 ja PM2.5. Termejä ”pöly” ja ”hiuk-

kaset” on käytetty yleisellä tasolla kaivosympäris-
töön liittyen jossakin määrin korvaamaan toisiaan, 
hiukkaskoon mukaan. 

Hengitettävillä hiukkasilla tarkoitetaan hiuk-
kasfraktiota PM10 ja pienhiukkasilla fraktiota 
PM2.5 (mm. suomalainen hiukkasiin liittyvä lain-
säädäntö ja Ilmanlaatuportaali, www.ilmanlaatu.fi). 
Tätä termistöä ja jakoa käytetään MINERA-tekstis-
sä ja suositellaan noudatettavaksi vastaavassa ris-
kinarviossa. Arvioitava hiukkasfraktio on osoitetta-

www.evira.fi
www.ymparisto.fi
www.ymparisto.fi
www.ilmanlaatu.fi
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va aina spesifisesti. varsinaiseen kaivostoimintaan 
liittyen PM2.5 pienempiä hiukkasfraktioita ei ole 
tässä arviossa eritelty (esimerkiksi ultrapienet hiuk-
kaset, < 0,1 µm), koska kaivosten mineraalipöly on 
pääasiassa kokoluokaltaan suurempaa kuin PM2.5, 
ja ultrapienistä hiukkasista ei yleensä ole pitoisuus-
tietoa. PM25 sisältää kaikki hiukkaskokoa 2,5 µm:ä 
pienemmät hiukkaset. 

Ilmassa olevaa pölyä päätyy laskeumana ympä-
ristön maaperään ja vesistöön. Maaperään päätyvän 
pölyn aiheuttamaa päästökuormaa ja siihen liittyvää 
haittaa ja terveysriskiä arvioidaan kohdassa Maa-

perä/pintamaat. pintaveteen ilmasta päätyvää pöly-
päästöä käsitellään ja arvioidaan kohdassa Pintave-
siin liittyvän terveysriskin arviointi. Koska pölyyn 
liittyvä arvio joudutaan tekemään erilaisen tiedon 
pohjalta kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa kuin 
tietoa on käytettävissä toimivasta kaivoksesta, arvio 
on jaettu: 

A. Hengitetyn pölyn terveysriskin arvio kaivos-
toiminnan suunnitteluvaiheessa 
B. Hengitetyn pölyn terveysriskin arvio toimi-
van kaivoksen ympäristössä 

29.1  Hengitetyn pölyn terveysriskin arvio kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa kaivoksen 
tuottamat pölypäästöt ympäristöön joudutaan ar-
vioimaan, koska mitattua tietoa kohteen pölypi-
toisuuksista ilmassa ei vielä ole. Varsinainen kai-
vostoiminta (malmin käsittely) tuottaa pääasiassa 
isokokoisia hiukkasia ilmaan, kooltaan yli 10 µm 
ja PM10-fraktiota. PM10 sisältää myös pienemmät 
hiukkaskokofraktiot (mm. PM2.5). Polttoperäiset 
prosessit ja pakokaasupäästöt tuottavat PM2.5 ja sitä 
pienempiä hiukkasia. 

Kaivosympäristön hengitettävien hiukkasten ter-
veysriskin arvio tehdään ensi sijassa PM10-tiedon 
perusteella. Riskinarviota täydennetään kaivosym-
päristön PM2.5-tietojen perusteella, koska se kuvas-
taa spesifisemmin pienempien hiukkasten osuutta ja 
muita mahdollisia päästöjä (mm. pakokaasupäästöt, 
energian tuottoon liittyvät ja muut polttoprosessit). 
Tulevien arvioiden pohjaksi on oleellista muodos-
taa käsitys kaivosympäristön ilman hiukkasten 
yleisestä taustapitoisuustasosta ja hiukkasten 
kemiallisesta koostumuksesta, jotta mahdollisten 
muutosten merkitys hiukkaspitoisuuksissa voidaan 
myöhemmin arvioida. 

Menettely arviossa voisi olla seuraava:
 

29.1.1 Perustilaselvitys ennen kaivostoiminnan 
aloittamista

Kuvaa kaivosalueen ja sen lähiympäristön hiuk-
kasten (ainakin PM10, PM2.5) taustapitoisuudet 
ilmassa ja hiukkasten kemiallinen koostumus 
ennen kaivostoiminnan aloittamista. Tieto voidaan 
hankkia mittaamalla (pölyleijuma) osana kaivosalu-
een perustilaselvitystä (suositus) tai käyttää olemas-
sa olevaa muuta mittaustietoa, jos mittaustulosten 
katsotaan edustavan kaivosalueen taustapitoisuutta. 
Ilmanlaatua monitoroidaan jatkuvasti eri mittaus-
asemilla Suomessa, ja siitä kertyy myös takautu-
vaa tietoa ilman laadusta Ilmanlaatuportaaliin (Il-
manlaatuportaali, www.ilmanlaatu.fi).  Hiukkasten 
taustapitoisuuksista ulkoilmassa Suomessa on lisää 

kohdassa Taustatietoa. 
Hiukkasten kemiallisena koostumuksena tuli-

si analysoida epäorgaaniset aineet (vesiliukoiset 
ionit ja alkuaineet, metallit), orgaanisen aineksen 
osuus ja endotoksiini, PAH-aineet ja harkinnan 
mukaan muita orgaanisia aineita. Esimerkki kat-
tavasta PM10-hiukkasfraktion kemiallisen koostu-
muksen analyysistä on julkaisussa Salonen et al. 
(2004). 

Siinä on määritetty PM10-fraktiosta seuraavat epä-
orgaaniset aineet (Salonen et al. 2004): kloridi, nit-
raatti, sulfaatti, natrium, ammonium, kalium, mag-
nesium, kalsium, alumiini, kadmium, kromi, kupari, 
mangaani, nikkeli, lyijy, vanadiini, arseeni, rauta ja 
sinkki. Saman julkaisun taulukossa 4 (Salonen et al. 
2004) on lista PAH-aineista, jotka PM10-fraktiosta 
on määritetty. PAH-aineista on tärkeä määrittää 
bentso(a)pyreeni, koska sitä käytetään altistumisen 
indikaattorina karsinogeenisille PAH-aineille sekä 
syöpäriskin arviointiin. Julkaisun tulokset (Salonen 
et al. 2004) kertovat, mitä PAH-aineita ja millaisia 
pitoisuuksia Helsingin kaupunkipölyssä on todettu 
talvella ja keväällä v. 1999. 

Valtioneuvoston asetuksessa ilman laadusta 
(38/2011) ulkoilman pM2.5-fraktiosta edellytetään 
mitattavaksi seuraavat aineet ja yhdisteet: sulfaatti, 
natrium, ammonium, kalsium, nitraatti, kalium, klo-
ridi, magnesium, alkuainemuodossa oleva hiili (EC) 
ja orgaaninen hiili (oC). Näiden lisäksi tulisi mitata 
PM2.5-hiukkasten metallipitoisuudet, PAH-yhdisteet 
ja mahdolliset muut orgaaniset aineet, joilla arvioi-
daan olevan merkitystä kyseisessä kaivoskohteessa.  

Tietoa kohdekohtaisista taustapitoisuuksista käy-
tetään vertailukohtana arvioitaessa myöhemmin 
kaivostoiminnan vaikutusta kaivosympäristön il-
man hiukkaspitoisuuksiin. 

Jos jo mahdollista, mitataan myös kaivosympä-
ristön pölylaskeuma ja sen kemiallinen koostumus, 
taustatiedoksi kaivostoiminnan aikaisten muutosten 
toteamiseksi.

www.ilmanlaatu.fi


121

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 199 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 199, 2013
Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

29.1.2 Arvio kaivostoiminnan vaikutuksista

Kuvaa ne prosessit, jotka tuottavat pölypäästöjä/
hiukkaspäästöjä kyseisellä kaivosalueella. Kuvauk-
sessa on huomioitava ainakin varsinainen mineraa-
lien käsittely, ajoneuvoliikenne (tiepöly, pakokaa-
supäästöt; koskee kaikkea liikennettä, myös pitkän 
matkan kuljetuksia) ja kaivoksen mahdollisen ener-
giatuotannon hiukkaspäästöt.

Nimeä ne prosessit, jotka valitaan riskinarvioon 
pölyä kaivosalueen ympäristöön tuottaviksi pro-
sesseiksi. Ne prosessit, joista ei oletettavasti synny 
(merkittävää) pölypäästöä (osoitettava päästölas-
kelmalla/arviolla), voidaan jättää kvantitatiivisen 
jatkoarvioinnin ulkopuolelle. 

Esitä arvio kunkin prosessin pöly/hiukkasemis-
sio (hiukkaskokojakauma, syntyvien eri hiukkas-
fraktioiden hiukkasten määrä/aikayksikkö; g/päivä 
tai vastaava kvantitatiivinen suure, joka kuvastaa 
päästön suuruutta ja jota voidaan käyttää leviämisen 
mallittamiseen ja arviointiin). Yksittäisten hiukkasia 
tuottavien prosessien hiukkasmissioille on laskenta-
kaavoja tämän MINERA-mallin prosessien kuvaus- 
ja päästöosioissa ja Opasnetin MINERA-sivuilla 
laskentaohjelmia siltä osin, kuin niitä on malliin si-
sällytetty. Hiukkasemissiot on tarpeen esittää pääs-
tölähteittäin, jotta niiden osuus tiedetään hiukkasten 
kokonaispäästössä kaivosalueelta. Erittely auttaa 
suunnitteluvaiheessa myös silloin, kun valitaan eri 
toteutusvaihtoehtojen välillä, ja myöhemmin, kun 
arvioidaan yksittäisen päästön vaikutusta kokonais-
päästöön prosessin mahdollisesti muuttuessa (toi-
mivassa kaivoksessa). Emissioiden arvioinnissa on 
tärkeää huomioida päästölähdekohtaisesti vuoden-
aika, milloin päästöjä syntyy. Esimerkiksi tiet eivät 
pölise talvella ja teiden ollessa märkiä. 

Esitä arvio eri hiukkasfraktioiden kemiallises-
ta koostumuksesta kaivostoiminnan aikana (eri-
tyisesti kaivostoiminnan mahdollisesti aiheuttama 
muutos). louhittavan malmin/aineksen mineraalit 
ja kemiallinen koostumus ovat suunnitteluvaihees-
sa tiedossa. Malmin käsittelystä syntyvän pölyn 
kemiallisen koostumuksen voi olettaa vastaavan 
koostumukseltaan pääpiirteittään kyseistä materiaa-
lia (Kauppila et al. 2011). Arviossa on syytä nostaa 
esille ne alkuaineet/metallit, joiden pitoisuus mal-
missa on tavanomaista suurempi. 

Esitä arvio eri hiukkasfraktioiden kokonaispi-
toisuuksista ilmassa kaivoksen ympäristössä (TSP, 
PM10, PM2.5; µg/m3). Mallitus emissioista on ensi-
sijainen vaihtoehto. Ellei se ole mahdollista, esitä 
arvio muulla, kuvatulla perusteella. Kokonaispitoi-
suustietoon yhdistetään päästötiedot eri päästöläh-
teistä/prosesseista. Arvio esitetään todennäköisesti 
yleisimmin vallitsevan tilanteen mukaan (hiuk-
kasten kokonaispäästön päästölähteiksi valitaan 

yleensä samaan aikaan vaikuttavat prosessit) ja 
realistiselle worst case -päästötilanteelle (eniten 
päästöjä tuottava tilanne: mukana kaikki mahdol-
liset päästölähteet, vaikuttamassa samaan aikaan). 
Ulkoilman hiukkaspitoisuuden ennustamiseen ja 
hiukkasten leviämisen mallittamiseen käytettyjä 
malleja on kuvattu mm. lähteessä Ilmanlaadun ar-
viointi Suomessa. Pienhiukkaspitoisuudet (PM2.5) 
(Alaviippola & pietarila 2011). valittu/valitut 
malli(t) on kuvattava riittävällä tarkkuudella, jot-
ta sen soveltuvuus kyseiseen kaivosympäristöön 
voidaan arvioida. Mikäli kohdekohtainen mallitus 
ei ole mahdollista (lähtötieto ei ole riittävää/perus-
tellun luotettavaa), asiaa on arvioitava esimerkiksi 
muiden vastaavien (kaivos)ympäristöjen tietojen 
perusteella. Vertaaminen vastaavaan toimivaan kai-
vokseen on muutenkin suotavaa, kun/jos se selven-
tää arviota. 

Esitä arvio eri hiukkasfraktioiden kokonaispitoi-
suuden leviämisalueesta kaivosympäristössä (pi-
toisuusvyöhykkeet), mallituksen perusteella (ensisi-
jainen vaihtoehto) tai muulla kuvatulla perusteella: 
TSP, PM10 ja PM2.5. Tässä on oleellista kuvata kun-
kin hiukkasfraktion leviäminen ja pitoisuudet suh-
teessa asutukseen kaivosympäristössä.  Mikä väestö 
altistuu potentiaalisesti poikkeuksellisille hiukkas-
pitoisuuksille (asumukset, altistuvan väestön lu-
kumäärä ja ominaisuudet). Tieto leviämisalueesta 
tarvitaan myös ekotoksikologiseen riskinarvioon. 
Tarvitaan tieto niistä vyöhykkeistä kaivosalueen 
ympäristössä, joihin syntyy ilmasta kaivoksesta ai-
heutuvaa pöly/hiukkaslaskeumaa.

 
29.1.3 Terveysriskin arvio

Terveysriski arvioidaan ensisijassa ilman hiukkas-
pitoisuuden perusteella (hiukkasten haitallisuus 
hiukkasina). Hiukkasten sisältämien kemiallisten 
aineiden aiheuttama haitta hengitysteitse tulisi ar-
vioida erikseen, kun hiukkasten kemiallinen koos-
tumus tiedetään. 

Hiukkasten aiheuttama terveysriski hengitet-
tyinä (hiukkasten haitallisuus hiukkasina)

Hiukkasten terveyshaitat arvioidaan tässä hiuk-
kaskoon perusteella. Terveysriskin arvio tehdään 
kullekin hiukkasfraktiolle erikseen TSP, PM10 ja 
PM2.5. 

Esitä arvio siitä, miten kaivostoiminta vaikuttaa 
ulkoilman hiukkaspitoisuuksiin. Vertailukohtana on 
valittu hiukkasten taustapitoisuus. 

Vertaa arviointiin valittua hiukkaspitoisuutta ul-
koilman terveysperusteiseen enimmäispitoisuus-
ohjearvoon (raja-arvo tai muu ohjearvo; ylitys/ali-
tus; turvamarginaalit). Hiukkaspitoisuuksien raja- ja 
ohjearvoja on kohdassa Taustatietoa. Vertailu oh-
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jearvoon kuvastaa, kuinka potentiaalinen terveys-
riski kyseisiin hiukkasiin kaivoksen ympäristössä 
liittyy. Ohjearvon ylitys merkitsee, että riski on vä-
estötasolla merkittävästi koholla. Raja/ohjearvoja 
on annettu pitkäaikaisaltistumiselle (vuosikeskiar-
vot) ja lyhytaikaisaltistumiselle (vuorokausiarvot). 
Koska altistuminen hiukkasille on säännöllistä ja 
pitkäaikaista, terveysriskin arviossa pitkäaikaisal-
tistumista kuvaavat hiukkastasot ja niitä vastaavat 
viitearvot ovat ensisijainen vertailukohta. Vuoro-
kausiarvot sopivat lyhytaikaisten pitoisuuspiikkien 
ja huippupitoisuuksien arviointiin. Ne kuvastavat 
välittömiä akuutteja terveysriskejä. 

Koska WHO:n ohjearvot on asetettu terveyspe-
rusteisesti, ne ovat ensisijainen vertailukohta terve-
ysriskin raja-arvoarviointiin. Suomen lakisääteiset 
raja- ja ohjearvot pohjautuvat myös terveysriskiin, 
mutta ne ovat hallinnollisia arvoja terveydensuo-
jeluun. Vertailu niihin kertoo, täytetäänkö lainsää-
dännölliset normit. Tämä vertailu on tarpeen myös 
tehdä. 

Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuden perusteella 
(ilmassa) voidaan laskea ennusteet seuraavien ter-
veysriskien suuruudesta väestötasolla: kuolleisuus 
sydän- ja verisuonisairauksiin, kuolleisuus syöpään, 
krooninen bronkiitti ja vakavat oirepäivät  (Hänni-
nen et al. 2010, Pekkanen et al. 2010) . Arviossa on 
huomioitava altistuvan väestön etäisyys kaivokses-
ta (asuntoalueet ja taajamat). Tautitapausten määrä 
väestössä on perusteltua laskea kaivoskohtaisesti, 
kun potentiaalisesti altistuva ihmismäärä on riittä-

vän suuri. se väestö/alue, jolle riski lasketaan, on 
tarpeen kuvata arviossa. Riskin suuruutta tulisi arvi-
oida simulaatiolaskelmilla eri hiukkaspitoisuuksilla 
ilmassa. Arviossa tulisi esittää riski ainakin toden-
näköisesti vallitsevilla pitoisuuksilla ja realistisilla 
worst case -pitoisuuksilla. Laskennallinen riski ku-
vastaa riskiä yleisellä, väestötasolla. Arviosta ei voi 
päätellä kaivosalueen vieressä asuvan yksittäisen 
ihmisen tarkkaa riskiä. 

Hiukkasten sisältämän kemiallisen komponentin 
haitallisuus hengitysteitse saatuna

Arvioi hiukkasten kemiallisen koostumuksen 
vaikutus niiden haitallisuudelle. Arvioitavia kysy-
myksiä ovat mm. seuraavat: Ovatko hiukkaset ke-
miallisen koostumuksen perusteella todennäköisesti 
tavanomaista haitallisempia (sisältävät esimerkiksi 
poikkeuksellisen paljon tiettyjä metalleja)? Mihin 
yksittäisiin komponentteihin (aineisiin) hiukkasissa 
on syytä kiinnittää ainekohtaista huomiota riskin-
arviossa? Lisääkö aine hiukkasissa merkittävästi 
sen kokonaissaantia/altistumista elimistöön? Myös 
yksittäiseen aineeseen liittyvää terveysriskiä (esi-
merkiksi syöpäriski hengitettynä) on mahdollista si-
muloida MINERA-mallilla eri pitoisuuksilla riskin 
suuruuden arvioimiseksi. Arviossa on huomattava, 
että aineen pitoisuus edustaa pitoisuutta hiukkasis-
sa. Aineen biosaatavuus (liukenematon/vesiliukoi-
nen) hiukkasista elimistöön vaikuttaa aineen sys-
teemiseen toksisuuteen ja biosaatavuuden merkitys 
toksisuudelle on arvioitava tarvittaessa erikseen.

29.2   Hengitetyn pölyn terveysriskin arvio toimivan kaivoksen ympäristössä

toimivan kaivoksen ympäristön ulkoilman pöly/
hiukkaspaitoisuuksista tulisi olla kohdekohtaista 
mittaustietoa pölyleijumasta (pitoisuudet ilmassa) 
ja/tai pölylaskeumasta sekä hiukkasten kemialli-
sesta koostumuksesta. Kaivosympäristön ilmasta 
mitatut hiukkaspitoisuudet (pölyleijuma, frak-
tioituna hiukkasten kokoluokkiin) ovat paras tieto 
riskinarvion toteuttamiseen, koska ne suoraan ku-
vastavat hengitettävää ulkoilmaa. Pitoisuus ilmassa 
kuvastaa hiukkasten kokonaispitoisuutta: tausta-
pitoisuutta ilmassa, kaivoksen kaikkien lähteiden 
päästöjä ja mahdollisista muista lähteistä tulevaa 
päästöä. Se kuvastaa tilannetta kaivosympäristössä 
mittaushetkellä, mittauspisteessä. Mallittamista on 
syytä lisäksi käyttää, jos mallittamalla saadaan re-
levanttia tietoa ihmisten altistumisesta hiukkasille. 
Hiukkasten ympäristöön leviämisen esittämiseen 
(PM10, PM2.5) suositellaan mallitusta. 

Pölylaskeumasta saadaan tietoa ilmassa esiinty-
vistä hiukkasmääristä kokonaismassatasolla. Pö-
lylaskeuma soveltuu parhaiten ongelma-aineiden 

tunnistamiseen sekä muutosten seurantaan koko-
naislaskeumassa ja sen kemiallisessa koostumuk-
sessa. 

Hiukkasiin liittyvän terveysriskin arvion yleis-
periaatteet ovat samat kuin kaivostoiminnan suun-
nitteluvaiheessa. Terveysriskin arviossa eteneminen 
voidaan paremmin porrastaa todellisen tiedon pe-
rusteella toimivasta kaivosympäristöstä. 

Hiukkasten aiheuttama terveysriski hengitettyinä 
(hiukkasten haitallisuus hiukkasina)

Hiukkasten terveyshaitat arvioidaan hiuk-
kaskoon perusteella, kullekin valitulle hiukkasko-
kofraktiolle erikseen. Riskinarviossa on syytä edetä 
todettujen hiukkaspitoisuuksien, niille altistumisen 
ja todetun riskin perusteella niin pitkälle/yksityis-
kohtaiseksi, kuin on mahdollista ja tarpeen riskin 
kuvaamiseksi. 

Vertaa todettuja kaivosalueen ympäristön ul-
koilman hiukkaspitoisuuksia ennen kaivostoimin-
nan aloittamista todettuihin (tausta)pitoisuuksiin. 
Jos hiukkaspitoisuudet ovat suuremmat, kaivoksen 
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osuus pitoisuuden kohoamiseen on syytä selvittää 
ja hiukkasiin liittyvä riski uudelleen arvioida. Ellei 
suunnitteluvaiheen arviota ole tehty, arvio on tässä 
vaiheessa tarpeen tehdä suunnitteluvaiheen periaat-
teiden mukaan. 

Vertaa hiukkaspitoisuutta ulkoilman terveyspe-
rusteiseen enimmäispitoisuusraja-arvoon (ylitys/
alitus; turvamarginaalit). Koska altistuminen hiuk-
kasille on säännöllistä ja pitkäaikaista, terveysriskin 
arviossa pitkäaikaisaltistumista kuvaavat hiuk-
kastasot ja niitä vastaavat viitearvot ovat ensisijai-
nen vertailukohta. Vuorokausiarvot sopivat lyhyt-
aikaisten pitoisuuspiikkien ja huippupitoisuuksien 
arviointiin. Ne kuvastavat välittömiä akuutteja ter-
veysriskejä. Koska WHO:n ohjearvot on asetettu 
terveysperusteisesti, ne ovat ensisijainen vertailu-
kohta terveysriskin raja-arvoarviointiin. Vertailu 
ohjearvoon kuvastaa sitä, kuinka potentiaalinen 
terveysriski kyseisiin hiukkasiin kaivoksen ympä-
ristössä liittyy. Ohjearvon ylitys merkitsee, että ris-
ki on väestötasolla merkittävästi koholla. Suomen 
lakisääteiset raja- ja ohjearvot pohjautuvat myös 
terveysriskiin, mutta ne ovat hallinnollisia arvoja 
terveydensuojeluun. Vertailu niihin kertoo, täyte-
täänkö lainsäädännölliset normit. Tämä vertailu on 
tarpeen myös tehdä. 

Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuden perusteella 
(ilmassa) voidaan laskea ennusteet seuraavien ter-
veysriskien suuruudesta väestötasolla (Hänninen 
et al. 2010, Pekkanen et al. 2010): kuolleisuus sy-
dän- ja verisuonisairauksiin, kuolleisuus syöpään, 
krooninen bronkiitti, vakavat oirepäivät.  Arviossa 
on huomioitava altistuvan väestön etäisyys kai-
voksesta (asuntoalueet ja taajamat). Tautitapausten 
määrä väestössä on perusteltua laskea kaivoskohtai-
sesti, kun potentiaalisesti altistuva ihmismäärä on 
riittävän suuri. se väestö/alue, jolle riski lasketaan, 
on tarpeen arviossa kuvata. Riskin suuruutta tulisi 
arvioida todennäköisesti vallitsevilla pitoisuuk-
silla ja realistisilla worst case -pitoisuuksilla. Las-
kennallinen riski kuvastaa riskiä yleisellä, väestöta-
solla. Arviosta ei voi päätellä kaivosalueen vieressä 
asuvan yksittäisen ihmisen tarkkaa riskiä. 

Hiukkasten sisältämän kemiallisen komponentin 
haitallisuus hengitysteitse saatuna

Kaivosympäristöstä kerättävien hiukkasnäyt-
teiden kemiallinen koostumus tulee selvittää ja 
analysoida kerätyistä pölynäytteistä (pitoisuudet 
hiukkasmassassa; ng/g, µg/g tms.). Esimerkki pö-
lyleijuman PM10-fraktiosta määritettävistä kompo-
nenteista ja suositus PM2.5:n määritettävästä koostu-
muksesta on edellä. Pölylaskeumasta (joka kuvastaa 
kaikkia pölyfraktioita) suositellaan määritettäväksi 
ainakin seuraavat parametrit: kiintoaines (epäor-
gaaninen + orgaaninen), epäorgaaninen kiintoaines, 
kiintoaineen hehkutushäviö, pH, sähkönjohtavuus, 
kaivoskohteen kannalta relevantit metallit. Kiintoai-
neksen ja epäorgaanisen kiintoaineksen erotuksesta 
lasketaan orgaaninen kiintoaines. Pölylaskeuman 
seurannasta ja sen sisällöstä on päätetty kaivoksen 
toimintaan liittyvässä seurantaohjelmassa. 

Arvioi hiukkasten kemiallisen koostumuksen 
vaikutus niiden haitallisuudelle. Poikkeavatko hiuk-
kaset kemiallisen koostumuksen perusteella tavan-
omaisista vastaavan kokoluokan ulkoilman hiukka-
sista ja miltä osin? 

Nimeä poikkeavat aineet: aine, jonka pitoisuus 
hiukkasissa on tavanomaista suurempi (esimerkiksi 
metallit) ja/tai pölylaskeuma osoittaa aineen poik-
keuksellista laskeumaa. Ainekohtaiseen riskinar-
vioon on syytä sisällyttää ainakin ne metallit, joita 
kaivoksesta louhitaan (jos kyseessä on metallikai-
vos). Niihin liittyvä todellinen terveysriski hengitet-
tynä on syytä tietää. 

Arvioi nimettyihin aineisiin liittyvä terveysriski 
(soveltuvasti) MINERA-mallilla: pelkkä hengitys-
teihin kohdistuva riski (hengitysteiden altistuminen, 
paikallinen vaikutus hengitysteissä), lisäys aineen 
kokonaissaantiin elimistöön (kokonaisannoksen ai-
heuttama riski) ja syöpäriski (jos aine on karsino-
geeninen). 

pöly/kiintoaineslaskeumalle ei ole terveysperus-
teisia raja- tai ohjearvoja. Laskeuman koostumusta 
ja siitä määritettyjä parametreja tulisi verrata ver-
tailutietoon muista ympäristöistä (yleinen taustalas-
keuma Suomessa, muut kaivokset, metallirikasta-
moympäristöt, esim. Harjavalta, Raahe) käsityksen 
saamiseksi siitä, miten laskeuma suhtautuu las-
keumaan muissa ympäristöissä. 

29.3  Taustatietoa

29.3.1 Hiukkasista

Hiukkaset jaetaan primaarihiukkasiin (esim. 
PM10) ja sekundaarihiukkasiin (Who 2006).  
Primaarihiukkaset syntyvät mekaanisesti. Sekun-
daarihiukkaset muodostuvat ilmassa, esimerkiksi 
kaasuista (rikkidioksidi, typpidioksidi, ammoniak-

ki, voC) ja muuntuvat ilmassa kemiallisesti ja kool-
taan helposti. PM2.5:ssa on paljon sekundaarihiuk-
kasia, ja ultrapienet hiukkaset (< 0.1 µm) ovat niitä 
pääosin. PM10-hiukkasissa on tyypillisesti (WHO 
2006) geologista alkuperää olevaa pölyä, katupölyä, 
maaperästä irtoavaa pölyä ja myös orgaanista aines-
ta (esimerkiksi siitepölyä ja mikrobien kappaleita). 
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Suomessa ulkoilman PM10-pitoisuudet ovat 
keskimäärin 10−20 µg/m3 (Ilmanlaatuportaali, il-
manlaatu.fi). Ulkoilman PM10-pitoisuudet ovat Eu-
roopassa keskimäärin tasoa 20 µg/m3 ja kaupun-
ki-ilmassa tätä korkeampia (isoissa kaupungeissa 
jopa 40−60 µg/m3) (Who 2006). Kaupunki-ilman 
PM10-fraktiossa tyypillisesti esiintyviä alkuainei-
ta ovat mm. Al, Fe, Mn, Ca ja Mg (happo et al. 
2010). PM2.5-fraktiossa on tyypillisesti runsaasti 
sulfaattia (SO4 

2-) ja ammoniumioneja (NH4 
+) mut-

ta myös metalleja ja muita alkuaineita, samaa pi-
toisuustasoa kuin PM10-2.5-fraktiossa. Nikkeliä (Ni) 
ja vanadiinia (V) on tyypillisesti erityisesti alle 1 
μm:n kokoisissa hiukkasissa, öljyn poltosta pe-
räisin. PAH-aineita on erityisesti PM2.5- ja sitä pie-
nemmissä hiukkasissa (palamis- ja polttoprosessit).  
Endotoksiinia on tyypillisesti erityisesti PM10-frak-
tiossa mutta myös PM2.5-fraktiossa (Happo et al. 
2010).  

Kaupunki-ilman pienhiukkaspäästöissä (PM2.5) 
alkuaineista Cu, Zn, Mn ja Fe tyypillisesti liittyvät 
paikallisen liikenteen päästöihin, si, Al, Ca, Fe ja 
Mn maaperään, s, K, ja Zn kaukokulkeumaan,  Ni 
ja v raskaan polttoöljyn polttoon ja Na ja Cl meri-
veden suolaan (Vallius et al. 2003). Tyypillisiä Hel-
singin kaupungin ulkoilman erikokoisten hiukkas-
fraktioiden alkuainekoostumuksia on kuvattu mm. 
seuraavissa julkaisuissa: Vallius  et al. (2003), Sa-
lonen  et al. (2004), Pennanen et al. ( 2007), Happo 
et al.  (2010). 

Kaivosten mineraalipölyssä PM10-hiukkaset ovat 
keskeinen fraktio. Kaivospölyn ja -ympäristön ter-
veysriskin arvio on yleensä tehty pääasiassa PM10:n 
perusteella. PM2.5-fraktiota ei ole kaivosympäristös-
tä useimmiten mitattu.

 
29.3.2 Terveysperusteiset viitearvot

Kaivokselta tuleva mineraalipöly poikkeaa toden-
näköisesti useimmiten kemialliselta koostumuksel-
taan muusta ulkoilman pölystä (enemmän epäor-
gaanista ainesta, enemmän metalleja). Toistaiseksi 
ei ole tietoa, onko se toksisuudeltaan erilaista kuin 
esimerkiksi kaupunki-ilman pöly. Kaivospölylle ei 
ole erillisiä terveysperusteisia viitearvoja, vaan ris-
kinarviossa käytetään hiukkasten yleisiä viitearvoja 
ja -tietoja.

Raja-arvot:
Suomessa on lakisääteiset terveysperusteiset 

raja-arvot ulkoilman hengitettäville hiukkasille 
(PM10) ja pienhiukkasille (PM2.5) (Valtioneuvoston 
asetus ilmanlaadusta. 38/2011).  (taulukko 21).

Sen lisäksi pitoisuuksien viitearvoiksi on käytet-
tävissä joitakin ohjearvoja. 

Ohjearvot:
Suomi: 

suomessa on annettu v. 1996 kansalliset ohjearvot 
kokonaisleijumalle (TSP) ja hengitettäville hiukka-
sille (PM10) (Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun 
ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista.  
480/1996) (taulukko 22). ohjearvot ovat tavoitteita, 
johon ilmanlaadun parantamisessa pyritään. Ohjear-
voja on käytetty ympäristöviranomaisten suunnitte-
lun ja päätöksenteon apuvälineenä ilmansuojeluun 
(Ilmanlaatuportaali, ilmanlaatu.fi), terveydellisten, 
luontoon sekä viihtyvyyteen kohdistuvien haitto-
jen ehkäisemiseen (Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. 
www.ymparisto.fi. 20.4.2012).  

Hengitettäville hiukkasille (PM10) terveysriskin 
arviossa tulee käyttää vertailuarvona raja-arvoa, 
koska se perustuu uudempaan arvioon kuin ohjear-
vo. TSP:lle ei ole samantasoisia terveysperusteisia 
viitearvoja kuin on PM10:lle ja PM2.5:lle. Oheinen 
TSP:n ohjearvo kuvastaa yleistä ilman pölypitoi-
suuden tasoa, jota ei tulisi ylittää. TSP:lle ei ole la-
kisääteistä voimassa olevaa ohjearvoa. 

Suomessa on asetettu tavoitearvot ilmassa oleval-
le arseenille, kadmiumille, nikkelille ja polysykli-
sille aromaattisille hiilivedyille (PAH), ”jotka on 
mahdollisuuksien mukaan alitettava määräajassa 
ja jolla pyritään välttämään haitallisia terveys- ja 
ympäristövaikutuksia”. (Valtioneuvoston asetus il-
massa olevasta arseenista (As), kadmiumista (Cd), 
elohopeasta (Hg), nikkelistä (Ni) ja polysyklisistä 
aromaattisista hiilivedyistä. 164 /2007). ohjearvot 
(taulukko 23) astuivat voimaan 1.1.2013. Aineet 
määritetään hiukkasten PM10-massapitoisuudesta. 
PAH-aineiden merkkiaineena käytetään bentso(a)
pyreeniä. Tavoitearvoja voidaan käyttää yhtenä ver-
tailuarvona arvioitaessa näille aineille altistumista 
ulkoilmassa. Tieto niiden pitoisuuksista saadaan 
ulkoilman PM10-määrityksistä, hiukkasten kemial-
lisesta analyysistä. 

WHO: 
WHO on arvioinut ulkoilman hiukkasten terveys-

haittoja toistuvasti. vuoden 2006 arviossa (Who 
2006) pM2.5:lle ja PM10:lle on asetettu seuraavat ter-
veysperusteiset enimmäispitoisuusohjearvot (24). 

WHO:n ohjearvot on asetettu terveysperustei-
sesti sille tasolle, jota suuremmilla hiukkaspitoi-
suuksilla terveysriskin tiedetään lisääntyvän mer-
kittävästi (Who 2006). pM2.5:lle ja PM10:lle ei 
ole haitatonta/turvallista pitoisuutta ulkoilmassa 
(kynnysarvoa), vaan terveysriski on sitä suurem-
pi, mitä suurempi pitoisuus ulkoilmassa on (WHO 
2006). Who:n pM10:n ohjearvot on asetettu käyt-
täen PM2.5-fraktiota indikaattorifraktiona: PM2.5-
ohjearvot on muunnettu PM10-ohjearvoiksi käyttäen 

www.ilmanlaatu.fi
www.ilmanlaatu.fi
www.ilmanlaatu.fi
www.ymparisto.fi
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Taulukko 21. hiukkasten raja-arvot ulkoilmassa (valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta. 38/2011). 
Table 21. Ambient air guidelines for particles in Finland.

Hiukkasfraktio Aika Pitoisuus ilmassa, µg/m3 

Hengitettävät hiukkaset (PM10) Vuorokausi (24 tuntia) 50

Vuosi 40

Pienhiukkaset (PM2.5) Vuosi 25

muuntokerrointa 0,5 PM2.5/pM10-pitoisuuksien suh-
teelle. Tyypillinen PM2.5/pM10-suhde on keskimää-
rin 0,5 kaupunkiympäristössä (Who 2006). pM2.5:n 
terveyshaitan annos-vastefunktiot väestötasolla 
tunnetaan paremmin kuin PM10-fraktiolle ja PM2.5 
on pidetty lähtökohtaisesti haitallisempana kuin 
väliin jäävää PM10-2.5-fraktiota. WHO:n ohjearvot 
kuvastavat parhaiten raja-arvotarkastelussa terve-
ysriskiä. Ohjearvo on asetettu erikseen välittömille 
haittavaikutuksille (24 tunnin keskiarvo) ja pitkä-
aikaishaitoille (vuosikeskiarvo), mutta ulkoilman 
hiukkaspitoisuuden ollessa jatkuvasti/säännöllisesti 
hieman koholla, vuosikeskiarvo on oikeampi vertai-
lukohta pitoisuudelle. Ohjearvojen lisäksi WHO on 
asettanut ulkoilman PM2.5- ja PM10-ohjearvojen saa-

Hiukkasfraktio Aika Pitoisuus ilmassa, µg/m3 Tilastollinen määrittely 

Kokonaisleijuma (TSP) Vuorokausi (24 tuntia) 120
Vuoden vuorokausiarvojen 

98. prosenttipiste 

Vuosi 50 Vuosikeskiarvo 

Hengitettävät hiukkaset (PM10) Vuorokausi (24 tuntia) 70
Kuukauden toiseksi suurin 

vrk-arvo 

Taulukko 22. Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien ohjearvot Suomessa. (Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rik-
kilaskeuman tavoitearvoista. 480/1996). 
Table 22. Guideline values for particles in ambient air in Finland. 

Taulukko 23. Arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)pyreenin tavoitearvot ilmassa. (valtioneuvoston asetus 164/2007). Kalen-
terivuoden keskiarvo PM10:n massapitoisuudessa.
Table 23. Target values for arsenic, nickel and benzo(a)pyrene in ambient air. 

Epäpuhtaus Keskiarvon laskenta-aika Tavoitearvo (ng/m3) 

Arseeni (As) Kalenterivuosi 6

Kadmium (Cd) Kalenterivuosi 5

Nikkeli (Ni) Kalenterivuosi 20

Bentso(a)pyreeni Kalenterivuosi 1

vuttamiselle välitavoitteita pyrittäessä raja-arvoi-
hin. Välitavoitteista käy ilmi seuraava terveysriskin 
annos-vasteisuus (taulukko 25). 

Pienhiukkaspitoisuuden lyhytaikaisvaihteluun 
ulkoilmassa liittyy oma terveysriskinsä. Siksi 24 
tunnin pitoisuusohjearvo asetetaan erikseen. PM10:n 
aiheuttama kuolleisuuden lisäys on 0,5 % per 10 µg/
m3 (päivittäinen pitoisuus) (Who 2006).  

WHO:n välitavoitteisiin hiukkasten vuorokausi-
pitoisuuksien alentamisessa (24 tunnin pitoisuudet) 
liittyy seuraava terveysriski (taulukko 26). 

Kiintoaineslaskeumalle (TSP) ei ole olemassa 
WHO:n raja- tai enimmäisohjearvoja. Ultrapienille 
hiukkasille (UF) ei ole myöskään olemassa terveys-
perusteisia enimmäispitoisuus raja- ja ohjearvoja. 
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Taulukko 24. Who:n enimmäispitoisuusohjearvot ulkoilman pM2.5:lle ja pM10:lle (Who 2006). 
Table 24. WHO air quality guidelines for particles. 

Niiden haitallisuuden annos-vasteesta ei ole riittä-
västi tietoa väestötasolla, jotta raja-arvo olisi voitu 
asettaa.

 
29.3.3 Hiukkaspitoisuudet ja niiden kemiallinen 
koostumus ulkoilmassa

Hiukkasten pitoisuuksista ulkoilmassa on runsaas-
ti tietoa taustatiedoksi, mutta tietoa pitoisuuksista 
kaivosympäristöissä, liittyen spesifisesti kaivostoi-
mintaan ei hakujen mukaan (huhtikuu 2012) juuri 
ole tieteellisessä kirjallisuudessa.  Hiukkaspitoi-
suuksista kaivosympäristöissä on tietoja kaivosten 

YVA-arvioissa, ja tietoa kertyy kaivosten tarkkailu-
ohjelmissa kaivoksille ja raportoituna viranomaisil-
le. Kaivostoiminnan vaikutuksista ulkoilman pien-
hiukkaspitoisuuksiin (PM2.5) ei ollut käytettävissä 
MINERA-malliin merkittävää julkaistua tutkimus-
tietoa (mitattuja pitoisuuksia ulkoilmassa). Hiuk-
kasten, raskasmetallien ja hitaasti hajoavien or-
gaanisten yhdisteiden kokonaispäästöistä (tonnia 
vuodessa) ilmaan Suomessa on tietoa Suomen ym-
päristökeskuksen internetsivuilla (www.ymparisto.
fi. 20.4.2012).  Taulukoista näkee ilmaan päätyvien 
aineiden määriä, ja siitä voi tehdä niiden keskinäistä 
vertailua. 

Taulukko 25. WHO:n välitavoitteet ulkoilman hiukkaspitoisuuden vähentämiselle ja niihin liittyvä terveysriski, pitoisuuksien vuo-
sikeskiarvo (Who 2006). 
Table 25. WHO interim targets for particulate matter: annual mean concentrations.

taulukko 26. WHO:n välitavoitteet ulkoilman hiukkaspitoisuuden vähentämiselle ja niihin liittyvä terveysriski, 24 tunnin hiukkas-
pitoisuudet (Who 2006).
Table 26. WHO interim targets for particulate matter: 24-hour concentrations.

Hiukkasfraktio Ohjearvo 
(µg/m3) 

Aika Asetetun arvon peruste 

PM2.5 10 Vuosikeskiarvo 
Alimmat pitoisuudet, joilla sydän- ja verisuonitauti-
kuolleisuus ja syöpäkuolleisuus ovat lisääntyneet 

95 % luottamuksella. 

PM10 25 24 tunnin keskiarvo 24 tunnin ja vuosikeskiarvon PM-tasojen suhde 

Välitavoite PM10 
(µg/m3) 

PM2.5 
(µg/m3) 

Riskin suuruus 

Välitavoite-1 (IT-1) 70 35
Noin 15 % suurempi kuolleisuusriski kuin ohjearvotasolla (PM10 

20 µg/m3; PM2.5 10 µg/m3). 

Välitavoite-2 (IT-2) 50 25
Muiden terveyshyötyjen lisäksi noin 6 % pienempi ennenaikaisen 

kuolleisuuden riski kuin tasolla IT-1. 

Välitavoite-3 (IT-2) 30 15
Muiden terveyshyötyjen lisäksi noin 6 % pienempi ennenaikaisen 

kuolleisuuden riski kuin tasolla IT-2. 

Välitavoite PM10 
(µg/m3) 

PM2.5 
(µg/m3) 

Riskin suuruus 

Välitavoite-1 (IT-1) 150 75
Noin 5 % suurempi lyhytaikaiskuolleisuuden riski kuin ohjearvo-

tasolla (PM10 50 µg/m3; PM2.5 25 µg/m3). 

Välitavoite-2 (IT-2) 100 50
Noin 2.5 % suurempi lyhytaikaiskuolleisuuden riski kuin ohjearvo-

tasolla (PM10 50 µg/m3; PM2.5 25 µg/m3). 

Välitavoite-3 (IT-2) 75 37.5 
Noin 1.2 % suurempi lyhytaikaiskuolleisuuden riski kuin ohjearvo-

tasolla (PM10 50 µg/m3; PM2.5 25 µg/m3). 

www.ymparisto.fi
www.ymparisto.fi
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Suomessa mitataan reaaliaikaisesti hengitettä-
vien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2.5) 
pitoisuuksia useilla ilmanlaatua mittaavilla mitta-
usasemilla ja tiedot kootaan valtakunnalliseen verk-
kopalveluun, Ilmanlaatuportaali (www.ilmanlaatu.
fi). Sieltä on saatavissa reaaliaikainen tieto ja tie-
toja takautuvasti mittauspisteistä. Ilmatieteen laitos 
on kerännyt vuosittain kattavasti Suomen ilman-
laadun rutiiniseurannan mittaustulokset ilmanlaa-
dun seurannan tietojärjestelmäänsä vuodesta 1994 
lähtien. Suomessa on myös tehty useita selvityksiä 
ulkoilman hiukkasista lainsäädäntöä varten, joissa 
on taustatietoa ulkoilmassa esiintyvistä hiukkas- ja 
niiden kemiallisten komponenttien pitoisuuksista, 
mm seuraavia: 

Raportti: Ilmanlaatu Suomessa – Mitatut pitoi-
suudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin sekä vertai-
lua eurooppalaisiin pitoisuustasoihin (Anttila et al. 
2003). Yhteenvedossa on tietoa hengitettävien hiuk-
kasten (PM10) ja kokonaisleijuman (TSP) pitoisuuk-
sista Suomessa v. 2000 saakka. 

Raportti: Ilmanlaadun alustava arviointi Suo-
messa. Arseeni, kadmium, nikkeli, elohopea ja po-
lysykliset aromaattiset hiilivedyt (=pAh-yhdisteet) 
(Alaviippola et al. 2007). Raportissa esitetään ky-
seisten metallien päästöt Suomessa, mittaustu-
loksia pitoisuuksista ulkoilmassa erityisesti me-
talliteollisuuspaikkakunnilta (Harjavalta, Raahe), 
kaupunkiympäristöistä mutta myös luonnon taus-
tapitoisuuksia (Pallaksen Matorova), tietoa raskas-
metallilaskeumista sadevedessä, raskasmetallipitoi-
suuksia sammalissa (bioindikaattoritutkimuksia) ja 
mallinnettuja metalli- ja PAH-pitoisuuksia pisteläh-
teistä.  Pallaksen Matorovan pitoisuudet kuvastavat 
puhtainta metallien taustatasoa ilmassa Suomessa 
ja pääkaupunkiseudun pitoisuudet taajamien ilman 

keskimääräistä pitoisuutta (taulukko 27). 
Elohopea ilmassa on pääasiassa kaasumaisessa 

muodossa, kaukokulkeumaa. Pallaksella kaasumai-
sen elohopean pitoisuudet ovat olleet 1,3−1,5 ng/
m3.  PAH-aineiden pitoisuus hiukkasissa vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan. Yleensä talvikautena (läm-
mityskausi) pitoisuudet ovat suurempia. (Alaviip-
pola et al. 2007).

Raportti: Ilmanlaadun arviointi Suomessa. Pien-
hiukkaspitoisuudet (PM2.5) (Alaviippola & Pietarila 
2011). Raportti on tuore yhteenveto pienhiukkas-
päästöistä, laindäädännöstä, pienhiukkaspitoisuuk-
sien mittauksista, pienhiukkaspitoisuuksista ja nii-
den mallituksesta Suomessa. 

Sen lisäksi on toteutettu useita erilaisia tutkimus-
hankkeita, joissa on kehitetty malleja hiukkaspääs-
töjen, niiden leviämisen ja riskin arviointiin, esi-
merkiksi seuraavat: 

Tutkimushanke: Kokonaismalli pienhiukkasten 
päästöjen ja riskin arviointiin – KOPRA  (Kukko-
nen et al. 2007). 

Tutkimushanke: Pienhiukkasten lähipäästöjen 
terveysriskit: puun pienpoltto ja tieliikenne (PILT-
TI) (Ahtoniemi et al. 2010) . Näiden tutkimushank-
keiden raporteissa on yleistä tietoa erityisesti pien-
hiukkasista. Tulokset on julkaistu myös julkaisuina 
tieteellisessä kirjallisuudessa.

29.3.4  PM2.5

Pienhiukkasia (PM2.5) vapautuu ilmaan erityisesti 
polttoaineiden palamisessa: autoliikenteessä, ener-
gian ja lämmöntuotannossa, puun pienpoltossa ja 
muun biomassan poltossa (Alaviippola & Pietarila 
2011). Merkittävimmät pienhiukkasten päästöläh-
teet Suomessa ovat liikenteen pakokaasut, katupöly 

Epäpuhtaus Mittauspaikka Hiukkasfraktio josta 
mitattu 

Pitoisuus ulkoil-
massa 

Arseeni (As) Matorova PM10 0.2-0.3 ng/m3 

Pääkaupunkiseutu TSP alle 2 ng/m3 

Kadmium (Cd) Matorova PM10 0.03-0.05 ng/m3 

Pääkaupunkiseutu TSP 0.05-0.2 ng/m3 

Nikkeli (Ni) Matorova PM10 0.4-0.8 ng/m3 

Pääkaupunkiseutu TSP 2-4 ng/m3 

Elohopea (Hg) Matorova PM10 0.001-0.003 ng/m3 

Bentso(a)pyreeni Matorova PM10 0.01-0.03 ng/m3 

Pääkaupunkiseutu PM10 0.1-2 ng/m3 

Taulukko 27. Ilman epäpuhtauspitoisuuksia Pallaksen Matorovan mittausasemalla ja pääkaupunkiseudulla.
Table 27. Metal concentrations in particulate matter at Matorova and in the Helsinki area in Finland.

www.ilmanlaatu.fi
www.ilmanlaatu.fi
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ja energian- ja lämmöntuotanto (erityisesti kotitalo-
uksien puun pienpoltto).  Liikenteen pienhiukkas-
päästöjä tulee pakokaasupäästöistä, mutta lähes 
yhtä suuri osuus tienpintojen, renkaiden ja jarrujen 
kulumisesta sekä liikenteen maasta nostattamasta 
pölystä (Alaviippola  & Pietarila 2011).  Pienhiuk-
kasille altistutaan myös sisäilmassa, ulkoa tuleville 
hiukkasille ja hiukkasille sisälähteistä. Ihmisten ko-
konaisaltistumisesta PM2.5:lle noin 50 % saadaan ul-
koilmasta (Who 2006). Auto- ja työkoneliikenne ja 
mahdolliset polttoon perustuvat lämpölaitokset ovat 
potentiaalisia PM2.5-lähteitä kaivoksilla. Varsinai-
nen malmin käsittely päästölähteenä on tiedon puut-
tuessa epäselvä. Pienhiukkasia syntyy ilmakemial-
lisissa reaktioissa myös kaasuista. Pienhiukkaset 
koostuvat pääasiassa erilaisista suoloista/ioneista. 

Pienhiukkasten (PM2.5) pitoisuuksista ulkoilmas-
sa Suomessa on äskettäin tehty yhteenveto, ja siinä 
on mitattua ja mallitettua pitoisuustietoa (Alaviip-
pola & Pietarila 2011). Sen mukaan, pienhiukkas-
ten (PM2.5) vuosikeskiarvo on alittanut ulkoilman 
raja-arvon 25 µg/m3 Suomessa ilmalaatuseurannas-
sa vuosina 2004−2008 kaikkialla. pienhiukkaspitoi-
suudet ovat suurimmillaan Suomen etelä- ja kaak-
koisosissa. Pitoisuudet pienenevät pohjoiseen ja 
länteen mentäessä. Pitoisuuksien arvioidaan olevan 
pienimmillään Pohjois-Suomen puhtailla tausta-
alueilla. Hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuu-
det ovat olleet pallaksella noin 3 µg/m3, ja oletetta-
vasti valtaosa siitä on PM2.5-fraktiota (Alaviippola 
& Pietarila 2011). 

Pienhiukkasten (PM2.5) vuosipitoisuudet ovat ol-
leet keskimäärin seuraavat (Alaviippola & Pietarila 
2011) :
• Helsingin vilkkaasti liikennöity keskusta-alue: 

12−14 µg/m3 
• helsingin taustataso (Kallio): noin 9−12 µg/m3
• Etelä-suomi: noin 7−10 µg/m3 (maaseututausta-

alue) 
• Keski-suomi: noin 4−7 µg/m3 (maaseututausta-

alue) 
• pohjois-suomi: noin 3 µg/m3 (maaseututausta-

alue). 

Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa kaivokset pääasi-
assa sijaitsevat, PM2.5:n keskimääräinen taustapitoi-
suus on 3−7 µg/m3. 

Suurin osa ilman PM2.5;stä on kaukokulkeumaa, 
joka tulee ilmavirtojen mukana etäämpää, jopa tu-
hansia kilometrien päästä. Pitoisuudet kohoavat 
kaukokulkeumaepisodien aikana (itä- ja eteläilma-
virtaukset; metsä- ja maastopalot). Pienhiukkasia 
kulkeutuu Venäjän ja Baltian suunnalta. Tällöin 

tuntiarvot voivat huomattavasti kohota. Lisäksi se-
kundaarisia pienhiukkasia muodostuu muuntumalla 
kaasumaisista epäpuhtauksista. Kaukokulkeuma ai-
heuttaa suurimman vaihtelun PM2.5-pitoisuuksissa. 
(Alaviippola & Pietarila 2011).

Mallittamalla on arvioitu, että kotimaisten pääs-
tölähteiden aiheuttamat PM2.5-pitoisuudet ovat ol-
leet seuraavaa luokkaa v. 2000 (Alaviippola & Pie-
tarila  2011): 
• pääkaupunkiseutu 1−3 µg/m3 
• muut suurimmat kaupungit 0,6−2 µg/m3 
• Etelä-suomen tausta-alueet 0,3−1 µg/m3 
• Keski-suomen tausta-alueet 0,3−0.6 µg/m3 
• pohjois-suomen tausta-alueet 0,3 µg/m3 

 
Vertaamalla kaivoksilta tulevia PM2.5-päästöjä näi-
hin todettuihin tasoihin saadaan käsitys, toimiiko 
kaivos PM2.5-päästölähteenä.

 
29.3.5 Ultrapienet hiukkaset

Ultrapieniä hiukkasia (< 0.1 ) syntyy kaasumaisis-
ta epäpuhtauksista fotoksidaatioreaktioissa mutta 
myös palamisreaktioissa (Who 2006). siten niitä 
voi syntyä myös kaivoksella (pakokaasupäästöt, 
muut polttoprosessit). Ultrapienet hiukkaset muun-
tuvat ilmassa nopeasti; puoliintumisaika ilmassa on 
ainoastaan tunteja. Ultrapienet hiukkaset ovat mu-
kana PM2.5-fraktiossa, eikä niitä ylipäänsä hallin-
noida toistaiseksi erillisenä omana fraktionaan.

29.3.6 Pölylaskeuma

Pölylaskeuma kuvastaa ilmasta laskeutuvia kaikkia 
hiukkasia, kaikista mahdollisista ympäristön läh-
teistä (myös muut lähteet kuin kaivos). Laskeumas-
sa on orgaanista ainesta (luonnosta tulevaa ainesta: 
roskia, siitepölyä, hyönteisiä jne.) ja epäorgaanista 
ainesta (maaperän epäorgaaniset ainekset, kaivos-
pöly). Pölylaskeumasta 
• saadaan tietoa ilmassa esiintyvistä hiukkasmää-

ristä kokonaismassatasolla 
• voidaan takautuvasti määrittää kerättyjen hiuk-

kasfraktioiden kemiallinen koostumus 
• voidaan tunnistaa keskeisimpiä arvioitavia ainei-

ta 
• voidaan seurata ajallisia muutoksia päästöissä 

(esimerkiksi vuodenaikaisvaihtelu; kesä-talvi) 
• voidaan tunnistaa päästöjen leviämisalue 
• voidaan analysoida alueellisia eroja päästöissä 

kaivosalueen ympäristöön. 

Pölylaskeuma sopii paremmin kokonaistilan-
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teen arviointiin (onko merkittäviä pölypäästö-
jä) ja muutosten seurantaan pölypäästöissä kuin 
varsinaiseen terveysriskin arviointiin. Pölylas-
keuman kerääminen olisi syytä tehdä jatkuva-
na, edustavasti myös kaivoalueelta sieltä tulevi-
en komponenttien ja mahdollisesti myös niiden 
lähteiden tunnistamiseksi. Jatkuvalla keräyksellä 
saadaan luotettavin tieto kokonaislaskeumasta. 
Laskeumasta tehtävien analyysien riittävän tihe-
ällä jaksotuksella saadaan tietoa myös laskeuman 
vuodenaikaisvaihtelusta (talvi, kesä), ja se auttanee 
tarvittaessa myös selvittämään syitä muutoksille 
(muutokset kaivoksella tai muussa ympäristössä).  
Koska laskeumanäyte kerätään pitemmältä ajanjak-
solta, muutokset näytteessä, sen keräystavan mu-
kaan, ovat mahdollisia. Tämä on syytä huomioida 
tulosten tulkinnassa. 

Pölylaskeuman parametreista pH kuvastaa 
näytteen happamuutta ja siten periaatteessa hap-
polaskeumaa maahan, jos kaivoksella on asiaa 
selittäviä päästöjä (esimerkiksi rikkidioksidi).  
Ioneja kuvastavaan sähkönjohtavuuteen vaikuttaa 
myös näytteen sisältämä orgaaninen aines. Siksi 
orgaanisen aineksen osuus kiintoaineesta on syytä 
aina selvittää. Terveysriskin arvion kannalta hyö-
dyllisimpiä parametreja ovat kokonaislaskeuma, 
tieto jakaantumisesta orgaaniseen ja epäorgaani-
seen ainekseen ja laskeuman metallipitoisuudet. 
Laskeumatiedot auttavat myös laskeuman vaikutus-
alueen määrittelyssä. 

Pölylaskeumalle (jota TSP kuvastaa) ei ole laki-
sääteistä, sitovaa raja- eikä ohjearvoa. TSP:lle on 
kuitenkin vanha ohjearvo Suomessa (Valtioneu-
voston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilas-
keuman tavoitearvoista. 480/1996), jota on käytetty 
”epävirallisena” vertailuarvona TSP:lle näihin päi-
viin saakka muiden arvojen puuttuessa.  

Bioindikaattoritutkimuksilla voidaan lisäksi 
yleisellä tasolla kartoittaa päästöjen vaikutusaluetta 
kaivoksen ympäristössä.

 
29.3.7 Hiukkaspäästöt jätekasoista

USA:ssa Oklahomassa on tutkittu hiukkaspäästöjä 
(PM10, PM10-2.5, PM2.5) ilmaan peittämättömistä kai-
voksen jätekasoista 0,5−20 km:n etäisyydellä läh-
teestä (Zota et al. 2009).  jätekasoista irtosi ilmaan 
lähinnä hiukkasfraktiota PM10-2.5 (ns. karkea fraktio, 
lisäys ilmaan maksimissaan 20 %). PM2.5-hiukkasia 
jätekasoista irtosi vähän (lisäys maksimissaan ilman 
PM2.5-fraktioon 6 %). hiukkaspitoisuudet ilmassa 
eivät kokonaisuudessaan olleet kovin suuria (PM10 
päästöpaikalla 23 ± 6,4 µg/m3, keskiarvo ±SD), 

mutta pitoisuus oli koholla vielä 5 km:n päässä 
jätekasoista. Pitoisuus pieneni etäisyyden kasvaessa 
jätekasoista. 

29.3.8 Hiukkasten terveyshaitoista

WHO on arvioinut ulkoilman hiukkasten (parti-
culate matter) terveysriskiä toistuvasti. Viimeisin 
kattava yhteenveto on vuodelta 2006 (Who 2006). 
Hiukkasten tyypillisiä toksisia vaikutuksia elimis-
tössä ovat tulehdus (hengitysteissä, myös hengi-
tysteiden ulkopuolella), genotoksiset vaikutukset, 
karsinogeenisuus, vaikutus veren hyytymistekijöi-
hin (koagulaatiotaipumus) ja vaikutus verisuoni-
en seinämiin (endoteeli). Tulehdus on osallisena 
luultavasti useimmissa hiukkasten aiheuttamissa 
terveyshaitoissa. PM10-koon hiukkaset eivät pääse 
keuhkoista verenkiertoon, mutta ultrapienet hiuk-
kaset pääsevät ja vaikuttavat mm. verisuonistoon, 
sydämeen ja laajemmin elimistössä (Who 2006). 
Hiukkasten solutason vaikutusmekanismeja ei täy-
sin tunneta, mutta lisääntyneen reaktiivisten happi-
radikaalien (ROS) tuotannon uskotaan olevan so-
lutasolla keskeisessä osassa (Who 2006) ja siihen 
liittyvä oksidatiivinen stressi. 

Hiukkasen kemiallinen koostumus vaikuttaa 
niiden toksisuuteen (Who 2006). pM10:ssä toden-
näköisesti haitallisia komponentteja ovat mm. me-
tallit, PAH-aineet ja mikrobeista tulevat yhdisteet, 
kuten endotoksiini.  PAH-aineissa on mutageenisia 
ja karsinogeenisia yhdisteitä (esimerkiksi bentso(a)
pyreeni).  Endotoksiini aiheuttaa tulehdusta. Me-
talleista erityisesti transitiometallit stimuloivat 
happiradikaalien (ROS) tuotantoa, ja metallit ovat 
todennäköisesti hyvin keskeinen toksisuutta tuotta-
va komponentti PM2.5-hiukkasissa.  Toistaiseksi ei 
tiedetä, mitkä kaikki alkuaineet/metallit hiukkasissa 
tuottavat toksisuutta, mutta useat metallit ovat kor-
reloituneet hiukkasten aiheuttamaan toksisuuteen ja 
haittoihin, erityisesti vanadiini, nikkeli, sinkki, rau-
ta, kromi ja mangaani (Who 2006). 

Hiukkasten koostumus, ja siten myös toksisuus, 
vaihtelee lähteittäin. Myös vuodenaika voi vai-
kuttaa. Talvella ilmassa on vähemmän maaperästä 
tulevia komponentteja, siitepölyä ja mikrobeja. On 
todennäköistä, että maaseutuympäristössä olevalta 
kaivokselta tulevan PM10-päästön kemiallinen koos-
tumus on erilaista kuin tyypillinen kaupunki-ilman 
PM10-koostumus, sisältäen enemmän mineraaleja. 
Siten arvioitavan hiukkasfraktion koostumus ja sen 
vaihtelu on tarpeen tuntea. Niukkaliukoiset hiukka-
set jäävät keuhkoihin pitkiksi ajoiksi, osa jopa pysy-
västi (esimerkiksi noki, black carbon) (Who 2006).  
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Väestötason ja kliinisissä tutkimuksissa hiukka-
set (PM) on kytketty useisiin terveyshaittavaikutuk-
siin (Who 2006): 
• tulehdus keuhkoissa 
• astman paheneminen, lisääntynyt astmalääkkeen 

käytön tarve 
• lisääntyneet sisäänotot sairaalaan keuhkoahtau-

mataudin takia ja siihen kuolleisuus 
• lisääntynyt kuolleisuus sydän- ja verisuonisaira-

uksiin, lisääntyneet sisäänotot sairaalaan näiden 
tautien takia 

• lisääntynyt sydäninfarktin riski 
• tulehdus muualla elimistössä 
• lisääntyneet infektiot 
• lisääntynyt kuolleisuus sokeritautiin, lisäänty-

neet sairaalaan sisäänotot sokeritaudin takia 
• verisuoniston ja sen seinämien (endoteeli)toi-

mintahäiriöt 
• sepelvaltimotaudin puhkeaminen 
• lisääntynyt keuhkosyöpä. 

Ulkoilman pienhiukkaset ovat EU:ssa (Hänninen 
& Knol 2011) ja Suomessa (Pekkanen 2010) mer-
kittävin ympäristöterveysriski. Pienhiukkasten ter-
veyshaitoista on väestötasolla tietoa eniten PM2.5-
fraktiosta kvantitatiiviseen riskinarvioon. Siksi 
hiukkasten terveysriskin kvantitatiivinen riskinar-
vio tehdään yleensä PM2.5-fraktiolla. Tulokset PM2.5 
ja PM10 käyttäen ovat olleet hyvin samansuuntaisia 
(Hänninen & Knol 2011). Pitkäaikaisen pienhiuk-
kasaltistuksen aiheuttaman terveysriskin arvioissa 
on käytetty indikaattoreina erityisesti sydän- ja ver-
sisuonisairauksia, hengitystiesairauksia ja keuhko-
syöpää (Hänninen et al. 2010). Pienhiukkasten päi-
vittäinen vaihtelu lisää sydän- ja hengitystieoireita, 
lääkkeiden käyttöä, sairaalaan sisäänottoja em. syis-
tä, alentunutta toimintakykyä ja kuolleisuutta (Hän-

ninen et al. 2010). Henkilöt, joilla on ennestään 
sydän- ja verisuonisairauksia, astma tai muita hen-
gityselinsairauksia, ovat ensisijainen riskiryhmä. 
PM2.5:n ja sairastavuuden väliselle yhteydelle ei ole 
havaittu kynnyspitoisuutta. Pienhiukkasille siten ei 
ole/tiedetä haitatonta pitoisuutta. 

PM (käytettäessä PM2.5 indikaattorina) aiheut-
taa 6 000−10 000 (non-discounted) dAly:n sai-
rauskuorman miljoonaa ihmistä kohti. Ulkoilman 
pienhiukkasten (PM2.5) on arvioitu tuottavan ter-
veyshaittaa Suomessa taulukossa 28 esitetyssä laa-
juudessa (Hänninen et al. 2010).  Luvut edustavat 
keskimääräistä väestöpainotettua PM2.5-pitoisuutta 
8,5 µg/m3 Suomessa. 

Taulukossa yksilöriski tarkoittaa pienhiukkas-
ten aiheuttamaa ylimääräistä riskiä saada kyseinen 
sairaus altistuttaessa koko eliniän tietylle hiukkas-
pitoisuudelle. Esimerkiksi 1 %:n elinaikainen lisäri-
ski tarkoittaa, että keskimäärin yksi henkilö sadasta 
sairastuu elinaikanaan altistumisen vuoksi (Pekka-
nen et al. 2010).

Ultrapienet hiukkaset pääsevät keuhkoista 
verenkiertoon ja vaikuttavat laajemmin 
elimistössä kuin muut hiukkaset. Erityisesti 
hiukkasaltistumiseen liittyvät välittömät kuolemat 
on yhdistetty ultrapieniin hiukkasiin. Vaikutukset 
näkyvät tyypillisesti 2−4 päivän viiveellä altistumi-
sesta (pitoisuuspiikit), ja toistuva, kertyvä altistumi-
nen saattaa pahentaa niihin liittyvää haittaa (WHO 
2006).  ultrapienien hiukkasten annos-vastefunkti-
oita ei tunneta vielä sillä tarkkuudella, jotta niihin 
liittyvää terveysriskiä voitaisiin arvioida pelkän ult-
rahiukkaspitoisuuden perusteella. 

Koska hiukkasilla ei ole haitatonta pitoisuutta, 
ainoastaan kvantitatiivinen riskinarvio tekee mah-
dolliseksi riskien vartailun. 

Altistuneita Vaikutus Tapauksia vuosittain Yksilöriski 

Koko väestö 
Ennenaikainen kuollei-

suus 
1800 2.3 % 

3.6 milj. (yli 27-vuotiaat) Krooninen bronkiitti 1200 1.7 % 

3.5 milj. (15-64-vuotiaat) Vakava oirepäivä 2.1 milj 30 päivää 

Taulukko 28. Ulkoilman pienhiukkasten (PM2.5) aiheuttama terveyshaitta Suomessa (Hänninen et al. 2010). 
Table 28. Health effects of PM2.5 in Finland at the population level.
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30   KAASUMAISTEN ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN AIHEUTTAMIEN TERVEYSRISKIEN  
ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Tässä kappaleessa kuvataan, miten kaivokselta tu-
levien kaasumaisten ilman epäpuhtauksien terveys-
riskit kaivosalueen ympäristön väestölle voitaisiin 
arvioida. Koska arvioon on käytettävissä erilaista 
tietoa kaivoksen suunnitteluvaiheessa kuin toimi-
valta kaivokselta, arvio on jaettu vastaavasti.

A. Ulkoilman kaasumaisten ilman epäpuhtauk-
sien terveysriskin arvio kaivoksen suunnittelu-
vaiheessa 
B. Toimivan kaivoksen kaasumaisten ilman 
epäpuhtauksien terveysriskin arvio

 

30.1  Kaasumaiset ilman epäpuhtaudet

Kaivosten kaasumaisten epäpuhtauksien lähteitä 
ovat mm. mahdolliset savukaasupäästöt (esimer-
kiksi lämpölaitokset, muut polttoprosessit), pääs-
töt mineraalien käsittelystä (prosessipäästöt; esi-
merkiksi tRs = total Reduced sulfur, rikkivety 
ja muut pelkistynet rikkiyhdisteet), ajoneuvojen ja 
työkoneiden pakokaasut, louhinnan räjäytyskaasut 
ja orgaaniset liuottimet (voC). Kaivoksen mukaan 
näistä paikallisesti merkittävimpiä todennäköisesti 
ovat savukaasupäästöt, TRS sekä ajoneuvojen ja 
työkoneiden pakokaasupäästöt. Kaivokseen liittyvä 
ajoneuvoliikenne kuljetuksineen voi ulottua satojen 
kilometrien päähän. Kaikki kaivostoiminnasta joh-
tuvan lisääntyneen liikenteen päästöt on arviossa 
huomioitava. 

Koska kaasumaiset epäpuhtaudet laimene-
vat ilmaan, suurimmat pitoisuudet ilmassa ovat 
päästölähteessä kaivosalueella, ennen merkittävää 
päästön laimenemista. Siten kaivosalueen 
työntekijät altistuvat todennäköisemmin ja 

isommille pitoisuuksille kaasumaisia aineita kuin 
kaivosalueen ympäristön väestö. Kaivosalueen 
ulkopuolella liikenteen pakokaasupäästöt 
asuttaessa aivan vilkkaasti liikennöitävän tien 
vieressä voivat muodostaa merkittävän paikallisen 
altistumislähteen, myös pienhiukkasille. Muilta osin 
on todennäköistä, että useimmat kaasumaiset aineet 
laimenevat ulkoilmassa kaivosalueen ulkopuolella 
pitoisuuksiltaan sellaiselle tasolle, joka ei merkittä-
västi poikkea taustatasosta. 

Rikkiyhdisteisiin liittyvät potentiaalisimmat 
haitat, esimerkiksi paha haju ja terveysriskit (eri-
tyisesti kaivosalueella), ja ne on syytä erityisesti 
kaivoksella arvioida. Kaasumaisten epäpuhtauksien 
muut mahdolliset haittavaikutukset olisi arvioitava 
(esimerkiksi rikkidioksidilaskeuma happosateena 
ympäristöön ja sen ekotoksikologiset vaikutukset, 
mahdollinen vaikutus ilmastoon kasvihuonekaasui-
na), mutta tässä keskitytään suoriin kaasumaisten 
aineiden aiheuttamiin terveysriskeihin.

 

30.2  Ulkoilman kaasumaisten ilman epäpuhtauksien terveysriskin arvio kaivoksen  
suunnitteluvaiheessa

Kaivostoimintaan liittyvät ilman kaasumaiset epä-
puhtaudet voidaan arvioida seuraavasti. 

Nimetään kaivokselta ilmaan päätyvät kaasu-
maiset epäpuhtaudet. Potentiaalisia arvioitavia 
kaasumaisia aineita ovat 
• rikkidioksidi (SO2) 
• rikkivety (H2S) 
• muut haisevat rikkiyhdisteet (TRS) 
• typpidioksidi (NO2), tarvittaessa muut typen ok-

sidit (typpioksidi, NO) 
• hiilivedyt (hC) 
• hiilimonoksidi (Co) 
• hiilidioksidi (Co2) 
• muut haihtuvat orgaaniset aineet (voC).

Kuvataan ne prosessit, joista kaasumaiset epä-
puhtaudet syntyvät, päästöjen ajallinen vaihtelu ja 

kemikaalit, joista kaasumaisia ilmapäästöjä syntyy, 
sellaisenaan tai prosesseissa (esimerkiksi rikkihap-
po); arvio käyttömääristä/vuosi. Esitetään arvio 
kunkin aineen kokonaispäästön määrästä ilmaan 
kaivoksella (tonnia/vuosi tms. määrä kvantitatiivi-
sesti). Arviossa käytetään (ominais)päästökertoimia 
mahdollisuuksien mukaan. Muussa tapauksessa ar-
vio tehdään prosessitietojen ja käsiteltävien kemi-
kaalimäärien perusteella. 

Arvioidaan päästön luonteen ja kokonaismää-
rän perusteella vaikutus kaivosalueen ympäristön 
ilmanlaatuun: Lisäävätkö päästöt todennäköisesti 
merkittävästi aineen pitoisuutta ilmassa? Mikä on 
päästön vaikutusalue ympäristössä, erityisesti suh-
teessa asutukseen? 

Arvio perustuu siis päästömääriin. Päästömääril-
le ei ole varsinaisia vertailuarvoja riskinarvion kan-
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nalta. Yksi relevantti vertailukohta ovat jo toimivat 
muut kaivokset tai kohteet, niiden kaasumaisten ai-
neiden päästöjen vaikutus ilmapitoisuuksiin ja mah-
dolliset havaitut vaikutukset suhteessa päästöihin. 
Ilman kaasumaiset kokonaispäästöt Suomessa vuo-
sittain, ja sektoreittain, on kuvattu SYKEn www-
sivuilla, Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa. 

Jos kaivoksen rikkidioksidipäästöt SO2 tai type-
noksidien päästöt arvioidaan merkittäviksi ja suun-
niteltu kaivos sijaitsee asutuksen tuntumassa, pääs-
töjen leviäminen kaivosalueelta ulkoilmassa tulisi 
mallittaa (leviämismallilla). Ilmatieteen laitos on 
mallittanut rikkidioksidin (SO2) ja typpiyhdistei-
den leviämistä ulkoilmaan erilaisista päästölähteis-
tä, joten tietoa ja kokemusta asiasta Suomessa on. 
Liikenteen aiheuttamia pakokaasupäästöjä voidaan 
arvioida esimerkiksi Liikenneviraston Tieverkon 
investointihankkeiden arviointiohjelmistoa (IVAR) 
käyttäen. 

Arvioidaan aineen ilmapäästöön liittyvä terveys-
riski seuraavasti: Kun aineen pitoisuustaso (haaruk-

ka) ilmassa kaivosalueella ja/tai kaivosympäristössä 
voidaan arvioida, verrataan sitä (ylitys/alitus kvan-
titatiivisesti) aineen tavanomaiseen taustapitoisuu-
teen ulkoilmassa, aineen pitoisuuteen ulkoilmassa 
mahdollisissa muissa kaivosympäristöissä ja/tai 
pitoisuuteen ulkoilmassa muiden teollisuusaluei-
den tai kaupunkiympäristössä. Ellei pitoisuustasoa 
ilmassa voida määritellä, tehdään kvalitatiivinen 
arvio terveysriskistä. Tavoitteena on saada käsi-
tys kaivosympäristön pitoisuuksista suhteessa pa-
remmin tunnettuihin ympäristöihin, joihin liittyvät 
terveysriskitkin tunnetaan paremmin. Arvioitua pi-
toisuutta tulisi verrata myös aineen lakisääteiseen 
enimmäispitoisuusarvoon ulkoilmassa (raja-arvo tai 
ohjearvo) (ylitys/alitus kvantitatiivisesti), jos sellai-
nen on. Tämä vertailu kertoo, täyttääkö pitoisuus 
ilmanlaatunormit. Samalla se kertoo epäsuorasti 
terveysriskin hyväksyttävyydestä, koska raja/oh-
jearvojen asettamisessa on käytetty myös terveys-
perusteita. 

30.3  Ulkoilman kaasumaisten epäpuhtauksien terveysriskin arvio toimivan kaivoksen  
ympäristössä

Toimivasta kaivoksesta saadaan tarkempaa ja yksi-
tyiskohtaisempaa, kvantitatiivista tietoa kaasumais-
ten epäpuhtauksien ilmapäästöistä. Päästöt voidaan 
mitata ilmasta tai laskea tarkemmin ominaispäästö-
kertoimilla, kun tiedossa on tarkat lähtökohtatiedot. 
Kaasumaisten epäpuhtauksien terveysriskin arvio 
kaivosalueen ympäristön väestölle on perusteltua 
tehdä portaittaisena sen mukaan, millaisia kaasu-
maisia päästöjä kaivostoimintaan liittyy, kuinka 
paljon päästöjä on, miten lähellä kaivosaluetta ihmi-
siä asuu (altistuminen) ja miten merkittäviä päästöt 
kokonaisuudessaan ovat. 

Riskinarviossa edetään todetun tai potentiaalisen 
riskin mukaisesti yksityiskohtaisempaan arvioon. 
Menettely voisi olla seuraava: Nimeä päästötietojen 
perusteella arvioitavat kaasumaiset epäpuhtau-
det, joiden tiedetään tai voi olettaa nostavan aineen 
pitoisuutta ilmassa kaivosalueen ulkopuolella. Esitä 
niiden kokonaispäästöt (tonnia/vuosi), yksittäisten 
päästölähteiden osuus kokonaispäästössä ja niiden 
synty/päästönopeus (esimerkiksi g/s). Riskinarvio 
tehdään ilmapitoisuuden perusteella tai päästötieto-
jen perusteella sen mukaan, kumpi tieto on käytet-
tävissä.

Riskinarvio ilmapitoisuuden perusteella:
Jos aineen pitoisuus ilmassa on mitattu ja pi-

toisuudet on tiedossa, terveysriskin arvio tehdään 
pitoisuustiedon perusteella. Mitatut pitoisuudet 
ulkoilmasta on paras tieto terveysriskin arvioon, 

koska pitoisuudelle ulkoilmassa on terveysperus-
teisia viitearvoja. Jo toimivan kaivoksen päästöt 
ulkoilmaan suositellaan selvitettäväksi mittaamalla 
aineen pitoisuuksia ulkoilmassa kaivosalueella ja/
tai sen ympäristössä. Mittaus tulisi tehdä potenti-
aalisten päästölähteiden lähettyviltä kaivosalueella 
(todellinen syntyvä päästö ilmaan) ja kaivosalueen 
ulkopuolella (todellinen pitoisuus ulkoilmassa, jol-
le potentiaalisesti altistutaan). Niille aineille, joiden 
pitoisuus ilmassa on mallitettu leviämismallilla, 
tehdään arvio mallitettujen pitoisuuksien perusteel-
la (aineen kokonaispitoisuus ilmassa). 

Vertaa pitoisuutta ilmassa aineen tavanomaiseen 
taustatasoon kohteen ympäristössä tai aineen ylei-
seen taustatasoon, joka edustaa kohdetta. Jos pitoi-
suus on tavanomaista luonnon/ympäristön taustata-
soa, suora terveyshaitta ei ole todennäköinen. Jos 
pitoisuus on tavanomaista taustatasoa suurempi, 
vertaa aineen pitoisuutta ilmassa aineen ulkoilman 
enimmäispitoisuusraja-arvoon/ohjearvoon, jos 
sellainen relevantti arvo on olemassa. Esitä vertai-
luarvon alituksen/ylityksen suuruus. 

jos raja/ohje-arvo ylittyy, tehdään aineelle yk-
sityiskohtaisempi riskinarvio: Määrittele kaasu-
maisen epäpuhtauden vaikutusalue siinä kaivoksen 
ympäristössä, jota riskinarvio koskee, vaikutusalu-
eella asuva väestö, etäisyydet kohteeseen. Vertaa 
aineen todettuja pitoisuuksia ilmassa haitallisiksi 
todettuihin pitoisuuksiin ilmassa (todetut haital-
liset pitoisuudet ulkoilmassa väestötasolla, haitalli-
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set pitoisuudet työperäisessä altistumisessa). Laske 
karsinogeeniselle aineelle syöpäriski väestötasolla 
kuvaamaan syöpäriskin suuruutta, jos altistuminen 
aineelle pystytään määrittämään kvantitaviivisesti 
ja aineelle on olemassa syöpäriskikerroin. 

Riskinarvio päästötietojen perusteella:
Jos tietoa pitoisuudesta ulkoilmassa ei ole, ris-

kinarvio jää päästömäärien ja päästötietojen varaan. 
Niistä ei voida tehdä yksityiskohtaista riskinarviota. 
Päästötiedot voidaan kuitenkin saada todellisina ja 
tarkempina toimivalta kaivokselta kuin suunnitte-
luvaiheessa. Niille aineille, joiden kokonaispäästö 
vuodessa on vähäinen, riittää tarkastelu päästöjen 
pohjalta. Arviomenettely päästötietojen perusteella 
on sama kuin kaivostoiminnan suunnitteluvaihees-
sa: Esitetään tiedot kunkin aineen kokonaispääs-
tön määrästä ilmaan kaivoksella (tonnia/vuosi 
tms. määrä kvantitatiivisesti). Päästöjen laskentaan 
käytetään tietoa siten, kuin sitä on käytettävissä: 
mitattua tietoa päästöistä päästölähteistä mahdolli-
suuksien mukaan, (ominais)päästökertoimin lasket-

tuja päästöjä, päästöjä arvioidaan niitä tuottavien 
prosessitietojen ja käsiteltävien kemikaalimäärien 
perusteella.  

Arvioidaan päästön luonteen ja määrän perusteel-
la vaikutus kaivosalueen ympäristön ilmanlaatuun: 
sitä, lisäävätkö päästöt merkittävästi aineen pitoi-
suutta ilmassa, päästön vaikutusalue ympäristössä, 
erityisesti suhteessa asutukseen ja päästöstä aiheu-
tuva terveysriski kvalitatiivisesti kuvaten. Päästö-
tietojen vertailuun on käytettävissä samat vertailu-
tiedot kuin kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa.  
Ilman kaasumaiset kokonaispäästöt Suomessa vuo-
sittain ja sektoreittain on kuvattu SYKEn www-
sivuilla, Ilman epäpuhtauksien päästöt Suomessa. 
Vertailu muiden toimivien kaivosten päästötietoihin 
kertoo päästöjen suuruuden suhteessa niihin ja mah-
dollisesti todetuista vaikutuksista ympäristössä. On 
syytä huomata, että päästöjen vertailu kaivokselle 
lupaprosessissa asetettuihin päästörajoihin ei kerro 
päästöihin liittyvistä riskeistä, ellei päästörajoja ole 
asetettu selkeästi terveysperusteisesti, haittaa tuot-
tavista tasoista laskien. 

30.4  Taustatietoa

30.4.1 Terveysperusteiset viitearvot

Raja-arvot:
Suomessa on lakisääteiset raja-arvot terveyden 

suojelemiseksi usealle ulkoilman kaasumaiselle 
epäpuhtaudelle (Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot, 
www.ymparisto.fi; Valtioneuvoston asetus ilman-
laadusta. 38 /2011): rikkidioksidille (so2), typpi-
dioksidille (NO2), typen oksideille (NOx), hiilimo-
noksidille (Co) ja bentseenille (taulukko 29).

Varoituskynnys:
Rikkidioksidille, typpidioksidille ja otsonille 

(O3) on annettu ilmassa varoituskynnys (taulukko 
30),  jonka ylittyessä lyhytaikainenkin altistuminen 
vaarantaa väestön terveyden (Valtioneuvoston ase-
tus ilmanlaadusta 38/2011).  
 
Ohjearvot:

Lisäksi pitoisuuksien viitearvoiksi on käytettä-
vissä joitakin ohjearvoja. 
Suomi:

suomessa on annettu v. 1996 kansalliset ohjear-
vot seuraaville ilman kaasumaisille epäpuhtauksille 
(valtioneuvoston päätös 486/1996): rikkidioksidi 
(SO2), typpidioksidi (NO2), hiilimonoksidi (Co)  ja 
haisevat rikkiyhdisteet (TRS). Ohjearvot (taulukko 
31) ovat tavoitteita, joihin ilmanlaadun parantami-
sessa pyritään. Ohjearvoja on käytetty ympäristövi-
ranomaisten suunnittelun ja päätöksenteon apuvä-

lineenä ilmansuojeluun, terveydellisten, luontoon 
sekä viihtyvyyteen kohdistuvien haittojen ehkäise-
miseen. 

Lisäksi otsonille on asetettu terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tavoitearvo 120 
µg/m3 (keskiarvon laskenta-aika 8 tuntia), joka saa 
ylittyä enintään 25 päivänä kalenterivuodessa kol-
men vuoden keskiarvona (Valtioneuvoston asetus 
38/2011).  pitkän ajan tavoitteeksi otsonille on ase-
tettu 120 µg/m3 (keskiarvon laskenta-aika 8 tuntia) 
kalenterivuoden aikana. Otsoni ei ole tavallinen 
kaivokselta tuleva ilman epäpuhtaus, mutta yhtenäi-
syyden vuoksi siihen liittyvät tiedot on sisällytetty 
tähän, jos sitä joskus on tarpeen arvioida. Otsonille 
on asetettu erikseen ohjearvot kasvillisuuden suoje-
lemiseksi. 

haihtuvista orgaanisista yhdisteistä (voC) ai-
noastaan bentseenille on lakisääteinen viitearvo 
(raja-arvo) ulkoilmassa. Ns. voC-asetuksessa (val-
tioneuvoston asetus 435/2001) ja sen muutokses-
sa  (valtioneuvoston asetus 814/2010) on säädetty 
päästörajoista tyypillisille orgaanisia liuottimia 
käyttäville toiminnoille. Asetuksen tavoitteena on 
”ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vä-
hentäminen vähentämällä haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöistä ilmaan kohdistuvia välittö-
miä ja välillisiä vaikutuksia”. jos yksittäisiä voC-
yhdisteitä on tarpeen arvioida kaivosympäristössä, 
voC-asetus antaa viitteitä päästöjen raja-arvoista. 
Kaivosta ei ole asetuksessa mainittu. 

www.ymparisto.fi
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Taulukko 30. Rikkidioksidin, typpidioksidin ja otsonin varoituskynnysarvot ulkoilmassa. 
Table 30. Threshold concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and ozone in ambient air warning of immediate danger. 

Aine Symboli Aika Pitoisuus ilmassa, 
µg/m3 

Tilastollinen määrittely 

Rikkidioksidi SO2 Tunti 250
Kuukauden tuntiarvojen 99. 

prosenttipiste 

Vuorokausi 80
Kuukauden toiseksi suurin 

vrk-arvo 

Typpidioksidi NO2 Tunti 150
Kuukauden tuntiarvojen 99. 

prosenttipiste 

Vuorokausi 70
Kuukauden toiseksi suurin 

vrk-arvo 

Hiilimonoksidi CO Tunti 20 000 Tuntikeskiarvo 

8 tuntia 8000 Liukuva keskiarvo 

Haisevat rikkiyhdisteet TRS Vuorokausi 10
Kuukauden toiseksi suurin 
vrk-arvo, ilmaistaan rikkinä 

Aine Symboli Aika Pitoisuus ilmassa, 
µg/m3 

Sallitut ylitykset vuodes-
sa 

Rikkidioksidi SO2 Tunti 350 24

Vuorokausi 125 3

Typpidioksidi NO2 Tunti 200 18

Vuosi 40

Hiilimonoksidi CO 8 tuntia 10 000

Bentseeni C6H6 Vuosi 5

Taulukko 29. Kaasumaisten ilman epäpuhtauksien raja-arvot ulkoilmassa Suomessa (Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 
38/2011).
Table 29. Guideline values for volatile air pollutants in Finland.

Taulukko 31. Kaasumaisten ilman epäpuhtauksien ohjearvot suomessa (valtioneuvoston päätös 486/1996).  
Table 31. Guideline values for ambient volatile air pollutants in Finland.

Aine Symboli Aika Varoituskynnyspitoisuus 
ulkoilmassa, µg/m3 

Rikkidioksidi SO2 Kolme peräkkäistä 500

Typpidioksidi NO2 Kolme peräkkäistä 400

Otsoni O3 Tunti 240
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Yksittäisen aineen haitallisuus ja siihen liittyvä 
riski on arvioitava spesifisesti lähtien aineen omi-
naisuuksista, sen toksisuustiedoista ja haitalliseksi 
tunnetuista pitoisuuksista erillisenä arviona tässä 
MINERA-mallissa kuvattujen periaatteiden mu-
kaan. 

WHO:
WHO on arvioinut joidenkin ulkoilman kaasu-

maisten epäpuhtauksien terveyshaittoja toistuvasti. 
vuoden 2006 arviossa (Who 2006) ulkoilman rik-
kidioksidille ja typpidioksidille on asetettu seuraa-
vat terveysperusteiset enimmäispitoisuusohjearvot 
(taulukko 32). 

Nämä WHO:n enimmäispitoisuusohjearvot pe-
rustuvat suoraan havaintoihin rikkivedyn, typ-
pidioksidin ja otsonin haitallisista pitoisuuksista 
ihmiselle ja ovat siten ensisijainen vertailukohta 
terveysriskin arvioon ja kuvaukseen viite/vertai-
luarvoina. Enimmäispitoisuusohjearvojen lisäksi 
WHO on asettanut ulkoilman otsonipitoisuuksille 
tavoitearvot (taulukko 33), joihin tulisi pyrkiä, jos 
varsinainen ohjearvo ylittyy, mutta siihen tasoon 

Taulukko 32. WHO:n enimmäispitoisuusohjearvot ulkoilman rikkidioksidille, typpidioksidille ja otsonille. 
Table 32. WHO air quality guidelines for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and ozone.

Taulukko 33. WHO:n välitavoitteet ulkoilman otsonin vähentämiselle ja niihin liittyvä terveysriski.
Table 33. WHO interim targets for ozone in ambient air.

Aine Ohjearvo (µg/m3) Aika 

Rikkidioksidi (SO2) 20 24 tunnin keskiarvo 

500 10 minuutin keskiarvo 

Typpidioksidi (NO2) 40 Vuosikeskiarvo 

200 Tuntikeskiarvo 

Otsoni (O3) 100 8 tunnin keskiarvo 

Välitavoite Päivittäinen maksimi 
8 tunnin keskiarvona 

(µg/m3) 

Peruste 

Suuret pitoisuudet 240
Merkittäviä terveyshaittoja; huomattava osa erityisherkistä ryhmis-

tä saa oireita 

Välitavoite-1 (IT-1) 160

Tärkeitä terveyshaittoja: ei takaa riittävää suojaa väestötasolla. 
Altistumisen tälle pitoisuustasolle on havaittu aiheuttavan fysiologi-
sia ja tulehdusmuutoksia keuhkoissa terveissä nuorissa aikuisissa 
rasituksen yhteydessä, terveysvaikutuksia lapsissa ja arviolta 3-5 

% lisäyksen ihmisten kuolleisuudessa 

Ohjearvo 100

Riittävä suojelu väestölle, mutta jonkin verran haittavaikutuksia 
saattaa esiintyä tätäkin pienemmillä pitoisuuksilla. Arviolta 1-2 % 

lisäys ihmisten kuolleisuudessa väestötasolla. Todennäköistä, että 
ilmassa on muita samantapaisia hapettavia epäpuhtauksia. 

hallinnollisin keinoin ei suoraan voida päästä. Tässä 
ohjearvot on otettu esille niiden sisältämän annos-
vastetiedon vuoksi otsonin haitallisuudesta. 

Ulkoilman otsoniin liittyvälle kuolleisuu-
den lisäykselle väestötasolle on annettu seuraava 
riippuvuus: 0,3−0,5 %:n lisäys kuolleisuudessa per 
10 µg/m3 otsonipitoisuuden lisäys 8 tunnin keskiar-
voon ilman otsonipitoisuuden 70 µg/m3 yläpuolella 
(Who 2006). ulkoilman rikkidioksidille, typen ok-
sideille ja otsonille on erikseen raja- ja tavoitearvot 
kasvillisuuden suojelemiselle ja ohjearvo ekosys-
teemin suojelemiseksi rikkilaskeumalle.

 
30.4.2 Kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuk-
sia ulkoilmassa Suomessa

Ilmanlaatuportaalissa on tietoa ilman kaasumaisten 
epäpuhtauksien pitoisuuksista Suomessa eri paik-
kakunnilta reaaliaikaisena, mittausaseman mukaan-
seuraavista aineista (tilanne 11.5.2012): typpidi-
oksidi (NO2), hiilimonoksidi (häkä) (Co) ja otsoni 
(O3). Tämän lisäksi Ilmanlaatuportaalin kautta on 
mahdollista saada tarkistettua pitoisuustietoa ta-
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kautuvasti läpi Suomen sijaitsevilta mittausasemilta 
seuraavista kaasumaisista ulkoilman epäpuhtauk-
sista: typpidioksidi (NO2), rikkidioksidi (SO2), hai-
sevat rikkiyhdisteet (tRs), hiilimoksidi (häkä, Co) 
ja otsoni (O3). 

Ilmanlaatuportaalista käy ilmi (11.5.2012), että 
kaasumaisten ilman epäpuhtauksien pitoisuudet 
ovat olleet keskimäärin seuraavaa tasoa Suomessa 
viime vuosina (taulukko 34). Tiedot ovat portaalin 
pitoisuuksia esittävistä kuvista, tavoitteena esittää 
pitoisuuksien yleinen keskimääräinen taso. Käytä 
riskinarvioon näiden sijaan tarkkoja paikkakunta-
kohtaisia pitoisuuksia Ilmanlaatuportaalista. 

Rikkidioksidi (SO2)
Ulkoilman rikkidioksidipitoisuuksista (SO2) eri 

paikkakunnilla suomessa vuosina 1985−2000 on 
yhteenveto raportissa Ilmanlaatu Suomessa – Mita-
tut pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin sekä 
vertailuja eurooppalaisiin pitoisuustasoihin (Anttila 
et al. 2003). Sekä päästöissä että ilmapitoisuuksis-
sa oli laskeva trendi. Pitoisuuksien vuosikeskiar-
vot ovat olleet < 10 µg/m3 ja korkeimmat vuoro-
kausikeskiarvot alle 80 µg/m3. Energiantuotanto ja 
teollisuussektori olivat pääasiallisia päästölähteitä. 
Esimerkiksi Harjavallan ympäristössä on mitattu 
vielä korkeita huippupitoisuuksia (300−500 µg/m3). 
Myös nämä pitoisuustiedot on nykyään Ilmanlaatu-
portaalissa, koska ILSE-tietokanta on siirretty sii-
hen portaalia luotaessa.

Ulkoilman rikkidioksidi (SO2)- ja typenoksidi-
pitoisuustietoa (mukaan lukien typpidioksidi, NO2) 
suomesta vuosilta 1994−1998 on myös raportissa 
Ilmanlaadun alustava arviointi Suomessa. Rikki-
dioksidi, typen oksidit, PM10 ja lyijy (Pietarila et 
al. 2001). Raportissa on tietoa kyseisen ajankoh-
dan päästöistä ja alueellista tietoa pitoisuuksista. 
Lisäksi raportissa esitetään taajama- ja teollisuus-
alueen päästöistä mallittamalla saatuja ulkoilman 
rikkidioksidi- ja typenoksidipitoisuuksia (myös pis-

Taulukko 34. Ulkoilman kaasumaisten epäpuhtauksien keskimääräiset pitoisuudet ulkoilmassa Suomessa viime vuosina. 
Table 34. Some data on concentrations of volatile ambient air pollutants in Finland.

Aine Pitoisuustaso (µg/m3) Mitä pitoisuus esittää Ajankohta 

Typpidioksidi (NO2) 10-30 Vuosikeskiarvo V. 2005 

Rikkidioksidi (SO2) < 10 Vuosikeskiarvo V. 1995-2008 

Hiilimonoksidi (häkä) (CO) < 4000 Korkein 8 tunnin keskiarvo V. 2002-2005 

Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) < 10 
Kuukauden toiseksi korkein vuoro-

kausiarvo 
V. 2005 

Bentseeni < 2 Kahden viikon näytteiden keskiarvo V. 2002-2007 

Otsoni (O3) 40-70 Vuosikeskiarvo V. 2006-2008 

telähteistä). Raportista saa vertailutietoa erityisesti 
teollisuusprosessien tuottamista päästöistä (mitattua 
ja mallitettua) ajalta, jolloin päästöt olivat nykyistä 
runsaampia. 

Typpidioksidi (NO2)
Vanhempaa tietoa ulkoilman typpidioksidipi-

toisuuksista (NO2) Suomessa eri paikkakunnilla 
(vuosilta 1987−2000) on Ilmatieteen laitoksen ra-
portissa Anttila et al. (2003), pääasiassa taajamis-
ta. Esimerkiksi v. 2000 tieliikenteen osuus on ollut 
45 % päästöistä ja muiden liikkuvien lähteiden ja 
työkoneiden osuus 20 %, joten liikenne ja työko-
neet (pakokaasut) on niiden merkittävä päästölähde.  
Taajamissa pitoisuudet ovat olleet keskimäärin kuu-
si kertaa korkeammat kuin taajamien ulkopuolella. 
Samana vuonna NO2-vuosikeskiarvot ovat jääneet 
mittausasemilla alle 35 µg/m3. tiedot ovat nykyään 
myös Ilmanlaatuportaalissa. 

Haisevat rikkiyhdisteet (TRS)
Haisevia rikkiyhdisteitä (TRS, Total Reduced 

Sulfur) on seurattu myös systemaattisesti mit-
tausasemilla Suomessa, pääasiassa teollisuus-
paikkakunnilla ja erityisesti näitä päästöjä tuot-
taneilla paikkakunnilla (mm. selluteollisuus). 
Yhteenveto TRS:n seurantatiedoista ulkoilmassa 
suomessa vuosilta 1993−2000 on raportissa Il-
manlaatu Suomessa – Mitatut pitoisuudet suhteessa 
ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailuja eurooppalai-
siin pitoisuustasoihin (Anttila et al. 2003).  Haise-
via rikkiyhdisteitä (TRS) ovat mm. rikkivety (H2S), 
metaanitioli (Ch3sh), dimetyylisulfidi (Ch3sCh3), 
dimetyylidisulfidi(Ch3ssCh3)  ja rikkihiili (Cs2).

Haisevia rikkiyhdisteitä voi joutua ilmaan sul-
faattiselluloosateollisuudessa, jätevedenkäsittelys-
sä, viskoosikuidun tuotannossa (rikkihiili) ja kuten 
tiedetään, myös kaivosprosesseissa. TRS-yhdisteis-
sä rikki on pelkistyneessä muodossa (tästä nimitys 
TRS-aineet). TRS-aineisiin liittyy epämiellyttävä 
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haju ja hajuhaitat. TRS-aineet hapettuvat ilmake-
hässä, yleensä muutaman päivän kuluessa, hydrok-
syyliradikaalien vaikutuksesta karbonyylisulfidiksi 
(Cos) ja rikkidioksidiksi (so2) ja muiksi hapettu-
neiksi rikkiyhdisteiksi. 

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt on il-
moitettu usein rikkidioksidipäästön osana. TSR-ai-
neiden pitoisuudet ilmoitetaan, mittaustavan takia, 
kokonaismääränä. Rutiiniseurantamenetelmässä 
TSR-aineet on hapetettu rikkidioksidiksi ja mitat-
tu muodostuneena rikkidioksidina. Vuonna 2000 
TSR-aineiden vuosikeskiarvot mittausasemilla ovat 
olleet 0,2−2,5 µg/m3 ja kuukauden 2. korkeimmat 
pitoisuudet 2−20 µg/m3 (Anttila et al. 2003).

Hiilimonoksidi (häkä, CO)
Tietoa ulkoilman hiilimonoksidipitoisuuksista 

(Co, häkä) suomessa vuoteen 2000 saakka, lähinnä 
taajama-alueiden mittausasemilta, on raportissa Il-
manlaatu Suomessa – Mitatut pitoisuudet suhteessa 
ohje- ja raja-arvoihin sekä vertailuja eurooppalai-
siin pitoisuustasoihin (Anttila et al. 2003). Hiilimo-
noksidin päälähde on liikenne, autojen pakokaasut. 
Vuonna 2000 tieliikenteen osuus hiilimonoksidi-
päästöissä on 48 %. Hiilimonoksidin vuosikeskiar-
vot ovat vuonna 2000 olleet alle 600 µg/m3 ja kor-
kein 8 tunnin keskiarvo 2 000−6 000 µg/m3.

Otsoni (O3)
Myös Suomen ulkoilman mitatuista otsonipitoi-

suuksista vuosina 1987−2000 on tehty yhteenveto 
(Anttila et al. 2003). Vanhempaa tietoa otsonipi-
toisuuksista ulkoilmassa löytyy tarvittaessa täs-
tä raportista. Otsonia ei yleensä tule sellaisenaan 
päästönä ulkoilmaan mistään, vaan se muodostuu 
ilmassa hiilivetyjen, typen oksidien ja hiilimonok-
sidin välisissä valokemiallisissa reaktioissa, tuntien 
ja päivien kuluessa. Toisaalta runsaasti epäpuhtauk-
sia sisältävässä ilmassa muodostunutta otsonia ku-
luu ilmakemian reaktioissa ja pitoisuudet laskevat. 
Pitoisuus on muodostumis- ja poistumisreaktioiden 
summa. Siten kaukana näistä muista päästölähteis-
tä ilman otsonipitoisuudet voivat olla korkeampia 
ja pitoisuuden vaihtelu suurempaa. (Anttila et al. 
2003).

Mallitettuja pitoisuuksia
Ilmatieteen laitos on mallittanut runsaasti ulkoil-

man rikki- ja typpidioksidipitoisuuksia erilaisista 
päästölähteistä 1990-luvulla (Pietarila et al. 2001). 
Suurimmat mallitetut rikkidioksidipitoisuuden (SO2) 
vuosikeskiarvot ovat olleet v. 1994 tilanteen mukaan: 
kaupungeissa 3−4 µg/m3, kaupunkien yksittäisissä 
laskentapisteissä 6 µg/m3, muilla tutkimusalueilla 
1−5 µg/m3, yksittäisillä teollisuus- ja voimalaitok-
silla <1 µg/m3, yksittäisillä laitoksilla 2−3 µg/m3. 

 
Ilmatieteen laitoksen HILATAR-mallin mukaan 

v. 1998 alueelliset ulkoilman rikkidioksidipitoisuu-
det (talvikeskiarvot) ovat olleet seuraavat: Etelä-
suomessa 2−5 µg/m3, Keski-suomessa 1−2 µg/m3 
ja pohjois-suomen luoteisosassa 0,5−1 µg/m3 (Pie-
tarila et al. 2001). EMEP-kaukokulkeumamalli on 
antanut samanlaisia tuloksia.  Suurimmat mallitetut 
rikkidioksidipitoisuudet (SO2) yksittäisissä tarkas-
telupisteissä kaupungeissa ovat olleet esimerkiksi 
turun seudulla 110 µg/m3, heinolassa 50 µg/m3 ja 
muilla paikkakunnilla 10−20 µg/m3. 

Typenoksidipäästöjä ulkoilmassa on myös malli-
tettu kattavasti Suomessa eri ympäristöissä 1990-lu-
vulla (Pietarila et al. 2001). Suurimmat mallitetut 
typpidioksidipitoisuuden (NO2) vuosikeskiarvot 
ovat olleet kaupunkien keskustassa ja vilkkaiden 
liikenneväylien varrella 40 µg/m3, pienempien kau-
punkien keskusta-alueilla 30 µg/m3 ja yksittäisillä 
teollisuus- ja voimalaitoksilla < 1 µg/m3. Suurim-
mat mallitetut typpidioksidipitoisuudet (NO2) yk-
sittäisissä tarkastelupisteissä kaupungeissa (tun-
tikeskiarvot) ovat olleet esimerkkinä seuraavia: 
pääkaupunkiseutu 400 µg/m3, Turun seutu ja  Lahti 
300 µg/m3, tornio 200 µg/m3 ja voimalaitokset ja 
teollisuuden päästölähteet 50 µg/m3. 

Ilmatieteen laitoksen HILATAR-mallin mukaan 
v. 1998 alueelliset ulkoilman typenoksidipitoisuuk-
sien (mukana myös muut kuin NO2) vuosikeski-
arvot ovat olleet seuraavat: pääkaupunkiseutu > 8 
µg/m3, Etelä- ja lounais-suomi 3−8 µg/m3, Keski-
suomi ja oulu 1−3 µg/m3, pohjois-suomi < 1 µg/m3 

(Pietarila et al. 2001).  EMEP-kaukokulkeumamalli 
on antanut samanlaisia tuloksia.

 
30.4.3 Kaasumaisten ilman epäpuhtauksien 
ominaisuuksia

Rikkidioksidi (SO2)
Historiallisesti fossiilisten polttoaineiden poltto 

(erityisesti hiili) on ulkoilman rikkidioksidin (SO2) 
pääasiallinen lähde (Who 2006). Nämä päästöt 
ovat kuitenkin vähentyneet ja koneiden pakokaa-
su- ja teollisuuspäästöt ovat nykyään merkittäviä 
lähteitä. SO2 hapettuu ilmassa olevien hiukkasten 
pinnalla metallikatalyyttien vaikutuksesta rikkiha-
pokkeeksi (sulfurous acid) ja rikkihapoksi, jotka 
ovat happoina syövyttäviä. Niiden neutraloitumi-
nen ammoniakin vaikutuksesta johtaa bisulfaattien 
ja sulfaatin syntymiseen. Kokonaisuudessaan ul-
koilman SO2-päästöt ovat vähentyneet kaikkialla. 
luonnon taustataso Euroopassakin on noin 5 µg/m3. 
Tavanomaisessa ulkoilmassa SO2 on poikkeuksetta 
yhdessä PM:n kanssa, koska molempia syntyy pa-
lamis/polttoprosesseissa. hiukkaset ilmeisesti toi-
mivat vielä SO2:n kuljettajina hengitysteihin (hiuk-
kasten pinnalla). Siksi väestötason tutkimuksissa on 
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ollut vaikea saada selville, mitkä terveysvaikutukset 
johtuvat SO2:sta ja mitkä hiukkasista. Kokeellisten 
tutkimusten perusteella SO2:lla tiedetään olevan 
omia haittavaikutuksia, mutta alimman haitallisen 
pitoisuuden osoittaminen ulkoilmassa väestötasolla 
on ollut vaikeaa/käytännössä mahdotonta (samanai-
kaiset vaikutukset). (Who 2006).

Typpidioksidi (NO2)
Typpidioksidi (NO2) on tavanomainen ulkoilman 

kaasu, jolla on luonnon lähteitä (Who 2006). sitä 
muodostuu ilmassa ilmakehän typpioksidista (NO), 
tulivuorten toiminnasta, bakteeritoiminnasta ja sa-
lamoinnista. Sillä on erityisesti ihmisen toiminnasta 
johtuvia päästöjä: kaikki polttoprosessit (lämmitys, 
energiantuotanto) ja liikennepäästöt (pakokaasut). 
NO2 on tärkeä ja keskeinen tekijä ulkoilman ilma-
kemian reaktioissa ja muuntuu niissä itsekin koko 
ajan. 

NO2 (Who 2006)
• on yhdessä typpioksidin (NO) kanssa tärkein 

troposfeerin hapetuskapasiteetin säätelijä ilma-
kemian reaktioissa (esimerkiksi hydroksyylira-
dikaalien synty ja kulutus) 

• vaikuttaa keskeisesti ilman otsonipitoisuuteen 
(NO2:n fotolyysi käynnistää otsonin fotokemial-
lisen muodostumisen ilmassa) 

• on vahva hapetin ja reagoi veden kanssa muo-
dostaen typpihappoa ja typpioksidia (NO) 

• on keskeinen lähde näissä reaktioissa ilman se-
kundaarihiukkasille (pien- ja ultrapienhiukkasil-
le) 

• absorboi näkyvää valoa ja vaikuttaa näkyvyyteen 
(ilman kirkkauteen) luonnossa 

• absorboi näkyvää valoa ja vaikuttaa osaltaan il-
maston muutokseen. 

Tärkein NO2:a tuottava reaktio ulkoilmassa on 
otsonin (O3) aiheuttama typpioksidin (NO) (nopea) 
hapettuminen NO2:ksi (Who 2006).  No2 ei siis 
esiinny ulkoilmassa yksin vaan aina osana ilman-
saasteseosta. Tästä syystä sen omia terveyshaittoja 
on vaikea tunnistaa ja erottaa esimerkiksi pienhiuk-
kasten terveysvaikutuksista ulkoilmassa.

 
30.4.4 Haitalliset terveysvaikutukset

Rikkidioksidi (SO2)
SO2 on hyvin vesiliukoista ja imeytyy tehok-

kaasti jo nenästä ja ylemmistä hengitysteistä (WHO 
2006). Rasitus (hengitys voimistuu) edistää sen 
pääsyä syvemmälle hengitysteihin. Hyvin suuret 
pitoisuudet koe-eläimissä vaurioittavat hengitys-
teiden epiteeliä, hidastavat värekarvojen hoitamaa 
puhdistustoimintaa ja aiheuttavat hengitysteiden su-

pistumista. Ihmisten herkkyys hengitetylle SO2:lle 
on yksilöllistä. Toiset reagoivat jo huomattavasti 
pienempiin pitoisuuksiin kuin toiset. Astmaatikot 
ovat erityisen herkkiä saamaan oireita. He ovat eri-
tyisherkkä ryhmä. Hengitetylle SO2:lle reagoidaan 
välittömästi. Vaikutus menee myös nopeasti ohi, 
kun altistuminen loppuu tai vähenee. Kylmä ilma 
vahvistaa vaikutuksia. SO2:lla oletetaan olevan hait-
tavaikutusten suhteen jatkuva annos-vaikutussuhde 
(ei kynnyspitoisuutta). 

Akuutteja vaikutuksia ihmisille (altistuminen 
alle vuorokausi) SO2 tuottaa lyhytaikaisessa altistu-
misessa vasta hyvin suurilla pitoisuuksilla ilmassa. 
Terveillä vapaaehtoisilla tehdyissä kammioaltistus-
kokeissa rikkidioksidille (SO2) on havaittu seuraava 
annos-vaste hengitysfunktioissa (10 minuutin altis-
tuminen): Heikentymä keuhkofunktioissa 11 440 
µg/m3, 14 300 µg/m3, ei merkittäviä muutoksia: 2 
680 µg/m3. Astmaatikoilla pienimmät SO2-pitoisuu-
det, jotka ovat heikentäneet akuutisti (altistumisai-
ka alle vuorokausi) hengitysfunktioita, rasituksessa, 
ovat olleet 1 144 µg/m3. pitoisuudella 572 µg/m3 ei 
ole havaittu merkittävää vaikutusta. Muutoksia sy-
dämen sähkökäyrässä on havaittu jo pitoisuudella 
572 µg/m3. SO2 mahdollisesti vaikuttaa autonomi-
sen hermoston toimintaan jo tätä pienemmilläkin 
pitoisuuksilla. (Who 2006).

Kun SO2:lle altistutaan yli vuorokauden, SO2 on 
jo huomattavasti haitallisempaa. Kun SO2-pitoisuus 
on 40−50 µg/m3, on havaittu seuraavia haittavaiku-
tuksia: päivittäinen kokonaiskuolleisuus lisääntyy, 
päivittäinen kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauk-
siin lisääntyy, sisäänotto sairaalaan hengitystiepe-
räisistä syistä lisääntyy. Näille vaikutuksille ei ole 
voitu osoittaa SO2:lle kynnyspitoisuutta eli haita-
tonta pitoisuutta ei tiedetä. Riski kasvaa altistumi-
sen lisääntyessä. (Who 2006).

Pitkäkestoinen, jatkuva altistuminen kaupunki-
ympäristössä SO2-tasoille 18−27 µg/m3 on jo yhdis-
tetty terveyshaittoihin, mutta vaikutuksia on vaikea 
erottaa muiden samaan aikaan vaikuttavien ilman-
saasteiden vaikutuksista (esimerkiksi PM) (WHO 
2006). Nämä pitoisuudet ovat samaa tasoa kuin 
WHO:n terveysperusteinen enimmäispitoisuus-
ohjearvo, 20 µg/m3 (Who 2006), joka on asetettu 
varovaisuusperiaatteella, suojelemaan SO2:n ter-
veyshaitoilta. Ulkoilman SO2-pitoisuus 20 µg/m3 on 
paras tieto pienimmäksi haitalliseksi tunnetuksi pi-
toisuudeksi (LOAEL) ihmisille riskin kuvaukseen, 
vaikka todennäköisesti mitään kynnyspitoisuutta 
haittavaikutuuksille ei ole. WHO ei ole asettanut 
terveysperusteista enimmäispitoisuusohjearvoa 
pitkäaikaiselle SO2-altistumiselle, koska 24 tunnin 
ohjearvon katsotaan suojelevan myös pitkäaikaisal-
tistumiselta. 
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Typpidioksidi (NO2)
NO2 imeytyy 70−90-prosenttisesti elimistöön 

hengitysteistä (Who 2006). silti haitalliset vaiku-
tukset kohdistuvat pääasiassa hengitysteihin.  Eläin-
kokeista ja ihmisten kokeellisesta altistamisesta 
pelkälle typpidioksidille (NO2) tiedetään, että sillä 
on monenlaisia haitallisia vaikutuksia hengitettynä 
hengitysteissä. Sen on havaittu vaikuttavan keuhko-
jen metaboliatoimintoihin, keuhkojen hengitysfunk-
tioon, keuhkojen rakenteeseen (epiteelisolumuutok-
siin keuhkoissa), aiheuttavan tulehdusta keuhkoissa 
ja alentavan hengitysteiden puolustuskykyä tuleh-
duksia vastaan. Nämä kaikki haitalliset vaikutukset 
ilmenevät hyvin suurilla NO2-pitoisuuksilla (500−1 
800−3 000 µg/m3). Kokeellisista tutkimuksista ih-
misillä tiedetään, että sellaiset ihmiset, joilla on en-
nestään jokin hengitysteiden sairaus (astma, kroo-
ninen keuhkoahtauma, krooninen keuhkotulehdus) 
ovat tavanomaista herkempiä NO2:n aiheuttamille 
haitoille. He ensimmäisenä saavat oireita, kun NO2-
pitoisuus ulkoilmassa nousee, ja ovat erityisherkkä 

ryhmä. Alin NO2-pitoisuus, jolla on havaittu selvä 
suora haitallinen vaikutus astmaatikkojen hengitys-
toimintoihin, on 560 µg/m3. Yksitäisissä tutkimuk-
sissa vaikutuksia on havaittu, kun ilman NO2-pitoi-
suus on ollut yli 200 µg/m3. 

Terveillä aikuisilla ihmisillä haittoja hengitys-
teissä alkaa ilmetä, kun NO2-pitoisuus kohoaa yli 
1 800 µg/m3:n. Who:n vuoden 2006 arviossa alim-
pana haitallisena NO2-pitoisuutena pidetään NO2-
pitoisuutta 200 µg/m3. NO2-pitoisuutta 200 µg/
m3 voidaan pitää alimpana haitallisena pitoisuute-
na ihmisille (LOAEL-arvona) riskin kuvauksessa. 
Toistaiseksi ei tiedetä, lisääkö NO2 syöpäriskiä. 
Vaikka NO2 omat suorat haittavaikutukset ilme-
nevät huomattavasti suuremmilla pitoisuuksilla, 
kuin sen ulkoilmassa esiintyvät pitoisuudet ovat, 
NO2 käsitellään kiinteänä osana muuta ulko-ilman 
saastetta ja esimerkiksi WHO:n terveysperusteiset 
enimmäispitoisuusohjearvot ulkoilmassa on 
asetettu seosvaikutuksen perusteella. NO2 on hyvä 
liikenteen ilmapäästöjen indikaattori.

31   MAAPERÄSSÄ OLEVAN AINEEN TERVEYSRISKIN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Maaperään päätyviä päästöjä arvioidaan pilaan-
tuneen maan riskinarvion periaatteiden mukaan.  
Ihminen saattaa altistua maaperässä (maa-ainek-
sessa) olevalle epäpuhtaudelle koskettamalla maa-
ta (ihokontakti tai ainetta joutuu iholle), syömällä 
maata (saanti suun kautta), hengittämällä maaperäs-
tä irtoavaa pölyä (maasta ilmaan resuspensoituva 
pöly), syömällä alueelta kerättyjä keräilytuotteita 
(sienet, marjat, kasvit) ja syömällä pilaantuneella 
maalla kasvatettua ravintoa (puutarhatuotteet, vilje-
lykasvit). 

Terveysriskin arvio suositellaan tehtäväksi seu-
raavasti: 
• Valitse ne altistumistavat ja -reitit, jotka toteutu-

vat (joista ihmiset altistuvat) kyseisessä kaivos-
ympäristössä. Kaivos saattaa sijaita etäällä asu-
tuksesta, jolloin esimerkiksi suora ihokontakti 
maahan ei ole merkittävä altistumistapa.

• valitse kaivosympäristöstä ne vyöhykkeet / se 
alue, joille/jolle arvio tehdään. Maaperässä to-
dettu pitoisuus vaikuttaa sekä vyöhykkeen että 
altistumistapojen valintaan. Tavoitteena on arvi-
oida epänormaaliin pitoisuuteen liittyvä terveys-
riski.

• Kuvaa potentiaalinen altistuva väestö kyseisen 
maaperän epäpuhtauksille (lukumäärä, ikäja-
kauma) arvioitavalla alueella. 

• Tee arvio ihmisten altistumisesta valituille hait-
ta-aineille, kvantitatiivisena: 

• Miten/missä mediumissa ihmiset altistuvat? 
• Kuinka usein ihmiset altistuvat? 
• Mikä on saatu annos, jos mahdollista (mg/kg/

päivä tms.)? 
• Missä määrin kaivokselta tuleva päästö lisää ai-

neen saantia ihmisille? 

Laskentaohjelma maaperästä saatavan epäpuh-
tauden altistumisen arviointiin/annoksen laskemi-
seen on kuvattu kohdassa Altistumisen arviointi 
terveysriskin arvioinnissa. Laske maaperästä saata-
va annos eri altistumisreittejä siltä osin, kuin käy-
tettävissä olevat tiedot sallivat. Ihmisen terveysriski 
arvioidaan aineen kokonaispitoisuuden perusteella 
maa-aineksessa (taustapitoisuus + siihen myöhem-
min tullut lisä). Ihmisen terveysriskiä ei arvioida 
pelkälle maaperään tulleelle lisäkuormalle (added 
risk), koska aineen kokonaispitoisuus vaikuttaa ter-
veysriskiin (ihmisten ei oleteta mukautuvan tausta-
pitoisuuteen). 
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31.1  Terveysriskin kuvaus

Kuvaa terveysriskin suuruus aineelle edeten alla 
olevasta kohdasta seuraavaan vertailuarvojen ylit-
tyessä. 

Maaperän pitoisuuksien vertailu taustapitoisuu-
teen

Vertaa maaperässä todettuja aineen pitoi-
suuksia alueen taustatasoon (perustilaselvitys). 
Ellei kyseisestä ympäristöstä ole perustilasel-
vityksen tietoja, yleiseen aluetta edustavaan taus-
tatasoon luonnossa/maaperässä. Esitä poikkea-
mat taustasosta (esimerkiksi ylittää x-kertaisesti).  
Tämä vertailu osoittaa, poikkeaako maaperässä to-
dettu aineen pitoisuus luonnon yleisestä taustatasos-
ta, ja onko maaperään tullut ylimääräistä laskeumaa 
tai päästöä. 

Maaperän pitoisuuksien vertailu pilaantuneen 
maan ohjearvoihin

Maaperän pilaantuneisuuden astetta voidaan ar-
vioida vertaamalla maaperässä todettuja aineiden 
pitoisuuksia ns. PIMA-asetuksen ohjearvoihin (Val-
tioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista. 214/2007). ver-
tailusta saadaan samalla tietoa, ovatko pitoisuudet 
niin korkeita, että niillä saattaa olla ekotoksisia 
vaikutuksia tai niihin saattaa liittyä terveysriski. 
Asetuksessa on ohjearvoja metalleille ja joukolle 
orgaanisia aineita. Ohjearvojen käyttöä ja tulkintaa 
on opastettu PIMA-asetukseen liittyvässä oppaassa 
(Ympäristöministeriö 2007). Jos PIMA-asetuksessa 
ei ole aineelle ohjearvoja, arvioi terveysriski suo-
raan kohdan Todelliseen saantiin liittyvä terveysris-
ki. 

Vertaa aineen maaperässä todettua pitoisuutta ai-
neen PIMA-asetuksen kynnysarvoon maaperässä.  
Kynnysarvo on aineen pitoisuus, jonka ylitys osoit-
taa, että pitoisuus on maaperässä koholla. Jos alueen 
yleinen taustapitoisuus on kynnysarvoa suurempi, 
vertailuun käytetään taustapitoisuutta. Jos kyn-
nysarvo ylittyy, vertaa aineen maaperässä todettua 
pitoisuutta aineen PIMA-asetuksen alempaan oh-
jearvoon. Alempi ohjearvo on pitoisuus, joka ylitet-
täessä ympäristö- ja terveysriskit ovat mahdollisia 
ja ne tulisi yksityiskohtaisemmin selvittää tarken-
netulla riskinarviolla. Terveysperusteisesti asetettu 
alempi ohjearvo (ohjearvo ”t”) on pitoisuus, joka 
vastaa ihmisen altistumista maaperästä sellaisella 
tasolla, josta ei pitäisi elinikäisenäkään altistumi-
sena seurata vielä terveyshaittaa. Jos maan pilaan-

tuneisuus on arvioitu aineen ekologisin perustein 
asetetulla ohjearvolla (ohjearvo ”e”), tee vertailu 
sekä ohjearvo (e):llä että ohjearvo (t):llä. Ohjearvo 
(t) kuvastaa ihmisen terveysriskiä. Esitä ylitys (x-
kertaisesti) tai alitus valittuun ohjearvoon/ohjear-
voihin.  Alempi ohjearvo on tarkoitettu ohjearvoksi 
maan tavanomaiselle käytölle (asuinalueet, yleinen 
ympäristö), johon kaivosalueen ulkopuolinen alue-
kin kuuluu. 

Jos alempi ohjearvo ylittyy, vertaa aineen maa-
perässä todettua pitoisuutta PIMA-asetuksen ylem-
pään ohjearvoon. Ylempi ohjearvo koskee te-
ollisuusalueiden pilaantuneita maa-alueita, joilla 
sallitaan huomattavasti korkeammat aineen pitoi-
suudet maaperässä kuin muussa ympäristössä. Ole-
tuksena on, että tavallinen väestö (vrt. työntekijät) 
ja erityisesti lapset eivät alueella oleskele. Tee ver-
tailu maan pilaantuneisuutta kuvaavaan ylempään 
ohjearvoon (aineen mukaan ohjearvo (e) tai (t)) ja 
terveysperusteiseen ylempään ohjearvoon (t). Esitä 
ylitys (x-kertaisesti) tai alitus valittuun ohjearvoon/
ohjearvoihin. 

Todelliseen saantiin liittyvä terveysriski
Vertailu PIMA-ohjearvoihin kertoo karkeas-

ti, onko aineen pitoisuus maaperässä niin suuri, 
että siihen voi liittyä terveysriski. Todellisen ter-
veysriskin arviointiin tarvitaan kvantitatiivinen 
altistumisen arviointi aineelle, osana kokonais-
altistumisen arviointia. Lisääkö altistuminen ky-
seisestä maaperästä ihmisen kokonaisaltistumista 
sellaiselle tasolle, josta voi seurata terveysriski?  
Laske ihmisen altistuminen maaperästä kysei-
selle aineella eri altistumismediumeista ja -reittejä 
MINERA-altistumisen laskentamallilla, kokonais-
annos (esim. mg/kg/päivä). saanti voidaan laskea 
myös suoraan aineen kokonaissaantiin per päivä, 
ellei pelkkää maaperästä tulevaa osuutta ole tar-
peen tarkastella erikseen. Jos aine on syöpävaaral-
linen, tee arvio syöpäriskistä erikseen. Tee riskien 
kuvaus kohdan Riskin kuvaus mukaan. Oppaassa 
Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määritysperusteet 
(Reinikainen 2007) on terveysperusteisia viitearvo-
ja (Haitallisten aineiden tietokortit; SHPter, Suurin 
Hyväksyttävä Pitoisuus, terveysvaikutukset) useille 
metalleille ja orgaanisille aineille maaperässä hQ:n 
laskentaan.  Maaperän pilaantuneisuuden riskinar-
viosta on tekstiä myös yhteenvedossa Komulainen 
(2012). 
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31.2  Taustatietoa

31.2.1 PIMA-asetus ja -ohjeet

Ns. PIMA-asetus (Valtioneuvoston asetus maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. 
214/2007), siihen liittyvä opas (ympäristöministe-
riö 2007)  ja Maaperän kynnys- ja ohjearvojen mää-
ritysperusteet (Reinikainen 2007) ohjeistavat maan 
pilaantuneisuuden arviointia pilaantuneen maan 
kunnostustarpeita varten.  Arvio perustuu aineen 
aiheuttamaan ekotoksiseen haittaan ja ihmisen 
terveysriskiin. Oppaassa ohjeistetaan altistumisen 
ja riskin arviointia, pitkälle samojen periaatteiden 
mukaan kuin tässä MINERA-mallissa.

Maan pilaantuneisuuden arviointi perustuu 
aineen pitoisuuteen maaperässä: taustapitoi-
suuden, kynnysarvon, alemman ohjearvon ja 
ylemmän ohjearvon käyttöön. PIMA-asetuksen 
terveysperusteinen ohjearvo on asetettu tietyllä 
sovellusoppaassa kuvatulla keskimääräisellä 
ihmisen altistumistavalla kullekin aineelle, laskien 
alimmasta haitalliseksi tiedetystä annoksesta 
(ihmiselle tai koe-eläimille). Siten ohjearvovertailu 
antaa karkean kuvan siitä, ovatko aineen maaperässä 
todetut pitoisuudet sellaisella tasolla, jotka ylittävät 
altistumisen tavanomaisen turvamarginaalin, ja riski 
terveyshaittoihin alkaa kasvaa. Ohjearvot sisältävät 
aineen ei-karsinogeenisille vaikutuksille useimmi-
ten 100-kertaisen turvamarginaalin, joten ohjearvon 
lievä ylitys ei merkitse välitöntä terveysriskiä.  

Jos ohjearvo ylittyy, PIMA-ohjeistuksessakin 
suositellaan aineen yksikohtaisempaa arvioin-
tia (tarkennettu riskinarvio; altistumisen/saanti 
kvantitatiivinen määrittäminen ja saantiin liittyvä 
terveysriski) todellisen terveysriskin arvioimiseksi. 
MINERA-mallin altistumisenlaskentaosio sisältää 

myös aineen maaperästä saatavan annoksen las-
kennan.  pIMA-oppaaseen liittyvässä julkaisussa/
oppaassa Maaperän kynnys- ja ohjearvojen määri-
tysperusteet (Reinikainen 2007) kuvataan yksityis-
kohtaisesti ohjearvojen määritysperusteet ja -tapa, 
ja se sisältää usealla tavalla hyödyllistä tietoa myös 
aineiden terveysriskin arviointiin. Siinä olevat hai-
tallisten aineiden tietokortit sisältävät ainekohtaista 
tietoa sen esiintymisestä maaperässä, ympäristöke-
miaa, tietoa toksisuudesta ja yksityiskohtaiset tiedot 
toksisuustietoperustasta, mihin kunkin aineen oh-
jearvot perustuvat, sekä toksisuuden että ekotoksi-
suuden osalta.

 
31.2.2 Terveysriskistä

Kaivostoiminnan päästöt sisältävät alkuaineita 
(metalleja), jotka ovat alkuaineina pysyviä luon-
nossa. Siten toistuvat päästöt kaivoksen toiminnan 
aikana lisäävät niiden kuormaa maaperässä kumu-
latiivisesti. Maaperä on pysyvä altistumisen lähde 
epäpuhtauksille. Aineen pitoisuuden mittaaminen 
maaperästä antaa aina näytteenottohetken tilanteen 
arvioitavaksi. Ihmisten altistuminen maaperään 
päätyneille epäpuhtauksille on suurinta aivan kai-
voksen välittömässä ympäristössä, jos siinä asutaan 
tai oleskellaan pysyvämmin. Siten terveysriskikin 
olisi suurinta aivan kaivoksen lähiympäristössä. 
Maaperän epäpuhtaudet, erityisesti epäorgaanisille 
aineille, eivät useimmiten muodosta merkittävää 
terveysriskiä ihmisille, koska altistuminen maa-
perävälitteisesti jää vähäiseksi. Altistuminen maa-
perästä on kuitenkin syytä lisätä aineen kokonais-
saantiin, jos se on arvioitavassa kohteessa relevantti 
altistumistapa. 

32   MELUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Erkki Kuusisto (THL), Sakari Ruokolainen (Ramboll Finland Oy),  
Niko Karjalainen (Ramboll Finland Oy) ja Hannu Komulainen (THL)

Kaivostoiminnasta saattaa aiheutua melua, joten 
melun mahdollisesti aiheuttamat haitat kaivosym-
päristön väestölle tulee arvioida. Kaivosmelusta ai-
heutuvien terveysvaikutusten arviointiin ei ole tie-
dossa aiempaa kokonaisvaltaista mallia.  Ohessa on 
opastusta meluvaikutusten arviointiin. Malli ei ole 
kuitenkaan kokonaan valmis, vaan tavoitteena on 
lisätä siihen yksityiskohtia myöhemmin. Opasnetin 
MINERA-versio (http://fi.opasnet.org/fi/Minera) on 
aina mallin viimeisin versio, ja mahdolliset täyden-
nykset kannattaa tarkistaa sieltä.  

Arviointiin on käytettävissä useita lähestymis-

tapoja ja menetelmiä, joiden tarkoituksenmukaisin 
valinta riippuu arvioinnin lähtötilanteesta ja tavoit-
teista. Lähtötietojen suuret epävarmuudet kuitenkin 
kerryttävät tuloksiin sitä suuremman kokonaisepä-
varmuuden, mitä pidemmälle jalostettua terveys-
vaikutustietoa tavoitellaan. On syytä harkita, millä 
tavoin arviointi kannattaa tehdä, jotta (suunnitellun 
tai olevan) kaivoksen aiheuttaman melun terveys-
vaikutuksista saataisiin mahdollisimman tarkoituk-
senmukaista tietoa. 

Melun haitoista puhutaan usein karkeasti jaotel-
len viihtyvyys- ja terveyshaittoina. Viihtyvyyden 

http://fi.opasnet.org/fi/Minera
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ja terveyden välille ei kuitenkaan voida vetää selvää 
rajaa, koska ”terveys” on laaja ja sopimuksenvarai-
nen käsite (esimerkiksi WHO:n terveysmääritelmän 
mukaan viihtyvyys on osa terveyttä). Alla olevassa 
tekstissä käytetään – terveyskäsitettä rajailematta – 
ilmausta ”terveysvaikutus” kattamaan kaikki melun 
ei-toivotut vaikutukset ihmiseen. Tässä arvioidaan 
ainoastaan ilmajohteista melua. Runkomelu on li-
säksi arvioitava, jos se on kaivoskohteen ympäris-

tössä relevantti asia. Meluhaittojen arvioimiseen on 
käytettävissä useita toisiaan täydentäviä menetel-
miä, ja niiden valinta riippuu mm. siitä, minkätyyp-
pistä tietoa tavoitellaan (millaisin muuttujin tulok-
set halutaan esittää), mihin tarkoitukseen ja kenen 
toimesta tuloksia on määrä käyttää, kuinka paljon 
lähtötietoja on saatavilla ja kuinka suuria epävar-
muuksia tuloksiin sallitaan sisältyvän. 

32.1  Tulosmuuttujien tyypit: mitä tietoa, kenelle ja kuinka varmaa?

Arvioitavien meluhaittojen ilmaisemiseen voidaan 
käyttää etenkin seuraavia tulosmuuttujatyyppejä: 

1. altistumisjakauma 
2. lakiperusteisten ohjearvojen ylitykset ja ali-

tukset 
3. terveysperusteisten WHO- ym. ohjearvojen 

ylitykset ja alitukset 
4. terveysvaikutukset tapausmäärinä 
5. terveysvaikutukset tautitaakkana. 

Edettäessä tätä tulosmuuttujien hierarkiaa pitkin 
(1−5) tiedon objektiivisuus ja luotettavuus heik-
kenevät, mutta tiedon tulkittavuus terveyshaitan 
kannalta kohenee, ts. tulosmuuttuja kertoo terveys-
haitasta yhä tiiviimmin ja konkreettisemmin. Tällöin 
kasvaa myös tulosten vertailtavuus esim. muihin 
ympäristöterveyskysymyksiin nähden, samoin käy-
tettävyys esimerkiksi kustannushyötytarkasteluun. 
Altistumisjakauman arviointi on samalla välttämä-
tön välitulos yksityiskohtaisemmille arvioinneille 
(2–5). Lupaviranomaisen vaatima tarkastelutapa on 
yleensä ohjearvotarkastelu (tulosmuuttuja 2), jonka 
tueksi lupa- tai valvova viranomainen saattaa edel-
lyttää pidemmälle menevää arviota.  

Ympäristömelun ohjearvot on asetettu yhteis-
kuntapoliittisena kompromissina sellaisille tasoille, 

joiden alittuessakin terveyshaittoja tiedetään aiheu-
tuvan osalle väestöstä. Tämä kompromissi on jou-
duttu tekemään, koska äänen kokeminen vaihtelee 
suuresti yksilöittäin ja näin ollen melulle herkim-
pienkin asukkaiden suojaaminen aiheuttaisi yhteis-
kunnalle liian suuret kustannukset. Ohjearvojen 
alittuminen ei siis takaa terveyshaitoilta välttymistä. 
Ohjearvojen alittuminen kertoo kuitenkin sen, että 
suurin osa kohdeväestöstä välttyy todennäköises-
ti terveyshaitoilta. Ainoastaan tulosmuuttujat 3–5 
tuottavat numerotietoa varsinaisista terveysvaiku-
tuksista. Ne antavat täsmällisempää tietoa melun 
vaikutuksista. 

Ympäristömeludirektiivin mukaan melusta ai-
heutuvat vaikutukset ja meluntorjuntatoimien hyö-
dyt tulisi arvioida altistusvastefunktioita käyttäen 
(ts. tapausmäärinä), kun tehdään direktiivin mukai-
sia meluselvityksiä ja meluntorjuntasuunnitelmia 
väestökeskittymille ja pääliikenneväylille (Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/
EY). Terveysvaikutusten arviointiin tarvitaan – al-
tistusjakauman ohella – monia muitakin ja vielä 
epävarmemmin tunnettuja lähtötietoja (etenkin 
altistusvastefunktiot sekä tautitaakkalaskennassa 
haittapainokertoimet), jotka kasvattavat laskentatu-
losten kokonaisepävarmuutta. 

32.2  Tarkoituksenmukaisen arviointimenetelmän valintapolku

Alla ehdotetaan, miten melun terveysvaikutuksia 
voidaan arvioida kaivosalueen ympäristön väes-
tölle. Ehdotus sisältää suositukset käytettäviksi ar-
viointiperiaatteiksi ja -menetelmiksi sen mukaan, 
mikä on arvioinnin lähtötilanne ja mitkä ovat sen ta-
voitteet. Koska kaivoshankkeen suunnitteluvaihees-
sa arvio meluhaitasta joudutaan tekemään erilaisen 
tiedon pohjalta kuin kaivoksen jo toimiessa, mene-
telmäkuvaus on jaettu vastaavasti. Valitse soveltuva 
lähtötilanne tämän pääjaon mukaisesti. 

A. Arviointi suunniteltavana olevalle kaivokselle 
B. Arviointi toiminnassa olevalle kaivokselle  

Kysymykseen tulevat tulosmuuttujatyypit (kat-
so yllä 1–4) riippuvat käytettävissä olevan tiedon 
määrästä ja arvioinnin tavoitteista (mitä, kenelle). 
Valitse parhaiten soveltuva(t) tulosmuuttujatyypit 
siten, että kaivoksen terveysvaikutuksista saadaan 
mahdollisimman tarkoituksenmukaista tietoa edel-
lä mainitut seikat huomioon ottaen. Pohdi, kuinka 
pitkälle jalostettua tietoa on mielekästä tuottaa ja 
kuinka suuri kokonaisepävarmuus tuloksissa siede-
tään. Arvioinnin täsmällinen (ala)menetelmävalinta 
miltei aina riippuu lisäksi vaadittavien lähtötietojen 
yksityiskohtaisuudesta sekä vaihtoehtoisten mene-
telmien tarkkuudesta, työläydestä ja kustannuksista.
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32.2.1 Meluhaitan arviointi kaivostoiminnan 
suunnitteluvaiheessa

Suunnitteluvaiheessa meluhaittaa ei voida määrit-
tää mittauksin altistuvassa kohteessa, joten arvioin-
ti on perustettava leviämismallinnukseen käyttäen 
kaupallisia tai avoimesti saatavia laskentaohjelmia. 
Lähtötietojen hallintaan ja tulosten tarkastelemiseen 
ja visualisointiin tarvitaan useimmiten jonkinlainen 
paikkatieto-ohjelmisto (GIS, geographic informa-
tion system). Tarvittavat GIS-toiminnallisuudet voi-
vat myös olla liitettynä osaksi kaupallista laskenta-
mallia (tai päinvastoin). 

Arviointi suositellaan tehtävän ja kuvattavan 
seuraavasti. Ensin arvioidaan, onko meluhaittojen 
arviointi tarpeen. Meluhaitan arviointi voidaan si-
vuuttaa tapauksessa, jossa kaivoksen etäisyys lä-
himmistä altistuvista asuinrakennuksista, herkistä 
kohteista ja virkistysalueista on selkeästi niin suuri 
(suojaetäisyys), että koetun meluhaitan aiheutu-
mista voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä me-
luherkillekin altistujille, ja jossa ei myöskään ole 
erityisiä perusteita olettaa lähiympäristön luonnon 
eliöstön kärsivän kaivoksen tuottamasta melusta.

Jos arviointi todetaan tarpeelliseksi, seuraavaksi 
on syytä päättää arviointiin käytettävän paikkatie-
don riittävä yksityiskohtaisuuden taso. Jos etäisyys 
kaivoksen keskipisteestä lähimpiin altistuviin koh-
teisiin on moninkertainen kaivoksen suurimpaan lä-
pimittaan verrattuna ja kaivoksen ja em. kohteiden 
väliin jäävä maasto on suhteellisen tasaista, mallin-
nusta voidaan yksinkertaistaa esittämällä koko kai-
vosalue pistelähteenä. Tällöin tullaan toimeen huo-
mattavasti karkeammilla lähtötiedoilla ja samalla 
laskentakapasiteetin tarve pienenee olennaisesti (ts. 
laskenta nopeutuu ja/tai voidaan käyttää yksinker-
taisempaa laskentamenetelmää). Liikennemelun 
leviäminen kaivoksen käyttämillä liikenneväylillä 
on kuitenkin pääsääntöisesti mallinnettava yksi-
tyiskohtaisemmin, koska liikennemelu leviää kul-
jetusten ja muun kaivosliikenteen muodossa huo-
mattavasti kaivoksen toiminta-aluetta suuremmalle 
alueelle. Useimmissa tapauksissa melun leviäminen 
on arvioitava käyttäen yksityiskohtaista mallin-
nustapaa, jossa kaivosalue kuvataan 3-ulotteisesti. 
Laskennan mutkikkuuden vuoksi tähän tarvitaan 
yleensä kaupallinen melun päästö-leviämismalli. 

Melupäästöjen arviointi
Melumallinnuksen lähtötiedot

Melumallinnuksen suorittamista varten on ke-
rättävä joukko lähtötietoja. Melun leviämisen 
kannalta olennaisimpia lähtötietoja ovat kaivos-
toimintojen ja louhoksen sijainti- ja korkeustie-
dot, melulähteiden melupäästö- ja sijaintitiedot 
sekä tarkasteltavan alueen maaston korkeustiedot.  

Altistumisen arviointia varten on hankittava tie-
dot lähimmistä häiriintyvistä kohteista (asuin- ja 
vapaa-ajan rakennukset, sairaalat, päiväkodit, vir-
kistysalueet jne). Kaivoksen toimintojen tiedot han-
kitaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevista 
toimintasuunnitelmista. Melulähteiden ääniteho-
tasot saadaan joko laitevalmistajilta, kirjallisuu-
desta (tutkimusraportit; YVA-selostukset, esimer-
kiksi Finn-Nickel, Valkeisenrannan YVA-selostus 
(Finn-Nickel 2008), muut tietokannat, esimerkiksi 
SourceDB, www.softnoise.com) tai suorittamalla/
teettämällä päästömittauksia vastaavanlaisista toi-
minnassa olevista kohteista (laitokset, työkoneet).

Melulähteiden tarvittavia lähtötietoja ovat piste-, 
viiva- ja aluelähteille sijainti, reitti tai aluerajaus (x, 
y, z), äänitehotaso taajuuskaistoittain ja sen vuoro-
kausijakauma sekä mahdollinen suuntaavuus. Lii-
kennemelulähteille lähtötietoja ovat tiegeometria, 
liikennetiheys tavanomaisille kuljetusajoneuvoille 
ja sen vuorokausijakauma, ajoneuvotyyppijakauma 
(raskaan liikenteen osuus) ja sen mahdollinen vuo-
rokausivaihtelu.  Maaston korkeustiedot hankitaan 
esim. Maanmittauslaitoksen latauspalvelusta. Mikä-
li mallinnuksissa halutaan käyttää hyväksi maanpei-
tetietoja, voidaan ne hankkia CoRINE-palvelusta. 
Myös maanpeitteen tyyppi (kova, pehmeä, puusto) 
vaikuttaa melun leviämiseen. 

Useimmat laskentastandardit laskevat melun le-
viämisen vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa 
(lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen, 
pieni lämpötilainversio). Osa standardeista mahdol-
listaa tarkempien säätilatietojen syöttämisen mal-
linnusohjelmaan, jolloin voidaan käyttää hyväksi 
Ilmatieteenlaitoksen säätilastoja tai muuta mittaus-
tietoa mahdollisuuksien mukaan. Melulle altistumi-
sen arviointia varten tarvitaan rakennusten tiedot 
(sijainti korkeus) ja asukasmäärät. Rakennusten 
sijainnit löytyvät pääasiassa Maanmittauslaitoksen 
paikkatietoaineistoista. Asukasmäärät ja kerroslu-
vut saadaan esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen 
Rakennustieto-aineistosta. Toimintojen ajallinen 
kehitys on otettava huomioon arvioinnissa. Koska 
kaivosalueen laajuus yleensä muuttuu elinkaaren 
mittaan, mallinnus voi olla tarpeen tehdä kaivoksen 
elinkaaren eri vaiheille erikseen – siinä määrin, kuin 
tuleva kehitys on ennakoitavissa. Muuttuvia tietoja 
voivat olla etenkin päästölähteiden (kiinteät + lii-
kenne) sijainti ja aktiivisuus, maaston korkeusmalli, 
maanpeite sekä altistuvat kohteet. 

Melun leviämisen ja altistumisen arviointi 
Kaivosympäristön melutasojen mittasuureet va-

litaan tulosten käyttötarkoituksen mukaan. Viran-
omaisten edellyttämää ohjearvotarkastelua varten 
käytetään päivä- ja yöajan keskiäänitasoja (LAeq_07-

22 ja LAeq_22-07). Kun tarkastellaan melun terveys-

www.softnoise.com
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vaikutuksia tai kun tehdään Euroopan ympäristö-
meludirektiivin mukaista tarkastelua, käytetään 
vuorokausimelutasoa (päivä-ilta-yömelutaso, Lden) 
ja yömelutasoa (Lnight). Ohjearvojen mukaisessa ul-
komelutarkastelussa melutasot lasketaan 2 metrin 
korkeudelle maanpinnasta. Ympäristömeludirek-
tiivin mukaisessa vuorokausimelutarkastelussa ja 
terveysvaikutuksia tarkasteltaessa melutasot laske-
taan 4 metrin korkeudelle maanpinnasta rakennus-
ten meluisimmalle julkisivulle. Tapauskohtaisesti 
voidaan tässäkin käyttää 2:ta metriä, kuten Euroo-
pan komission työryhmän Good Practice Guide 
(WG-AEN GPG) esittää. Työryhmä esittää melun 
laskentapisteverkon laskentapisteiden etäisyydek-
si toisistaan 10 metriä. Melutasot esitetään alkaen 
40 dB:stä, jolloin kaikki olennaiset altistuvat koh-
teet tulevat tarkastelun piiriin (herkkien kohteiden 
yöajan ohjearvo on 40 dB). Melualueet esitetään 5 
dB:n välein. 

Altistuvien asukkaiden (sekä asuinrakennusten 
ja herkkien kohteiden) altistumisjakaumat esitetään 
jatkotarkastelua varten tarvittaessa seuraavasti: al-
tistuvien asukkaiden lukumäärä per meluvyöhyke, 
altistuvien asuinrakennusten lukumäärä per melu-
vyöhyke sekä kuhunkin herkkään kohteeseen (hoito- 
ja oppilaitokset) kohdistuva altistumistaso yksittäin. 
Jos on tarpeen arvioida suunnitteilla olevan asutuk-
sen (tai herkkien kohteiden) altistumista, käytetään 
tuoreinta saatavilla olevaa maankäyttösuunnitelmaa 
(yleis- tai asemakaava) ja arvioidaan sen perusteel-
la todennäköisesti rakennettavien uudisrakennusten 
oletettavat sijainnit ja edelleen edellä mainittuihin  
asuntoihin odotettavissa olevat asukaslukumäärät. 
Niiden perusteella lasketaan odotettavissa olevat 
altistumistiedot. 

Terveysvaikutusten arviointi
Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa mallitta-

malla ja arvioimalla saatuja melutasoja voidaan ver-
rata meluun liittyviin ohje- ja raja-arvoihin: onko 
todennäköistä, että melutasot pysyvät sallituissa ra-
joissa eivätkä aiheuta viihtyvyys- ja terveyshaittaa, 
jota kaivoksen ympäristössä ei voida hyväksyä?

 

32.2.2 Meluhaitan arviointi toiminnassa olevalle 
kaivokselle

Toisin kuin suunnitteluvaiheen tilanteessa, toimin-
nassa olevan kaivoksen aiheuttamista ympäristöme-
luhaitoista voidaan hankkia suoraa tietoa objektii-
visin ympäristö- ja tarvittaessa sisämelumittauksin 
sekä altistuville asukkaille (ja muille kohteille kuten 
lähistön oppi- ja hoitolaitoksille) suunnatuin kyse-
lyin. Lisäksi toiminnassa olevan kaivoksen toi-
mintojen sijainneista ja korkeustasoista sekä me-
lulähteiden päästöistä saadaan tarvittaessa tarkkaa 
mittaustietoa mahdollisia melumallinnusten päivi-
tystä varten.  Ympäristömelumittaustulosten avul-
la voidaan todentaa melumallinnusten oikeellisuus 
ja toimintaa suunnitella edelleen meluvaikutusten 
vähentämiseksi. Mittauksilla saadaan myös tietoa 
melun häiritsevyydestä (impulssimaisuus/ kapea-
kaistaisuus) mittausten yhteydessä tehtävin kuu-
lohavainnoin sekä laskennallisesti mittaustulosten 
perusteella. Häiritsevyystarkastelun perusteella voi-
daan tehdä tarkat haittakorjaukset mittaus- ja mal-
linnustuloksiin. 

Terveyshaitan arviointi
Todettua melua verrataan relevantteihin melun 

ohje- ja raja-arvoihin (alitukset/ylitykset). tämän 
lisäksi arvioidaan melun häiritsevyys arvioitaviin 
kohteisiin.  Kaivoskohteen mukaan (mm. melulle 
altistuvan väestön lukumäärä) terveysvaikutuksia 
voidaan arvioida väestötasolla vaikutusten tapaus-
määrinä ja/tai tautitaakkana. Nämä laskennat 
on syytä tehdä, kun melulle alstistuva väestömää-
rä on huomattava (laskelmista saadaan hyödyllistä 
tietoa irti). Melun ympäristöterveysvaikutuksia ta-
pausmäärinä Suomessa on arvioitu mm. SETURI-
hankkeessa (Hänninen et al. 2010). Kyseisessä ar-
tikkelissa on laskennassa käytettyjä parametreja, 
jotka saattavat olla relevantteja tapauskohtaisesti 
myös kaivosympäristössä.  Kyselytutkimuksilla 
saadaan tietoa esimerkiksi asukkaiden kokemasta 
meluhäiritsevyydestä altistuvissa kohteissa. Melun 
häiritsevyys suoraan kysyttynä melun kohteeksi 
joutuvilta sisältää kaikki melualtistumiseen liittyvät 
komponentit. Siksi se on erittäin suositeltavaa. Tut-
kimustulosten tietoja voidaan verrata mallinnus- ja 
mittaustuloksilla saatuihin melualtistustietoihin ja 
mahdollisuuksien mukaan käyttää hyväksi terveys-
vaikutusten arvioimisessa sekä toiminnan melu-
vaikutusten vähentämiseen tähtäävässä toiminnan 
suunnittelussa. 
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32.3  Taustatietoa

32.3.1 Melusta ja sen kuvailemisesta

Melu on määritelmän mukaan ei-toivottua tai muu-
toin haitallista ääntä. Ääni taas on kuuloaistilla 
aistittavaa, ilmassa tai muussa kimmoisassa väli-
aineessa etenevää mekaanista aaltoliikettä (väräh-
telyä). Korva aistii tähän värähtelyyn liittyvät pai-
neenvaihtelut ja muuntaa ne hermoimpulsseiksi, 
jotka aivoissa tulkitaan ääneksi. Fysikaalisesti ää-
niaaltoja luonnehtivia suureita ovat mm. äänen no-
peus (huoneenlämpötilassa n. 345 m/s), taajuus f, 
aallonpituus lambda = c/f, aaltojen etenemissuunta 
ja äänenpaineen värähtelyamplitudi. 

Tervekorvainen ihminen voi aistia ääntä taajuuk-
silla 16–16 000 hz (ns. kuuloalue); joskin osa ih-
misistä voi aistia myös alle 16 hz:n taajuisia ääniä, 
jos niitä esiintyy hyvin voimakkaina. Kuulon herk-
kyys riippuukin äänen taajuudesta: herkimmillään 
kuulo on 3–4 kHz:n taajuuksilla. Kuulokynnyksellä 
tarkoitetaan pienintä tervekorvaisen nuoren henki-
lön kuultavissa olevaa äänenpainetta. Taajuudella 1 
khz kuulokynnys on 20 µpa, jota merkitään sym-
bolilla p0. Tämä äänenpaine on valittu ns. vertai-
luäänenpaineeksi, johon suhteuttaen kaikki muut 
äänenpaineet ilmaistaan. Kuvitteellisen pinnan 
läpäisevän äänienergian määrä on verrannollinen 
äänenpaineen amplitudin neliöön. Korva pystyy 
erottamaan voimakkuudeltaan huikeasti vaihtelevia 
ääniä, joiden äänienergiasisällöt vaihtelevat jopa 1 
016-kertaisesti. Näin laajan vaihtelun vuoksi äänen 
tai melun ”voimakkuuksia” tai ”määriä” joudutaan 
mittaamaan ja kuvaamaan ns. tasosuureina, jotka 
perustuvat logaritmin ottoon. Tasosuureita merki-
tään L-alkuisilla (level) symboleilla, jonka perässä 
oleva alaindeksi täsmentää, mistä nimenomaisesta 
tasosuureesta on kysymys. Tasosuureiden yksik-
könä on aina desibeli. Kymmenen desibelin kasvu 
tarkoittaa aina äänienergian 10-kertaistumista. Siten 
esim. 30 desibelin kasvu tarkoittaa äänienergian 1 
000-kertaistumista (10 × 10 × 10). Keskeisin taso-
suure on äänenpainetaso, joka määritellään lp = 
10 log (p2 / p0

2). 
”Melumittarilla” eli äänitasomittarilla pyritään 

mittaamaan juuri äänenpainetasoa Lp, joka on siis 
verrannollinen äänenpaineen neliöön eli ääniener-
gian määrään. Mittaustulos Lp ei kuitenkaan ku-
vasta ihmiskorvan kuuleman äänen voimakkuutta 
oikein, koska mittari mittaa kaikkia taajuuksia sa-
malla herkkyydellä, kun taas korva kuulee pieni- ja 
korkeataajuisia ääniä monta kertaluokkaa heikom-
min kuin 3–4 kHz:n taajuisia ääniä. Jotta mittarin 
«kuulema» äänen voimakkuus saataisiin paremmin 
kuvastamaan ihmiskorvin aistittavaa äänen voimak-

kuutta, mittarin vastaanottamasta äänisignaalista 
painotetaan (suodatetaan) eri taajuuksia siten, että 
taajuuspainotus vastaa ihmiskorvan herkkyyttä eri 
taajuuksille. Painotukseen käytetään yleisesti joko 
ns. A- tai C-painotusta. A-painotus pyrkii jäljittele-
mään kuulon herkkyyttä suhteellisen heikoille ää-
nille ja C-painotus suhteellisen voimakkaille äänil-
le. A-taajuuspainotettua äänenpainetasoa sanotaan 
A-äänitasoksi ja sitä merkitään lA = 10 log (pA

2 
/ p0

2). Ympäristömelukysymyksissä tarkastellaan 
miltei yksinomaan A-äänitasoja. C-äänitasoja käy-
tetään esim. voimakkaiden yleisötilaisuus- ja työ-
paikkamelujen enimmäistasojen tarkasteluun. 

Arjessa esiintyvät A-äänitasot sijoittuvat yleensä 
0 ja 130 dB:n välille. Muistin tueksi hyviä mitta-
tikkuja ovat kuulokynnys  0 dB , kuiskaus  yhden 
metrin etäisyydeltä kuultuna  n. 30 dB, kuuluva 
puhe yhden metrin etäisyydeltä kuultuna  n. 60 dB 
ja ruohonleikkuri yhden metrin etäisyydeltä kuultu-
na  n. 90 dB. Äänen voimakkuus vaihtelee yleensä 
hetkestä hetkeen, joten melua mitattaessa käytetään 
ns. aikavakiota sen asettamiseksi, kuinka nope-
asti äänitasomittarin mittaustuloksen (”viisarilu-
kema”) halutaan seuraavan äänen voimakkuuden 
vaihtelua. Aikavakiona käytetään useimmiten joko 
arvoa s = slow = 1 s tai F = fast = 0.125 s (joka 
pyrkii jäljittelemään ihmiskorvan ”seurailunope-
utta”). Iskumaisille äänille käytetään yleensä epä-
symmetristä aikavakiota I = impulse, joka on 35 ms 
äänen voimistuessa ja 1 500 ms äänen vaimetessa. 
Aikavakion arvo ilmoitetaan yleensä tasosuureen 
alaindeksinä taajuuspainotusindeksin jälkeen. Siten 
esim. ”LAF” tarkoittaa A-taajuuspainotuksella ja 
fast-aikavakiolla suoritettavaa mittausta.

32.3.2  Kaivosmeluja koskevat säädökset sekä 
ohje- ja raja-arvot

Ohjearvot päästötasoille
Näille on useita säädöksiä, esimerkiksi seuraavat: 

ulkolaitemeludirektiivi 2000/14/Ey. direktiivi 
on toimeenpantu ”Laitemeluasetuksella” (Valtio-
neuvoston asetus 621/2001).  siinä on 22 laitetyy-
pille asetettu melupäästön raja-arvot.  63 laitetyy-
piltä edellytetään vain melumerkintää. 

Ajoneuvojen melurajat ja mittausmenetelmä on 
annettu direktiivissä moottoriajoneuvojen melu-
päästöistä (Neuvoston direktiivi 701/157/Ety) ja 
rengasmeludirektiivissä (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2001/43/Ey). Ne on toimeen-
pantu Ajoneuvolakiin (1090/2002)  pohjautuvissa 
asetuksissa.
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Ohjearvot immissiotasoille
Valtioneuvoston päätöstä meluntason ohjearvois-

ta (993/1992) sovelletaan meluhaittojen ehkäise-
miseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnitte-
lussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapea-
kaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään  
haittakorjauksena 5 dB ennen vertaamista ohjear-
voon. 

Relevantteja YM:n antamia ohjeita ovat mm. 
seuraavat:
• Ympäristömelun mittaaminen (1995) 
• tieliikennemelun mittaaminen (1996) 
• Raideliikennemelun mittaaminen (1996) 
• Tieliikennemelun laskentamalli (1993) 
• Raideliikennemelun laskentamalli (2002) 
• Ympäristömelun arviointi ja torjunta (2003). 

Jos melu vaihtelee päiväkohtaisesti, Asumister-
veysohje (2003) sallii ohjearvojen ylittyä seuraa-
vasti: Ohjearvon ylittymisiä yli 3 dB:llä saa esiin-
tyä enintään 10 %:ssa vuoden vuorokausista.  Yli 
5 dB:n ylityksiä saa esiintyä korkeintaan 20–30 

Taulukko 35. valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot ovat seuraavat.
Table 35. Finnish guidelines for noise.

vuorokautena vuodessa.  Yli 10 dB:n ylityksiä ei 
saa olla lainkaan. Jos asuminen on kausiluonteista 
(esim. loma-asunnot), edellä mainittuja ohjeita voi-
daan soveltaa asuntojen todelliseen käyttöaikaan 
suhteutettuina. 

Mittaustulokseen tehdään tarvittaessa äänen is-
kumaisuudesta tai impulssimaisesta johtuvat haitta-
korjaukset ennen ohjearvoon vertaamista. Pienitaa-
juiselle yöaikaiselle melulle (20–200 Hz) on erilliset 
ohjearvot yhden tunnin keskiäänitasoina Leq,1h: 

Pienitaajuiselle yöaikaiselle melulle (20–200 Hz) 
on erilliset ohjearvot yhden tunnin keskiäänitasoina 
Leq,1h (Taulukko 37.) 

Näitä sovelletaan nukkumiseen käytettävissä ti-
loissa.  Päiväaikana hyväksytään 5 dB korkeammat 
arvot.

32.3.3 Impulssimaisuudesta ja äänesmäisyydestä 
johtuvat haittakorjaukset

Ympäristömelun ohjearvot on Suomessa (kuten 
useimmissa muissakin maissa) asetettu siten, että 
sellaisinaan ne soveltuvat vain tasaisesti vaihtele-
ville, laajakaistaisille meluille (tyyppiesimerkkinä 

taulukko 36. Asumisterveysohjeen mukaiset ohjearvot (perustana valtioneuvoston päätös 993/92) melulle ovat seuraavat (Asu-
misterveysohje 2003).
Table 36. Guidance values for noise in residents, offíces and public buildings in Finland.

(dB) päivä
LAeq, 07-22

yö
LAeq, 22-07

ULKONA: 

- asuinalueet

55

50 (vanhat alueet)

- virkistysalueet taajamissa ja niiden tuntumassa 45 (uudet alueet)

- hoito- ja oppilaitosten alueet

- loma-asutus- ja leirintäalueet

45 40- taajamien ulkopuoliset virkistysalueet

- luonnonsuojelualueet

SISÄLLÄ:

asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 30

opetus- ja kokoontumistilat 35 -

liike- ja toimistohuoneet (asiakkaille) 45 -

(dB) päivä 
LAeq, 07-22

yö 
LAeq, 22-07

Asuinhuoneet, majoitustilat, hoitolaitokset 35 30 

Kokoontumis- ja opetushuoneet 35 - 

Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta) 45 - 
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tieliikennemelu), joiden häiritsevyyttä siis pidetään 
eräänlaisena vertailukohtana. Melun häiritsevyys 
kuitenkin yleensä kasvaa, jos melu on iskumais-
ta (impulssimaista) tai äänesmäistä (tonaalista). 
Äänesmäisyyden ohella tai sijasta käytetään usein 
laajempaa ja objektiivisempaa käsitettä kapeakais-
taisuus.  Jos melussa esiintyy edellä mainittuja omi-
naisuuksia, niiden aiheuttama häiritsevyyden kasvu 
otetaan huomioon lisäämällä mitattuun tai mallin-
nettuun keskiäänitasoon kyseisestä äänenlaadusta 
johtuva haittakorjaus (termi), ennen kuin sitä ver-
rataan ohjearvoon. 

Iskumaisuuden ja äänesmäisyyden esiintymisen 
toteamiseksi ja/tai voimakkuuden arvioimiseksi on 
esitetty useita erilaisia operationaalisia tapoja mm. 
standardeissa ja viranomaisohjeissa (katso jäljem-
pänä). Niissä voidaan nojautua kuulonvaraiseen (ts. 
subjektiiviseen) ja/tai äänitasomittareilla tapahtu-
vaan (ts. objektiiviseen) havainnointiin tai näiden 
yhdistelmään.  Korjaustermin arvo sijoittuu useim-
miten 0 ja 12 dB:n välille. Arvo voi riippua sekä 
ohjeen käyttötarkoituksesta (standardi vai viran-
omaisohje), arviointiperiaatteesta (kuulonvarainen 
vai mittaus) tai siitä, kuinka voimakasta havaittu is-
kumaisuus tai äänesmäisyys ovat tarkastelupistees-
sä. Haittakorjaus voi olla kiinteäarvoinen tai jatkuva 
muuttuja sen mukaan, millaista menetelmää käyte-
tään iskumaisuuden tai äänesmäisyyden toteami-
seen.  Jos äänen luonteen toteaminen tehdään kuu-
lonvaraisesti, haittakorjaus on yleensä määritelty 
kiinteänä: joko 1-portaisena (esim. 5 dB) tai 2-por-
taisena (esim. 5 dB heikosti impulssimaiselle ja 10 
dB voimakkaasti impulssimaiselle melulle) muuttu-
jana. Jos äänen luonteen toteaminen perustuu mitta-
ukseen, haittakorjaus voidaan silti määritellä kiin-
teäksi (kuten edellä) tai sen arvo voidaan määrittää 
mittaustuloksista laskennallisesti, jolloin kyseessä 
on jatkuva muuttuja.  Suomen viranomaisohjeis-
sa käytetään ainoastaan kiinteitä haittakorjauksia.  
Mittaustuloksesta laskettavia jatkuva-arvoisia hait-
takorjauksia on määritelty mm. standardeissa ISO 
1996-2:2007 (tonaalisille meluille) (Iso 1996-2: 
2007) ja  Nt ACou 112 (impulssimeluille) (Nt 
ACou 112). 

Etäisyys melulähteestä vaikuttaa melun isku-
maisuuteen tai äänesmäisyyteen.  ”Lähietäisyydel-
lä melu voi olla impulssimaista tai kapeakaistaista, 

f 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 Hz 

Leq,1h 74 64 56 49 44 43 40 38 36 34 32 dB 

mutta kauempana melulähteestä näin ei välttämättä 
ole, koska äänen kulkiessa ilmassa melun huippu-
piikkien voimakkuus pienenee suhteessa taustame-
lutasoon ja niiden ”terävyys” vähenee taajuusalueen 
kasvaessa. Tämä johtuu mm. ilman, maanpinnan ja 
kasvillisuuden absorptiosta sekä erilaisista heijas-
tuksista.” (Promethor 2011).

”Käytännön kokemusten perusteella impulssi-
maisuuskorjaus murskauskohteessa tehdään havain-
topisteissä, jotka sijaitsevat alle 300 metrin etäisyy-
dellä murskauksesta/rikotuksesta. tätä kauempana 
impulssimaisuutta ei yleensä havaita.” (Ramboll 
2011).

Haittakorjausten määrittelyjä viranomaisohjeis-
sa ja standardeissa

valtioneuvoston päätös 993/1992 ympäristöme-
lun ohjearvoista: Jos melu on luonteeltaan iskumais-
ta tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen 
lisätään 5 dB ennen vertaamista ohjearvoon. 

Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston 
ohje 1/1995, liite A: 

Impulssimelu = Melu, joka sisältää hetkellisiä, 
enintään 1s kestäviä ja toisistaan selvästi erottu-
via meluhuippuja. Jos kuulohavainto ei riitä melun 
impulssimaisuuden (iskumaisuuden) toteamiseen, 
voidaan käyttää seuraavaa kriteeriä: A-äänitasojen 
LpAI ja LpAS samaan äänipulssiin liittyvä enimmäis-
tasojen ero LAImax – LASmax on 5 dB tai enemmän. 
Kapeakaistainen melu = Melu, jossa on selvästi 
kuultavia soivia ääniä (ääneksiä tai äänesmäisiä 
komponentteja). Jos kuulohavainto ei selkeästi sul-
je pois kapeakaistaisuuden mahdollisuutta, voidaan 
melun kapeakaistaisuus karkeasti todentaa seuraa-
vasti: ainakin yhden terssikaistan terssipainetaso on 
vähintään 5 dB suurempi kuin välittömästi kyseisen 
kaistan ala- ja yläpuolella olevien terssikaistojen ää-
nenpainetasot. 

Promethor (2011) kommentoi em. ohjetta seuraa-
vasti: ”Pienitaajuisen melun osalta mittausohjeen 
määritelmä 5 dB:n erosta terssikaistojen äänenpai-
netasoissa on liian tiukka. Jotta pienitaajuinen melu 
koetaan kapeakaistaisena, tulee äänenpainetasoero-
jen olla suurempia.” Parempi määritelmä kapea-
kaistaisuuden arvioimiseksi on esitetty standardissa 
PSK 4101 (Standardi PSK 4101, 2005). 

Taulukko 37. Pienitaajuisen melun yöaikaiset ohjearvot yhden tunnin keskiäänitasona eri taajuuksilla.
Table 37. Guidelines for night time low frequency noise (one hour averages at different frequencies).
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Asumisterveysohje (2003): 
Impulssimaisuudesta johtuva haittakorjaus teh-

dään impulssin äänialtistustasoon (LAE) ennen kes-
kiäänitason laskemista: 
• Voimakkaasti impulssimaiselle melulle (LAE = 

55...60 dB) korjaus on 10 dB. 
• Heikosti impulssimaiselle korjaus on 5 dB. 
• Äänen ’’kapeakaistaisuudesta’’ johtuva 

haittakorjaus on sitä suurempi, mitä selvemmin 
ääni on ulisevaa, sireenimäistä tai soivaa: 

• selvästi kapeakaistaiselle korjaus on 6 dB. 
• Heikosti kapeakaistaiselle korjaus on 3 dB. 
• Korjaus tehdään vain siihen osaan melusta, joka 

on kapeakaistaista. 
 

Standardi PSK 4101 (2005).  Melun hallinta teolli-
suuden laitehankinnoissa: 

Melu on kapeakaistaista, kun sen terssispektrissä 
ainakin yhden kaistan äänenpainetaso on 
• yli 400 Hz:n kaistoilla vähintään 5 dB 
• 160–400 hz:n kaistoilla vähintään 8 dB 
• alle 160 hz:n kaistoilla vähintään 12 dB 
• suurempi kuin viereisten kaistojen tasojen kes-

kiarvo. 
 

standardi Nordtest ACou 112 (Nt ACou 112): 
 Kultakin puolen tunnin tarkastelujaksolta tulee 

valita nousunopeudeltaan ja tasoeroltaan suurimmat 
impulssit. (Tasoerolla tarkoitetaan Fast-aikapaino-
tuksella mitattavaa hetkellisen A-äänitason nousua 
sillä aikavälillä, jolla äänen nousunopeus ylittää 10 
dB/s.) puolta tuntia lyhytkestoisempaa melua tar-
kasteltaessa impulssit valitaan koko tarkastelujak-
solta.  Kunkin valitun ’’impulssin ennustettu erottu-
vuus’’ (prominenssi) P lasketaan kaavalla :

P = 3 lg (nousunopeus / [dB/s]) + 2 lg (tasoero 
/ [dB]) 

Lopputuloksen määrää se impulssi, jolla on suu-
rin P:n arvo. 

standardi Iso 1996:1-2003 (Iso 1996-1:2003): 
Melun impulssimaisuus tai äänesmäisyys määri-

tetään kuulonvaraisesti. Suositellut haittakorjaukset 
ovat liitteessä A (Table A.1): 
• tavallinen impulssimelu (regular impulsive): 5 

dB 
• voimakkaasti impulssimainen melu (highly im-

pulsive): 12 dB 
• selvästi kuultavat äänekset (prominent tones): 

3–6 dB. 

Jos äänesmäisyydestä vallitsee epäselvyys, ää-
nesmäisyys tulisi varmistaa käyttäen standardissa 
Iso 1996-2:2007 kuvattuja objektiivisia menetel-

miä. Yksityiskohtainen (referenssi)menetelmä on 
kuvattu standardin liitteessä C ja yksinkertaistettu 
menetelmä on kuvattu standardin liitteessä D.

 
32.3.4 Melun terveyshaitoista

Melu aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ja terveyshaittaa 
(Heinonen-Guzejev et al. 2012). Ihmiset kokevat 
melun yksilöllisesti. Saman melun aiheuttaman vas-
teen suuruus/vakavuus on erilainen eri henkilöillä ja 
saman henkilön vaste voi olla erilainen eri aikoina 
ja eri ympäristöissä. Melun haitallisista vaikutuk-
sista ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen on eniten 
tietoa liikennemeluun liittyen (tieliikennemelu, len-
tomelu, raideliikennemelu). Melun terveysvaiku-
tuksia voidaan arvioida tilastollisesti väestötasolla. 
Melu ei kumuloidu ympäristössä, mutta sen vaiku-
tukset saattavat kumuloitua altistuvissa ihmisissä. 
Yksittäiseen ihmiseen kohdistuvia terveysvaikutuk-
sia ei ole mahdollista arvioida tarkasti melupääs-
töön tai melutasoon liittyvien tietojen perusteella. 
Sen sijaan melun haitallisuutta voidaan kysyä yksi-
löittäin. Ympäristömelun keskeisimmät vaikutukset 
terveyteen ja niiden kynnysarvot on esitetty ohei-
sessa taulukossa (taulukko 38). 

Melun häiritsevyys on ympäristömelun vaiku-
tuksista yleisin (Heinonen-Guzejev et al. 2012). Se 
on kielteinen, epämiellyttävä ja ei-toivottu ääniha-
vaintoon liittyvä piirre, johon saattaa liittyä myös 
vihaa, alavireisyyttä ja avuttomuuden tunne. Melun 
häiritsevyys lisääntyy äänitason kasvaessa mutta 
myös melun laatu vaikuttaa: taajuussisältö, kapea-
kaistaisuus, impulssimaisuus. Melun kiusallisuus 
riippuu myös altistumistilanteesta (vapaa aika – 
työ), vuorokauden ajasta (päivä – yö) ja henkilöstä 
(meluherkkyys, ennakkoasenne melulähteeseen). 
Häiritsevyys haittaa yksilön toimintaa ja käyttäy-
tymistä. Kun keskiäänitaso on sama, melu koetaan 
haitallisimmaksi järjestyksessä lentomelu > tielii-
kennemelu > raideliikennemelu. Melun häiritsevyy-
dellä on todettu yhteys sydän- ja verisuonitautien 
kehittymiseen sekä kohonneeseen verenpaineeseen. 
(Heinonen-Guzejev et al. 2012) SETURI-hankkees-
sa (Hänninen et al. 2010) on arvioitu, että noin 150 
000 ihmistä Suomessa on melusta suuresti kiusaan-
tuneita (altistumistaso > 45 dB LDEN) ja noin 80 000 
ihmistä suuresti unihäiriöistä (> 40 dB LN). Koetun 
haitan todennäköisyydeksi (altistuneen keskimää-
räinen yksilöriski) on arvioitu 6 % ja 4 %, vastaa-
vasti. 

Meluherkkyys lisää melun terveysvaikutusten 
riskiä. Noin kolmasosa ihmisistä on meluherkkiä. 
(Heinonen-Guzejev et al. 2012). He aistivat melun 
häiritsevämpänä, reagoivat meluun voimakkaam-
min ja tottuvat siihen hitaammin kuin muut ihmi-
set. Meluherkät kärsivät helpommin unihäiriöistä ja 
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ovat alttiimpia melun vaikutuksille sydän- ja veren-
kiertoelimistöön. Meluherkkyys on ilmeisesti osin 
geneettistä. Se muuttuu iän myötä. Meluherkkien 
ihmisten reaktiot muihinkin ärsykkeisiin ovat usein 
voimakkaita. 

Melu häiritsee unta. Voimakkaat, toistuvat tai 
epäsäännölliset melutapahtumat voivat vaikeuttaa 
nukahtamista, unen saantia, herättää kesken unen 
sekä aiheuttaa muita unen laadun, sen vaiheiden, 
jaksotuksen, syvyyden ja keston muutoksia. Erityi-
sen alttiina unenaikaisen melun haitallisille vaiku-
tuksille pidetään lapsia, raskaana olevia, ikäänty-
neitä, epäsäännöllistä vuorotyötä tekeviä tai muista 
syistä stressaantuneita ihmisiä. (Heinonen-Guzejev 
et al. 2012). Unta häiritsevä melu aiheuttaa stressiä, 
joka pitkällä aikavälillä vaikuttaa sydän- ja verisuo-
nitautien (mm. kohonnut verenpaine) sekä mielen-
terveysongelmien ilmaantumiseen, muiden syiden 
ohella. 

Melulla voi olla sekä lyhytaikaisia että pysy-
viä vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön. 
Melun vaikutukset välittyvät autonomisen her-
moston ja umpieritysrauhasten toiminnan kautta. 
(Heinonen-Guzejev et al. 2012). Pitkään jatkues-

saan melualtistus voi lisätä verenpainetaudin, se-
pelvaltimotaudin ja sydäninfarktin riskiä, yhtenä 
riskitekijänä. Esimerkiksi Suomessa ympäristöme-
lun on arvioitu aiheuttavan keskimäärin 90 sydänin-
farktin lisätapausta vuodessa (Hänninen et al. 2010). 

Melu vaikeuttaa puheen kuulemista peittämällä 
puheääniä. Tämän vuoksi pitkäaikainen melualtis-
tus saattaa johtaa lasten kielellisen ja kognitiivisen 
kehityksen viivästymiseen ja häiriöihin. Melun 
vaikutuksesta puheen kuuleminen, erottaminen ja 
ymmärtäminen heikkenevät. (Heinonen-Guzejev et 
al. 2012). Erityisesti kuulovikaiset lapset, pikkulap-
set, koululaiset, ikääntyvät, vieraskieliset ja sellai-
set henkilöt, joilla on erityisiä kielen oppimisen ja 
hallinnan vaikeuksia, kärsivät tästä ongelmasta. On 
mahdollista, että melulla ja muilla ympäristöperäi-
sillä altisteilla on haitallisia yhteisvaikutuksia. Mm. 
melun ja pienhiukkasten yhteisvaikutuksia tutki-
taan. Melun terveyshaitta riippuu pitkälle sen melun 
luonteesta, jolle ihmiset altistuvat. Tämä on syytä 
ottaa lähtökohdaksi meluun liittyvässä terveysriskin 
arviossa. Kaivosympäristössä riski on kohdekohtai-
nen.

Taulukko 38. Ympäristömelun keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja niiden kynnysarvot  (Heinonen-Guzejev et al. 2012).
Table 38. Health effects of environmental noise and the associated threshold levels.

Vaikutus Mittasuure1 Kynnystaso2 

Häiritsevyys Lden 42 dB 

Puheviestinnän häiriöt 

lapset Leq 35 dB 

aikuiset Leq 45 dB 

Oppiminen, muisti Leq 50 dB 

Vaikutukset uneen 

itse raportoitu unihäiriö Ln 42 dB 

polysomnografiassa todetut Lmax, sisällä 32 dB 

raportoidut heräämiset SELsisällä 53 dB 

Kohonnut verenpaine Lden 50 dB 

Sepelvaltimotauti Lden 60 dB 

1 Lden ja Ln on määritelty ulkona esiintyvinä äänitasoina. Lmax voi olla mitattu joko sisällä tai ulkona. 
2Taso, jonka yläpuolella vaikutus alkaa ilmetä tai ilmenee tavanomaista useammin. 
Lden = päivä-ilta-yömelutaso (vuorokausimelutaso), pitkänajan keskiäänitaso, jossa vuorokausi jae-
taan päivä-, ilta- ja yöaikaan, ja kaikille näille määritetään erikseen keskiäänitasot. 
Leq = Keskiäänitaso. 
Lmax = Mittausaikana vallinnut suurin äänitaso. 
Ln = Yöajan painottamaton keskiäänitaso, yömelutaso. 
SEL (Sound Exposure Level) = Yhden melutapahtuman aikainen äänialtistustaso. 
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33   TÄRINÄN HAITTAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL) ja Teemu Karlsson (GTK)

Ympäristöperäiselle tärinälle ei ole terveysperus-
teisia raja-arvoja. Kaivostoimintaan (räjäytyksiin) 
liittyvän tärinän aiheuttamasta terveyshaitasta ym-
päristön asukkaille ei tavanomaisella haulla löydy 
tutkimustietoa. Alla oleva arvio perustuu pääasiassa 
yleiseen päättelyyn terveysriskeistä ja tärinän omi-
naisuuksista. 

Maaperän tärinällä ei voi olettaa olevan suoria 
haittavaikutuksia elimistöön kaivosalueen ulkopuo-
lella asuvilla ihmisillä. Kyseessä on ensisijaisesti 
viihtyvyyshaitta, mutta usein toistuvana se saattaa 
aiheuttaa tärinään reagoiville myös terveyshaittaa.  
Altisteena tärinä on hetkellinen. Se toistuu niin 
usein, kuin sitä aiheuttava toiminta toistuu. Ihminen 
on hyvä havaitsemaan tärinää, mutta huono arvioi-
maan tärinän voimakkuutta. Havaitsemisherkkyys 
riippuu yksilöstä, mutta pääsääntöisesti raja on 1,5 
mm/s luokkaa, mahdollisesti jopa 0,5 mm/s (White 
& Robinson 1995). Ihminen kokee tärinän jo huo-
mattavasti alhaisemmilla arvoilla kuin rakennuksille 
määritetyt tärinäraja-arvot ovat. Tärinän haitallisuu-
den kokeminen on todennäköisesti hyvin yksilöllis-
tä. Kun se havaitaan, siihen reagoidaan. Kysymys 
on todennäköisesti jossakin määrin samasta asiasta 
kuin pahan hajun tunnistaminen.  Toistuva tärinän 
havaitsemisen voi olettaa aiheuttavan stressiä tä-
rinän epämiellyttävänä kokeville. Jos sitä esiintyy 
yöllä, se voi herättää toistuvasti unesta ja katkonai-
sella unella/unettomuudella voi olla terveysvaiku-
tuksia (väsymys, keskittymiskyvyn puute, vaikutus 
verenpaineeseen; yleinen stressivaikutus). Jos täri-
nä on hyvin usein toistuvaa, se stressitekijänä saat-
taa vaikuttaa myös päiväaikaan. 

Haitallisena koettuja tärinän tasoja ei todennö-
käisesti myöskään tarkasti vielä tunneta. Oppaassa 
Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa 
(Suomen ympäristö 2010) on esitetty arvio ihmisen 
tärinäkokemuksesta eri heilahdusnopeuksilla kallio-
varaisesti perustetussa rakennuksessa (taulukko 39). 

vtt:n julkaisussa (törnqvist & talja 2006), 
Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäy-
tön suunnittelussa, on esitetty kriteereitä liikenne-
tärinästä asuinmukavuudelle aiheutuvasta haitasta.  
Suosituksessa rakennusten värähtelyluokituksesta 
todetaan, että ihmiset eivät yleensä havaitse liiken-
teestä rakennuksessa aiheutuvaa tärinää (värähtelyn 
tunnusluku vw 95, määritelty ko. julkaisusssa), joka 
on alle 0,10 mm/s. Ihmiset voivat havaita tärinän, 
joka on alle 0,15 mm/s, mutta se ei ole yleensä häi-
ritsevää. Keskimäärin 15 % asukkaista pitää tärinää 
häiritsevänä ja voi valittaa häiriöstä kun se on alle 
0,30 mm/s. Keskimäärin 25 % asukkaista pitää täri-
nää häiritsevänä ja voi valittaa häiriöstä, kun se on 
alle 0,60 mm/s. tärinän havaitsemisherkkyydelle 
on esitetty myös raja 1,5 mm/s, mahdollisesti jopa 
0,5 mm/s (White & Robinson 1995).  

Tärinään liittyy usein kaivostoiminnassa saman-
aikainen melu (räjäytykset, liikenne). Jos räjäytys-
äänet ovat voimakkaat, luultavasti syntyvä melu on 
tärkeämpi asia arvioitavana asiana kuin samanai-
kainen tärinä. Tärinä voi rakennuksien perustuksiin 
ja runkorakenteisiin siirtyessään aiheuttaa myös 
runkomelua. Rakenneosien värähtelyn synnyttämä 
paineaalto huonetilan pinnoista havaitaan äänenä. 
Runkomelua aiheuttavaa värähtely on niin pientä, 
että sitä ei tavanomaisin mittauksin havaita raken-
nuksen tärinänä (Suomen ympäristö 2010). Jos kai-
voksen lähellä olevissa asunnoissa tärinä havaitaan, 
sitä tulisi arvioida myös runkomelun näkökulmasta. 
VTT on esittänyt runkomelutasolle raja-arvot maa-
liikenteeseen liittyen. Asuinhuoneistolle annetaan 
siinä runkomelutasolle lprmraja-arvoksi 30/35 dB 
(Talja & Saarinen 2009). 

Tärinän tuottamaa haittaa voi vähentää keskit-
tämällä räjäytykset päiväsaikaan. Myös tärinää (ja 
melua) tuottava liikenne tuottanee vähiten haittaa 
päiväsaikaan.

Taulukko 39. Arvio ihmisten tärinäkokemuksista kalliovaraisesti perustetussa rakennuksessa (Vuolio 1991).
Table 39. Perception of vibration in buildings constructed on rock.

Ihmisen alttius Heilahdusnopeus (mm/s) 

Tuskin huomattava 2...5 

Havaittava 5...10 

Epämiellyttävä 10...20 

Häiritsevä 20...35 

Erittäin epämiellyttävä 35...50 
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33.1   Kaivostoiminnan aiheuttaman tärinän arvioiminen

Kuva 13. Sovellus Newin (New 1990) esittämästä kaaviosta tärinän arviointiin. 
Fig. 13. A schedule to evaluate the effect of ground vibration upon the use of explosives.

Kaivostoiminnasta aiheutuvan tärinän vaikutuksia 
kaivosalueen ympäristössä on perusteltua arvioida 
ensisijaisesti ympäristön rakennusten ja rakentei-
den kannalta. Kaivostoimintaan liittyvän tärinän 
terveyshaitoista kaivosalueen ympäristössä asuval-
le väestölle ei ole tietoa, eikä asian arvioimiseen ole 
tiedossa vakiintunutta käytäntöä. Tässä ehdotetaan, 
miten tärinää voisi kokonaisuudessaan arvioida. 
Alla on esitetty kaaviokuva tärinän aiheuttamasta 
riskistä. 

Sovellus Newin (New 1990) esittämästä kaavios-
ta on kuvassa 13.

Tärkein tärinää tuottava toiminto kaivoksen ym-
päristöön on räjäytykset kaivoksella. Myös ajoneu-
voliikenne saattaa tuottaa tärinää teiden välittömäs-
sä läheisyydessä. 

Tärinän vaikutuksen arvioimiseksi on syytä sel-
vittää ja kuvata 
• ne prosessit/tapahtumat, jotka aiheuttavat kai-

vosalueella tärinää 
• tärinän voimakkuus ja vaikutusalue 
• se, kuinka usein tärinää ilmenee (montako kertaa 

vuorokaudessa jne.) 
• se, mihin vuorokauden aikaan tärinä ilmenee 

(nämä tiedot myös yhdistettynä) 
• se, kuinka kauaksi ja kuinka voimakkaana tärinä 

välittyy ympäristöön 
• tärinää kokeva väestö (asuinpaikka, lukumäärä, 

ikäryhmä). 
Koska asiaa arvioidaan kaivostoiminnan suun-

nitteluvaiheessa erilaisin tiedoin kuin toimivan kai-
voksen ympäristössä, arvio on jaettu vastaavasti:
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A. Kaivostoimintaan liittyvän tärinän vaiku-
tusten arviointi kaivostoiminnan suunnittelu-
vaiheessa 
B. Kaivostoimintaan liittyvän tärinän vaikutus-
ten arviointi kaivostoiminnan aikana 

Kaivostoimintaan liittyvän tärinän vaikutusten 
arviointi kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

Keskeisimpiä arvioitavia asioita useimmiten ovat 
räjäytysten aiheuttama tärinä ja kaivosalueelle/kai-
vosalueelta suuntautuva ajoneuvoliikenne. 

Räjäytystöiden aiheuttama tärinä
Laske räjäytystöiden aiheuttama tärinä ja erilai-

sille materiaaleille perustettujen rakenteiden vauri-
oitumisriski esimerkiksi alla esitetyllä tavalla. Mää-
ritä näiden laskelmien avulla tärinän vaikutusalue 
kaivoksen ympäristössä (rakenteiden vauriovaara, 
ihmisten todennäköisesti havaitseman tärinän vyö-
hyke). Tarkista lähistön rakennukset ennen räjäy-
tystöiden alkamista. Merkitse muistiin rakennuksis-
sa olevat vauriot ja arvioi niiden ja niissä olevien 
herkkien laitteiden tärinänkestävyys (Hakapää & 
Lappalainen 2009). Kuvaa, kuinka usein tärinää 
syntyy (päivässä, viikossa; mihin vuorokauden ai-
kaan). Kuvaa, keitä tärinä sen vaikutusalueella kos-
kee (onko asuntoja, pysyväluonteisempi oleskelu). 
Arvioi tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta/terveys-
haitta ympäristön väestölle. 

Räjäytystöiden aiheuttama tärinä sekä erilaisille 
materiaaleille perustettujen rakenteiden vaurioitu-
misriski voidaan laskea seuraavalla tavalla. Malli 
ei sisällä erilaisten koneiden ja moottorien aiheut-
tamaa tärinää, joka yleensä on suhteellisen vähäistä. 
Kokemusperäinen kaava räjäytyksen aiheuttaman 
tärinän arviointiin (Vuolio 2008): 

v = k√(Qm/R1,5)

jossa 
v = odotettavissa oleva heilahdusnopeus (mm/s) 
R = havaintopisteen etäisyys räjähdyspaikasta 
(m) 
Qm = samanaikaisesti räjähtävä (momentaari-
nen) räjähdeainemäärä (kg) 
k = kallion tärinänjohtavuusluku. 

k:n arvo on lähietäisyydellä (alle 5 m) kovassa 
homogeenisessa kivessä 400 ja pienenee etäisyy-
den kasvaessa sitä enemmän, mitä rikkonaisempaa 
kallio on. k:n tarkan arvon määrittämiseksi on suo-
ritettava kohdekohtaisia tärinämittauksia. Mittaus-
tulosten puuttuessa voidaan käyttää alla olevaa tau-
lukkoa k:n arvioimiseksi (taulukko 40). 

Taulukossa 41 on sallittu heilahdusnopeuden arvo 
v erilaisille materiaaleille perustetuille rakenteille. 

Ajoneuvoliikenteestä aiheutuva tärinä
Kaivosalueen ajoneuvoliikenteestä ei välitty-

ne merkittävää tärinää kaivosalueen ulkopuolelle. 
Kaivokselle tulevan ja lähtevän raskaan ajoneuvo-
liikenteen aiheuttama tärinä teiden varrella tulisi 
arvioida, jos asia on relevantti (asuntoja aivan tien 
varressa ja liikenne merkittävästi lisääntyy). Lii-
kennetärinän vaikutuksien arvioinnista maankäytön 
suunnittelussa on mm. VTT:n suositus (Törnqvist & 
talja 2006). siinä on tietoa liikenteen aiheuttamasta 
tärinästä yleensä ja mm. laskentamalli tie- ja katu-
liikenteen aikaansaaman tärinän laskennalliseen ar-
viointiin.

 
33.1.1 Kaivostoimintaan liittyvän tärinän vaiku-
tusten arviointi kaivostoiminnan aikana

Jo toimivalla kaivoksella tärinän esiintyvyys tiede-
tään ja tärinä voidaan mitata. Lisäksi tärinän las-
kennalliseen arviointiin voidaan käyttää todellista 
tietoa käytetyistä räjähdeainemääristä. 

Räjäytystöiden aiheuttama tärinä
Tärinän arviointiin käytetään tärinämittauksista 

saatavaa tietoa. Sellaista on mm. tärinän voimakkuus 
arvioitavassa kohteessa ja tärinän vaikutusalue. Eri-
suuruisten räjähdeainemäärien aiheuttamaa tärinää 
voidaan ennustaa edellä kuvatulla laskentakaaval-
la. Laskentakaavan ennustavuus kyseisessä kaivo-
sympäristössä tulisi tässä vaiheessa validoida täri-
nämittauksilla, jos kaavaa käytetään. Miten hyvin 
ja millä parametreilla se ennustaa tärinän voimak-
kuutta?  Arvioi tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta/
terveyshaitta ympäristön väestölle samalla periaat-
teella kuin kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa. 
Jos tärinän vaikutuspiirissä asuu ihmisiä, paras tapa 
selvittää tärinän haitallisuutta on kysyä siitä tärinän 
vaikutuspiirissä asuvilta ihmisiltä itseltään, doku-
mentoidulla kyselyllä: tunnistavatko he tärinän, ko-
keeko joku sen haitallisena ja millaista haitta on? 
Tärinän aiheuttamat vaikutukset ympäristön raken-
nuksille on tarkastettavissa vertaamalla tilannetta 
havaintoihin ennen kaivostoiminnan aloittamista. 

Ajoneuvoliikenteestä aiheutuva tärinä
Ajoneuvoliikenteestä aiheutuva tärinä arvioi-

daan, jos asia on relevantti, samalla periaatteella 
kuin kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa.  Arvi-
ointiin käytetään todellista tietoa ajoneuvoliiken-
teestä: kalustotyypit, liikennemäärät, liikenteen 
ajankohta vuorokaudessa, viikossa jne.
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Taulukko 40. Kallion tärinänjohtavuusluvun tilastolliset arvot eri etäisyyksillä. 
Table 40. Statistical values of the vibration transfer coefficient for different distances (Kalvinit Oy 2003). 

Taulukko 41. Sallittu heilahdusnopeuden arvo v eri etäisyyksille erilaisille materiaaleille perustetuille rakenteille.
Table 41. Maximum permitted peak particle velocity “v” for buildings founded on different materials at different distances.

R(m) 100 500 1000 2000 4000 6000 10000

k 50 25 15 10 6 4 2

Materiaali, jolle rakenne on kiinnitetty tai perustettu 

Etäisyys tarkastelun 
kohteena olevaan raken-
teeseen tms. (m) 

Löyhä moreeni, hiekka, 
sora, savi (mm/s) 

Kiinteä moreeni, lius-
ke, pehmeä kalkkikivi 

(mm/s) 

Graniitti, gneissi, kova 
kalkkikivi, "kova" hiekka-

kivi (mm/s) 

1 18 35 140

5 18 35 85

10 18 35 70

20 15 28 55

30 14 25 45

50 12 21 38

100 10 17 28

200 9 14 22

500 7 11 15

1000 6 9 12

2000 5 7 9

34   HAJUN AIHEUTTAMAN TERVEYS- JA VIIHTYISYYSHAITAN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Kaivostoimintaan liittyvien, ympäristöön leviävi-
en päästöjen hajuhaitat tulee arvioida. Tuottaako 
kaivostoiminta hajuja? Leviävätkö hajut kaivosalu-
een ukopuolelle? Miten kaivostoimintaan liittyvää 
hajuhaittaa voidaan arvioida kaivoksen ympäristös-
sä? Tässä kuvataan, miten hajuun liittyvää viihty-
vyyshaittaa/mahdollista terveyshaittaa voidaan ar-
vioida kaivosalueen ympäristön väestölle (väestölle 
kaivosalueen ulkopuolella). Hajuhaitan arvioin-
tiin, erityisesti kaivosympäristöön sovellettuna, ei 
ole tiedossa aikaisempaa kokonaisvaltaista mallia.  
Hajuhaittojen ennustaminen ja arviointi on use-
alla tavalla haastavaa. Mallissa on esitetty, mitä 
tietoa tarvitaan hajuongelman arvioimiseksi, mi-
ten arviota voi tehdä ja mitä tietoa siitä esitetään. 
Mallin tuottaman arvion sisältö riippuu käytettä-
vissä olevan tiedon määrästä ja täsmällisyydestä.  
Koska kaivoshankkeen suunnitteluvaiheessa arvio 
hajuhaitasta joudutaan tekemään osin erilaisen tie-
don pohjalta kuin kaivoksen jo toimiessa, arviointi 
on jaettu vastaavasti: 

A. Hajuhaitan arviointi kaivostoiminnan suun-
nitteluvaiheessa 
B. Hajuhaitan arviointi toimivan kaivoksen 
ympäristössä. 

Valitse lopullinen prosessi sen mukaan, mihin 
vaiheeseen arviointia ollaan tekemässä. Jos arvioin-
nin kannalta kriittistä tietoa puuttuu, on syytä selvit-
tää sen saatavuus ja tarve suhteessa hajuongelman 
todennäköisyyteen ja laajuuteen. 

Hajuja tuottavia prosesseja kaivostoiminnassa
Kaivostoiminnassa saattaa syntyä hajupäästö-

jä mm. louhinnassa ja metallien talteenotossa.  
Louhintaräjäytyksen seurauksena ilmaan vapau-
tuu kaasuja, jotka saattavat aiheuttaa hajuhaittoja 
louhoksen välittömään läheisyyteen. Ilmakehään 
jouduttuaan kaasut kuitenkin laimenevat nopeas-
ti, joten hajuhaitat jäävät yleensä lyhytaikaiseksi. 
Metallien talteenotossa potentiaalisesti merkittävin 
hajupäästö kaivoksella liittyy hajurikkiyhdistei-
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siin, erityisesti rikkivetyyn. Metallien talteenot-
toprosessin tarvitsema rikkivety tuotetaan alkuai-
neistaan eli rikistä ja vedystä sähköenergian avulla 
kaivoksella paikan päällä. Rikkivedyn valmistus on 
jatkuvatoiminen prosessi, ja käytetty rikkivetykaa-
su palautetaan suljetussa kierrossa väkevöitäväksi 
ja jälleen metallien saostuksessa uudelleen käytettä-

väksi. Vaikka rikkivetypäästöjä prosesseista pestään 
ja niiden pääsyä ulkoilmaan estetään teknisin rat-
kaisuin, voimakkaan hajuinen rikkivety on havaitta-
vissa ympäristössä jo vähäisistä päästöistä. Päästöjä 
syntyy usein rikkivetyä käyttävien prosessien ylös- 
ja alasajoista. 

34.1  Hajuhaitan arviointi kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

Kun kaivostoimintaa suunnitellaan, on arvioitava, 
aiheuttaako kaivostoiminta alueen ympäristössä 
sellaisia hajupäästöjä, joista on haittaa alueen ym-
päristössä asuville ihmisille. Haitan suuruus ja mer-
kitys on arvioitava. Hajuhaitta on väestölle yleensä 
ensisijassa viihtyvyyshaitta. Se vaikuttaa elämän 
laatuun mutta saattaa pahimmillaan vaikuttaa hai-
tallisesti myös terveyteen. 

Arvio suositellaan tehtäväksi ja kuvattavaksi 
seuraavasti:

Nimetään kaivosalueella käytettävät prosessi-
kemikaalit, joista potentiaalisesti voi syntyä ha-
juhaittoja. Kuvataan kukin hajua ongelmaksi asti 
mahdollisesti tuottava kemikaali ja sen hajuominai-
suudet: 
• arvio kemikaalin käyttövolyymista/vuosi 
• aineen haihtuvuus 
• aineen säilyvyys ilmassa (hajoamisnopeus,  

hajun häviäminen ilmasta) 
• hajun luonne (mille haisee) 
• hajukynnyspitoisuus ilmassa (jos aineelle tiedos-

sa) 
• hajuongelmapotentiaali aikaisemman tiedon 

perusteella (onko kyseinen aine tuottanut ai-
kaisemmin hajuongelmia samanlaisessa käy-
tössä muissa kaivosympäristöissä tai muussa  
käytössä, esimerkiksi teollisuuspäästönä, kaato- 
paikoilta tai jätteenkäsittelyn yhteydessä). 

Kuvataan ne kaivosalueen prosessit, joista po-
tentiaalisesti voi syntyä hajupäästöjä. Hajupäästö 
voi syntyä prosessikemikaalista sellaisenaan kemi-
kaalin käytön yhteydessä, tai varsinaisessa proses-
sissa saattaa syntyä hajuyhdisteitä, jotka leviävät 
ympäristöön. 

Jokaiselle hajua tuottavalle prosessille tai proses-
sikokonaisuudelle kuvataan ja arvioidaan 
• potentiaaliset hajuongelmaa aiheuttavat yhdis-

teet (yhdisteittäin): 
 ◦ käsiteltävät ainemäärät/vuosi 
 ◦ haihtuvuus 
 ◦ aineen säilyvyys ilmassa (hajoamisnopeus) 
 ◦ hajun häviäminen ilmasta 
 ◦ kvantitatiivinen arvio kokonaisemissiosta  

päästölähteestä ulkoilmaan 
 ◦ hajun luonne (mille haisee) 
 ◦ hajukynnyspitoisuus ilmassa (jos tiedetään) 
 ◦ hajun syntymisen/leviämisen toistuvuus 

 ▪ montako tuntia päivässä 
 ▪ montako päivää viikossa 
 ▪ jatkuvasti 

• syntyykö erityisiä hajupiikkejä (suuret pitoisuu-
det tilapäisesti ilmassa). 

Oleellisinta on antaa kuva ja arvio hajuemission 
kokonaismäärästä ja voimakkuudesta ulkoilmaan, 
koska se on ratkaisevin tekijä mahdolliselle hajuon-
gelmalle ympäristössä. 

Tehdään kokonaisarvio hajun leviämisestä kai-
vosalueelta ja kuvataan sen vaikutukset: 

Nimetään arvion kohteeksi valittu haju ja/tai yh-
disteet ja kuvataan hajun luonne (mille haisee). 
• Esitetään arvio hajun leviämisestä ympäristössä, 

erityisesti suhteessa asutukseen (vallitsevat tuu-
lensuunnat/leviämissuunnat): 
 ◦ minne asti haju todennäköisesti ulottuu 

 ▪ normaalitoiminnassa 
 ▪ poikkeustilanteissa (prosessihäiriöt) 
 ▪ pahimmassa päästötilanteessa (pahin emis-

siotilanne, hajun hyvä säilyvyys ilmassa, 
tehokas leviäminen) 

 ◦ kuvaus ”hajuvyöhykkeellä” asuvasta potenti-
aalisesti hajulle altistuvasta väestöstä 
 ▪ taloudet 
 ▪ niiden etäisyydet hajulähteestä 
 ▪ ihmisten lukumäärät 
 ▪ ikärakenne 
 ▪ asutuksen pysyvyys 

• Arvio hajuhaitasta kyseiselle väestölle: 
 ◦ onko haju arviointipisteessä (esimerkiksi lä-

histöllä oleva asuintalo) todettavissa (ylittyy-
kö hajukynnys) 

 ◦ hajun voimakkuus 
 ◦ esiintyvyys (kuinka usein, kesto) 

• Ongelmapotentiaali aikaisemman tiedon perus-
teella (mahdollista vertailevaa tietoa muualta, 
kuinka herkästi kyseinen haju/altiste on aiheutta-
nut hajuongelmia muissa kaivos- tai muissa ym-
päristöissä, millaista haittaa se on aiheuttanut). 
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Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa pyri-
tään tekemään paras realistinen arvio hajun le-
viämisestä ympäristöön. miten kaukana haju on 
haistettavissa ja kuinka usein sitä esiintyy kussa-
kin tarkastelupisteessä? Nämä seikat ensi sijassa 

määrittelevät potentiaalisen hajuongelman. 
Jos kaivoksen suunnitteluvaiheessa todetaan 
potentiaalisen hajuongelman mahdollisuus 
kaivosalueen ympäristössä, tämä on huomioitava 
jatkosuunnittelussa. 

34.2  Hajuhaitan arviointi toimivan kaivoksen ympäristössä

Toimivan kaivoksen hajuhaitan arviointi perustuu 
hajuhaitan ennustamiseen toiminnasta syntyvien 
hajua tuottavien aineiden emissioista ilmaan ja jo 
todettuun hajuun kaivosalueen ympäristössä. Kun 
kaivos jo toimii, on konkreettista tietoa myös toi-
mintaan liittyvistä hajuista vähintään varsinaisella 
kaivosalueella. Hajupäästöä aiheuttavat kohteet ja 
prosessit voidaan identifioida ja todennäköisesti 
myös ne aineet, jotka hajua aiheuttavat, tai ne voi-
daan tarvittaessa tunnistaa kemiallisesti. Selvitettä-
väksi jää erityisesti hajun leviämisen riski ympäris-
töön ja arvioitavaksi siitä aiheuttava haitta. Tässä 
vaiheessa on todennäköisesti myös tietoa siitä, onko 
hajua jo havaittu kaivosalueen ympäristössä. 

Hajuhaitan arviointiprosessissa ja sen kuvauk-
sessa suositellaan edettäväksi seuraavasti:
Hajupäästöt

Kuvataan ne kaivosalueen prosessit, joista syn-
tyy hajupäästöjä. Nimetään ne prosessikemikaalit ja 
prosesseissa syntyvät aineet, joista todetaan tai voi 
olettaa syntyvän hajua ilmassa kaivosalueella (po-
tentiaaliset hajuongelmaa aiheuttavat aineet).  Ellei 
hajua voida riittävästi tarkentaa sitä tuottavien ai-
neiden tasolle (pääkomponentit), hajua käsitellään 
pelkkänä ”hajuna” (erittelemättömien aineiden se-
oksena) ja siitä esitetään vastaavat tiedot soveltu-
vasti. 

Kuvataan kukin hajua ongelmaksi asti mahdolli-
sesti tuottava aine, sen hajuominaisuudet ja arvioi-
daan sen merkitys hajun tuottoon: 
• tiedot aineen käyttövolyymista tai arvio väli-

tuotteena syntyvästä määrästä/vuosi (tämä tieto 
kuvastaa lähtökohtaisesti paljon potentiaalista 
hajuongelmaa) 

• kvantitatiivinen arvio hajua tuottavasta emissios-
ta ilmaan 

• esitetään hajuyhdisteen pitoisuustiedot emissio-
paikan ilmassa, jos tietoa on 

• hajun syntymisen/leviämisen toistuvuus emissi-
opisteestä 
 ◦ montako tuntia päivässä 
 ◦ päivää viikossa 
 ◦ jatkuvasti 

• syntyykö erityisiä hajupiikkejä (suuret pitoisuu-
det tilapäisesti ilmassa, kuinka usein) 

• aineen haihtuvuus 
• aineen säilyvyys ilmassa (hajoamisnopeus, hajun 

häviäminen ilmasta) 
• hajukynnyspitoisuus ilmassa (jos aineelle tiedos-

sa) 
• hajuongelmapotentiaali aikaisemman tiedon pe-

rusteella (tietoa, onko kyseinen aine tuottanut 
aikaisemmin hajuongelmia samanlaisessa käy-
tössä muissa kaivosympäristöissä tai muussa yh-
teydessä, esimerkiksi teollisuuspäästönä, kaato-
paikoilta tai jätteenkäsittelyn yhteydessä) 

• onko prosesseissa rikkiyhdisteitä (rikkivety, 
merkaptaaneja jne.), koska rikkiyhdisteet ja eri-
tyisesti rikkivety ovat tavallisimpia hajuongel-
mia aiheuttavia aineita. 

Kuvataan/arvioidaan hajun leviäminen ympäris-
töön kaivosalueelta. Tämä on koko hajuhaitan ar-
vioinnin tärkein kohta ja asia. hajun leviäminen/
esiintyminen arvioidaan ja esitetään sellaisella ta-
valla, jonka käytettävissä oleva tieto sallii. Aina 
on tehtävä hajun leviämisen perusarvio. Hajun le-
viämistä on perusarvion lisäksi mahdollista myös 
mallittaa, jos siihen tarvittava tieto on olemassa ja 
mallittamisesta katsotaan olevan kyseisen kohteen 
arvioinnissa hyötyä (esimerkiksi asuinalue aivan 
kaivoskohteen läheisyydessä). 

Perusarvio hajun leviämisestä ympäristöön
Jos haju on jo todettu ympäristössä (ihmisten 

haistamana), kuvataan se alue (sen ulottuvuudet), 
jolla haju on todettu: 
• hajun yleisyys, kesto ja voimakkuus eri tarkas-

telupisteissä 
• todetulla hajuvyöhykkeellä oleva asutus ja väes-

tö 
 ◦ taloudet, niiden etäisyydet hajulähteestä 
 ◦ ihmisten lukumäärät 
 ◦ ikärakenne 
 ◦ asutuksen pysyvyys. 

Kuvataan mahdolliset hajusta aiheutuneet vali-
tukset ympäristössä:
• missä haju todettu 
• millaista haittaa koettu 
• esiintymistiheys 
• hajun voimakkuus 
• hajun kesto 
• vuodenaika ja/tai sääolosuhteet, jolloin hajua 

esiintyy. 
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Jos hajuongelma kaivostoiminnasta ympäristöön 
on ilmeinen (voimakkaasti haisevat, runsaat emissi-
ot ilmaan, esimerkiksi rikkivety, haju selvästi todet-
tavissa kaivosalueella, yksittäisiä ilmoituksia tullut 
hajun esiintymisessä kaivosalueen ulkopuolelta), 
paras tapa saada tarkempaa tietoa hajun leviämis-
alueesta on järjestää kaivosalueen ympäristön väes-
tön keskuudessa kartoittava kysely. Mikäli kysely 
toteutetaan, se kannattaa tehdä/teettää asiantunte-
van tahon kanssa parhaan mahdollisen hyödyn saa-
vuttamiseksi. Kyselyn toteuttamista ei ohjeisteta 
tarkemmin tässä MINERA-ohjeistuksessa. 

Vaihtoehtoisesti voidaan hajualueeksi, jota hal-
linnoidaan, määritellä ilman lisäselvitystä niin laaja 
alue ympäristössä, että hajuongelma jää varmasti 
alueen sisälle (hajun tunnistava väestö). 

Hajun leviämisen mallitus ympäristöön
Kun/jos hajupäästölle voidaan esittää emissio-

nopeus kaivoskohteessa kvantitatiivisesti (mitattua 
tietoa kohteesta tai arvio, joka riittävän luotetta-
vasti kuvaa emissiota), kyseisen emission aiheutta-
man hajun leviämistä voidaan kuvata ympäristöön 
dispersiomallilla. Dispersiomalleja on käytetty 
esittämään hajun leviämisalueita kaatopaikkojen, 
jätevesilaitosten ja jätteenkäsittelylaitosten lä-
hiympäristössä. Tieteellisessä kirjallisuudessa ei 
ole kuvauksia dispersiomallin sovelluksesta hajun 
leviämiseen kaivosympäristössä. Dispersiomal-
lista on eniten hyötyä kun pyritään määrittämään, 
miten kaukana päästölähteestä saavutetaan jokin 
tietty numeerinen hajupitoisuustaso (esimerkik-
si taso, jota numeerisesti ei pidetä enää haitalli-
sena pitoisuutena). Dispersiomalli sopii lähinnä 
pahimman hajuvyöhykkeen ennustamiseen, jossa 
hajuhaitat ovat todennäköisimpiä. Sillä ei voida 
ennustaa luotettavasti sitä etäisyyttä, jolla hajua 
ei koskaan esiinny. Dispersiomallin käyttöön tar-
vitaan kvantitatiivisen emissiotiedon lisäksi mm. 
kohteen meteorologiset tiedot päästön leviämi-
sen laskemiseksi. Kokemukset jäteympäristöis-
tä osoittavat, että dispersiomalli antaa tarkimman 
arvion hajupäästön leviämisestä aivan päästöläh-
teen läheisyydessä (1−3 km:n säteellä). tarkkuus 
ennustaa (oikein) heikkenee etäisyyden tästä 
kasvaessa, ja kymmenien kilometrien päähän haju-
päästön suuruutta ei dispersiomallilla voi ennustaa.  
Dispersiomallin käyttöä hajun leviämiseen ei opas-
teta tähän MINERA-mallin versioon tätä yksityis-
kohtaisemmin. Dispersiomallin käytöstä hajun 
leviämisen selvittämiseen muissa kuin kaivosympä-
ristöissä on esimerkkejä (Sarkar et al. 2003, Goste-
low et al. 2004, Paraskaki et al 2005,  Nicolas et al. 
2006, Nicolas et al. 2008). 

Hajuyhdisteiden mittaus kvantitatiivisesti
Ongelmalliset hajua aiheuttavat aineet pitäisi 

tunnistaa päästölähteestä, tarvittaessa kemiallisella 
analyysillä. Kun aineet on tunnistettu, niiden tok-
sisuusprofiili voidaan selvittää ja päätellä aineiden 
käyttäytymisestä ilmassa (mm. viipymä, ilmake-
mia). Päästöpitoisuuksista tulisi arvioida emission 
kokonaismäärä ja arvioida sen perusteella hajuon-
gelman potentiaalia ympäristöön. Kvantitatiivis-
ta emissiotietoa tarvitaan myös dispersiomalliin, 
jos sitä käytetään leviämisen mallitukseen. Kun 
hajuongelmia aiheuttavat yhdisteet on tunnistettu 
kemiallisesti, niitä voidaan tarvittaessa myös ana-
lysoida ilmasta kaivosalueen ympäristössä. Näiden 
analyysien tärkein rooli on osoittaa aineen esiin-
tyvyys havaintopisteessä. Koska pitoisuus ilmassa 
todennäköisesti vaihtelee, yksittäisten mittausten 
perusteella ei haittaa voi kvantitatiivisesti tarkkaan 
arvioida. Hajuyhdisteiden kemiallinen määritys 
näytteenkeräyksineen on tavanomaista kemiallisten 
aineiden analytiikkaa ilmasta (Gostelow et al. 2001, 
Turkmen et al. 2004, Romain et al. 2008, Munoz et 
al. 2010), eikä sitä ohjeisteta tässä pidemmälle. 

Hajun mittaus
Hajun toteaminen

Herkin, yksinkertaisin ja käytännössä ainoa keino 
vieraan hajun toteamiseen ympäristössä on ihmisen 
nenä. Jo toiminnassa olevan kaivoksen ympäristös-
sä ihmisten/asukkaiden toteama haju kertoo parhai-
ten sen leviämisestä. Hajuaistimus kattaa kaikkien 
aineiden päästöt (jos on useita hajua aiheuttavia ai-
neita). Aistitun hajun voimakkuudella ei ole leviä-
misaluetta arvioitaessa merkitystä, vaan riittää, kun 
haju on todettavissa. Aistinvaraisesti voidaan näin 
määrittää se alue, jossa kyseistä vierasta hajua yli-
päänsä esiintyy. Tämä on myös alue, jolla potentiaa-
lisesti haju voi aiheuttaa ongelmia. Koska ihmisten 
herkkyydessä haistaa haitalliseksi koettua hajua on 
isoja eroja, jo muutaman ihmisen toteama haju vel-
voittaa paikan sisällyttämistä hajualueeseen. 

Kun selvitetään yksittäisen kaivosympäristön ha-
juongelman laajuutta, kaivosympäristön väestölle 
tulisi tarvittaessa järjestää kattava kysely, ovatko he 
havainneet tutkittavan hajun, kuinka usein, miten 
voimakkaana se on koettu ja mahdollisesti myös ku-
vausta kokemuksesta. Kun/jos tällaiseen kyselyyn 
päädytään, se kannattaa toteuttaa vastaavia hajuky-
selyjä tehneen tahon kanssa tai tätä konsultoiden. 

Olfaktometria
Hajun voimakkuuden mittaukseen ympäristössä 

käytetään olfaktometriaa. Menetelmästä on jul-
kaistu oma standardinsa (EN13725, julkaistu 2003). 
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Sitä on sovellettu usealla eri tavalla. Esimerkiksi 
saksalainen ulkoilmaan liittyvä hajulainsäädäntö 
perustuu olfaktometrian käyttöön (Both 2001). Ha-
julle on siinä asetettu olfaktometriset raja-arvot, joi-
ta ei saa ympäristössä ylittää. Olfaktometriasta on 
hyötyä, kun hajun voimakkuutta havaintopisteessä 
voidaan verrata sallittuun raja-arvoon. Suomessa 
hajuille ulkoilmassa ei ole lakisääteisiä raja-arvoja. 
Olfaktometria on enemmän hallinnollinen keino 
hoitaa hajuhaittaa kuin varsinainen työkalu hajun 
aiheuttamien haittojen arviointiin. Sen antamille tu-
loksille ei ole yksiselitteisiä ohje/viitearvoja haitan/
terveyshaitan tarkempaan arviointiin. 

Olfaktometriaa suositellaan käytettäväksi kaivo-
sympäristössä ainoastaan erityistapauksessa, jos on 
tarpeen kvantitoida hajun voimakkuus tarkasti (niin 
tarkasti kuin se voidaan toistaiseksi ylipäänsä teh-
dä). Ensisijainen vaihtoehto on todeta haju tavan-
omaisemmin haistamalla (kohta Hajun toteaminen). 
Olfaktometria-menetelmässä tarkoin valittu ihmis-
paneeli haistelee ilmasta kerättyä näytettä näytteen 
asteittaisen laimentamisen jälkeen, kunnes haju ei 
enää erotu näytteessä (Gostelow et al. 2001). Lai-
mennuskertojen määrä kertoo hajun voimakkuuden 
(mitä useampaan kertaan joudutaan laimentamaan, 
sitä voimakkaampi haju näytteessä on). Haistelijat 
paneeliin valitaan hajutestin perusteella (kalibrointi 
tunnetuilla hajuilla, vasteen oltava riittävän mutta 
ei liian herkkä, menetelmän standardointi). Ilma-
näytteet haistellaan useimmiten pulloon tai pussiin 
otetusta näytteestä laboratorio-olosuhteissa, mutta 

ilmaa voidaan haistella myös ulkona paikan päällä. 
Hajun haisteluun voidaan kytkeä hajun subjektiivi-
sen voimakkuuden ja koettujen haittatuntemusten 
kirjaaminen. 

Hajupaneelin etu on se, että haistellaan todellista 
hajua (koko seos) siitä ympäristöstä, jota tutkitaan. 
Se on objektiivinen menetelmä arvioimaan hajua, 
koska ulkopuolisen paneelin ennakkoasenteet ei-
vät vaikuta hajuaistimukseen. Tulos ei kuitenkaan 
välttämättä kuvasta hajuhaittaa ympäröivälle väes-
tölle, joka on hajuhaitan kohteena. He todennäköi-
sesti kokevat hajun paneelia haitallisempana (katso 
kohta Hajusta).  On syytä huomata, että yksittäisen 
aineen hajukynnys ilmassa ei ole olfaktometriaan 
soveltuva viitearvo. Hajuyhdisteiden kemiallisen 
toteamisen ja olfaktometrian välillä on havaittu 
hyvä korrelaatio (hajun ennustettavuus) esimerkik-
si jätevedenkäsittelylaitoksella (Zarra et al. 2009). 
Olfaktometrian sovelluksista hajujen kvantitointiin 
jäteympäristöissä on mm. seuraavissa viitteissä 
(Gostelow et al. 2001, Both et al. 2004, Sucker et al. 
2008, Burlingame 2009, Munoz et al. 2009).  

Sensoritekniikat hajun toteamiseen
hajun/hajuyhdisteiden detektointiin ilmasta on 

kehitetty myös erilaista sensoritekniikkaa (Bourge-
ois et al. 2003, Munoz et al. 2010). Se soveltuu pa-
remmin yksittäisten hajuyhdisteiden pitoisuuksien 
myöhempään muutosten seurantaan kuin lähtökoh-
daksi hajun riskinarviossa. Siksi sensoritekniikoita 
ei käsitellä yksityiskohtaisemmin tässä yhteydessä. 

34.3  Hajuhaitan arviointi toiminnassa olevan kaivoksen ympäristössä

Hajuhaitta on ensisijassa koettu haitta, ja se vai-
kuttaa viihtyvyyteen ja elämän laatuun. Ihmiset 
tunnistavat hajun ja kokevat sen haitallisuuden yk-
silöllisesti. Aineen haju tunnistetaan ilmasta, hajun 
mukaan, hyvin pieninä pitoisuuksina, jotka eivät 
aiheuta sellaisenaan terveyshaittaa. Vieraan haital-
lisen hajun pelkkä tunnistaminen on ensisijainen 
tekijä, mikä laukaisee haitallisuusreaktion (jos haju 
koetaan haitallisena). Hajuhaittaa kaivosympäris-
tössä on arvioitava tästä lähtökohdasta. Kun ihmi-
nen leimaa jonkin hajun itselleen haitalliseksi, hän 
kokee sen haitallisena aina, kun tunnistaa hajun 
siinä samassa ympäristössä. Hajun voimakkuus ja 
esiintymistiheys vaikuttavat hajun tunnistamiseen 
(edesauttavat sitä), mutta ne eivät ole ensisijaisia 
tekijöitä siinä, koetaanko haju haitallisena. Aikaa 
myöten ihmiset saattavat vaihtelevasti tottua hajuun 
(sitä ei koeta enää yhtä haitallisena), mutta osa ei 
totu siihen koskaan vaan kokee sen aina samalla ta-
valla. 

Hajuun liittyvää haittaa voidaan arvioi-
da pääasiassa ainoastaan kvalitatiivisesti, kos-

ka yksityiskohtaisia viitearvoja hajuhaitan 
kvantitatiivista arviointia varten ei ole. Aineen ha-
jukynnys (pienin pitoisuus ilmassa, mikä haiste-
taan) on käytännössä ainoa numeerinen viitearvo.  
Useat hajua tuottavat aineet ovat suhteellisen vä-
hän toksisia, eli haju on niiden ensisijainen haittaa 
tuottava ominaisuus ympäristössä esiintyvillä pitoi-
suuksilla. Hajuyhdisteiden haittoina ovat arvioitava 
akuutti terveyshaitta, viihtyvyyshaitta ja toistuvaan 
hajualtistumiseen liittyvät muut vaikutukset. Haju-
haitan hallinnoinnissa tavoitteena ei ole täysin haju-
vapaa ympäristö. Tavoitteena on oltava hajuhaitan 
saattaminen sellaiselle tasolle, joka on kaikkien hy-
väksyttävissä.

 
34.3.1 Akuutti terveyshaitta

Arviossa esitetään hajuhaittaan liittyvä akuuttien 
terveyshaittojen riski (onko sitä, jos on, millainen), 
kuvataan relevanttien hajukemikaalien akuutin tok-
sisuuden ominaisuudet, erityisesti hengitettynä ja 
arvioidaan oireiden ja vaikutusten toteutuvuus ky-
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seisessä ympäristössä. 
Akuutti terveyshaitta syntyy, kun/jos hajua tuot-

tavien aineiden pitoisuudet ilmassa ovat niin suuret, 
että ne vaikuttavat toksisesti elimistössä. Kysymys 
ei ole ensi sijassa hajuongelmasta vaan yhdisteiden 
muusta toksisuudesta ja vaikutuksista. Tyypilli-
siä vaikutuksia ovat silmien, limakalvojen ja hen-
gitysteiden välitön ärsytys, hengitysvaikeudet ja 
päänsärky, mutta vaikutukset riippuvat altistavasta 
aineesta ja altistumistasosta. Akuutteja vaikutuksia 
aiheuttava tilanne syntyy todennäköisimmin onnet-
tomuus- ja muissa poikkeustilanteissa, aivan kai-
vosalueen välittömässä läheisyydessä. Hajukin on 
tilapäisesti voimakas ja vahvistaa vaikutusten ko-
kemista. Aineiden ärsyttävät pitoisuudet ovat taval-
lisesti moninkertaisia verrattuna hajukynnykseen, 
pitoisuuteen ilmassa, joka jo haistetaan. 

Vertailukohtana akuutisti haitallisiin pitoisuuk-
siin voidaan käyttää esimerkiksi työperäisiä enim-
mäispitoisuusohjearvoja (Suomessa HTP-arvot). 
Numeerisessa vertailussa on suotavaa käyttää riskin 
kuvaukseen vaara-osamäärää (hQ) (jos arvo ylit-
tyy) tai turvamarginaalia (MOS) (jos arvo alittuu) 
riskin suuruuden havainnollistamiseksi.  Kaivos-
alueella oleskelevat (työntekijät) ovat suuremman 
riskin kohteena kuin ympäröivä väestö. Astmaa 
potevat ovat välittömille hengitystievaikutuksille 
erityisherkkä ryhmä. Hajuyhdisteiden aiheuttama 
akuutti terveyshaitta ei ole kovin todennäköinen 
ympäristön väestölle, mutta sen riski on syytä ar-
vioida.

 
34.3.2 Viihtyvyyshaitta

Hajun tavallisin, ja todennäköisin, haitta ympä-
ristön väestölle on viihtyvyyshaitta. Arviossa ku-
vataan hajusta väestölle mahdollisesti aiheutuva 
viihtyvyyshaitta. Arviossa esitetään viihtyvyyshai-
tan todennäköisyys ja suuruus: mitä haittaa syntyy, 
mitä väestöä se koskee (sijainti hajualueella, talous/
henkilömäärät) ja kuinka iso/merkittävä viihty-
vyyshaitta heille on? 

Hajuhaitta on koettu haitta sisältäen vahvan psy-
kologisen komponentin. Vaikka haju koostuisi use-
an eri aineen hajusta, se koetaan yhtenä hajuna. Kun 
haju todetaan, siihen reagoidaan ja haju koetaan 
epämiellyttävänä (myös ”hyvä” haju toistuessaan 
saattaa muuttua haitaksi). Hajun toteaminen on hai-
tan kriittinen laukaisija. Haitta on ensisijassa joko-
tai- kysymys (onko hajua vai ei), mutta hajun esiin-
tymistiheys (kuinka usein esiintyy) ja voimakkuus 
vaikuttavat hajun havaitsemiseen.  Viihtyvyyshaitta 
on yksilöllistä, ja se riippuu monista tekijöistä. Viih-
tyvyyshaitalle ei ole yksiselitteistä määritelmää tai 
kuvausta. Se koostuu erilaisista asioista, jotka yh-
dessä koetaan haitallisena, mieltä rasittavana asiana. 

Viihtyvyyshaitalle ei ole pitoisuusohjearvoja, 
joita arviossa voisi käyttää. Aineen hajukynnys on 
ylitettävä, jotta se voidaan todeta potentiaalisena 
viihtyvyyshaittana hajun suhteen. Siten hajukyn-
nystä voi käyttää yhtenä vertailukohtana ongelmaa 
arvioitaessa, jos hajun hajukynnys on tiedossa. Nu-
meerisessa vertailussa on suotavaa käyttää riskin 
kuvaukseen vaaraosamäärää (hQ) (jos arvo ylittyy) 
tai turvamarginaalia (MOS) (jos arvo alittuu) pitoi-
suuksien vertailuun. 

34.3.3 Toistuvaan hajualtistumiseen liittyvät 
muut vaikutukset

Esitetään arvio pitkäkestoisen tai toistuvan haju-
haitan vaikutuksesta väestön terveyteen: mikä on 
haitan todennäköisyys, mitä haittaa saattaa syntyä, 
mitä väestöä se koskee (sijainti hajualueella, ta-
lous/henkilömäärät)? lopuksi arvioidaan, kuinka 
iso/merkittävä haitta se heille on. usein toistues-
saan tai jatkuvana viihtyvyyshaitta saattaa pahen-
taa jo olemassa olevia terveyshaittoja (esimerkik-
si keskittymiskyvyn häiriöt, unihäiriöt, stressi, 
vaikutus verenpaineeseen), ja äärimmäisessä 
tapauksessa hajualtiste (riittävän usein, riittävän 
voimakkaana ja haittaavana) saattaa myös aiheuttaa 
niitä. Siten hajuhaitta on väestötasolla, toistuvasti 
esiintyessään, myös mahdollinen terveysriski.  
Lähtökohta mahdollisen haitan syntymiselle on, 
että haju tunnistetaan ja koetaan haitallisena. Haitta 
ei ole suorassa suhteessa hajun voimakkuuteen tai 
sen esiintymistiheyteen, mutta molemmat seikat 
lisääntyessään pahentavat asiaa, esiintymistihe-
ys vielä enemmän. Ihmiset, jotka asuvat voimak-
kaan hajupäästölähteen välittömässä läheisyydessä 
(1−2 km:n säteellä), ovat potentiaalisin riskiryhmä 
varsinaisten terveysvaikutusten osalta.  Altistee-
na haju ei jää ympäristössä pysyväksi vaan häviää 
jonkin ajan kuluessa, kun päästö aina loppuu, vallit-
sevien meterologisisten olosuhteiden (esimerkiksi 
tuulet) mukaan.  

Riskin kuvauksessa tieto riittää todennäköisesti 
useimmiten vain kvalitatiiviseen, sanalliseen arvi-
oon. Jos numeerista tietoa hajuyhdisteiden pitoi-
suuksista ilmassa on, on suotavaa tehdä altistumisen 
arvioinnin osalta tältä osin vertailu hajukynnykseen 
käyttäen vaara-osamäärää (hQ) tai turvamarginaa-
lia (MOS) sen mukaan, kumpi kuvaa asiaa konk-
reettisemmin. Väestössä on erityisherkkiä yksilöitä 
(ns. monikemikaaliherkkyys), jotka reagoivat voi-
makkaasti monenlaisille kemikaaleille ja niiden 
hajulle jo pienemmissä pitoisuuksissa kuin väestö 
keskimäärin (Hannuksela & Haahtela 2011).  He 
ovat erityisherkkä ryhmä reagoimaan hajuihin. Mo-
nikemikaaliyliherkät henkilöt kokevat useat arki-
elämäänkin liittyvät kemikaalit ja hajut haitallisina. 
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Terveysriskin arvio kaivosympäristössä toteutetaan 
tavanomaisesti reagoivalle väestölle. Jos toimivan 
kaivoksen hajualueelle osuu kemikaaliyliherkkiä 
henkilöitä, heidän osaltaan haitta selvitetään erik-
seen. 

Hajun viitearvot
Useimpien aineiden pitoisuudelle ilmassa ei ole 

hajun suhteen viite- tai vertailuarvoja, joita voisi 
käyttää hajuhaitan arviointiin. Osalle hajua aiheut-
tavista yhdisteistä on määritetty hajukynnys, pienin 
pitoisuus ilmassa, jonka useimmat ihmiset jo haista-
vat. Aine haistetaan sitä herkemmin, mitä pienempi 
pitoisuus (hajukynnys) on. Hajukynnysarvoa voi 
käyttää ensi sijassa hajuongelmapotentiaalin arvi-
ointiin (onko emissiossa aineita, joilla on matala ha-
jukynnys), mutta myös yhtenä vertailukohtana arvi-
oitaessa ilmasta mitattuja pitoisuuksia. Jos aineelle 
on tiedossa hajukynnys, todettua aineen pitoisuutta 
ilmassa kannattaa verrata aineen hajukynnykseen, 
ylittääkö pitoisuus hajukynnyksen. Hajukynnyksen 

ylitys viittaa hajuongelmaan kyseisessä havainto-
pisteessä. Jos aineen pitoisuus jää selkeästi haju-
kynnystä pienemmäksi, todennäköisyys hajuongel-
maan on pieni. Asiaa arvioitaessa on huomioitava 
pitoisuuksien vaihtelu, erityisesti hajupiikit, jotka 
yksin saattavat pitää yllä hajuongelmaa. Yksittäisen 
aineen hajukynnysvertailu ei välttämättä kerro haju-
ongelmasta kokonaisuudessaan, jos useat eri aineet 
aiheuttavat hajun ja kaikkia aineita ei tunnisteta. 
Hajuseoksen vaikutusta kynnysarvoilla on vaikea 
arvioida. 

Aineiden hajukynnysarvoja on esitetty esimer-
kiksi seuraavissa julkaisuissa (Devos et al. 1990, 
American Industrial Hygiene Association (AIHA) 
1997, Suffet (Mel) et al. 2004).  Rikkipitoisten 
(haju)yhdisteiden hajukynnys on hyvin alhainen. 
Esimerkiksi rikkivedylle on ilmoitettu hajukynnyk-
seksi 0,00047 ppm  (Turkmen et al. 2004), 0,0005 
ppmv (suffet (Mel) et al. 2004) ja 0,011 mg/m3 
(WHO 2003). Useilla merkaptaaniyhdisteillä haju-
kynnys on vielä tätä pienempi. 

34.4  Taustatietoa

34.4.1 Hajusta

Haju tunnistetaan nenällä. Ihminen voi tunnistaa 
nenällään jopa 0,050 pg:n ainemäärän (Munoz et 
al. 2010), jota muuten voi olla vaikea todeta.  Ha-
jun tunnistuksen ja aistimuksen fysiologisia me-
kanismeja ei toistaiseksi täysin ymmärretä, mut-
ta hajukokemukseen osallistuvat nenäepiteelin 
hajureseptorit, yhteys niistä aivoihin hajuhermon 
välityksellä ja hajuaistimuksen työstäminen ai-
voissa (Gostelow et al. 2001). Hajun kokeminen 
on hyvin yksilöllistä ja vaihtelee paljon; hajuko-
kemuksessa on vahva yksilöllinen komponentti. 
Hajua, jonka joku tunnistaa ja reagoi siihen, toinen 
ei välttämättä vielä huomaa. Miehet ja naiset tun-
nistavat ja kokevat hajun yhtä herkästi. Reagoin-
ti hajuun vähenee iän myötä. Herkkyys hajuun ei 
todennäköisesti iän myötä laske; sitä vain ei koeta 
yhtä haitallisena. Tupakoitsijat saattavat tunnistaa 
hajun muuta väestöä herkemmin, samoin sellai-
set ihmiset, joiden terveydentila ei ole normaali.  
Jatkuvana esiintyvään hajuun saatetaan tottua tai 
sitä ei koeta enää yhtä haitallisena, mutta tämäkin 
on hyvin yksilöllistä. Hajukokemukseen vaikuttaa 
hajun miellyttävyys. Epämiellyttävä haju koetaan 
haittana herkemmin kuin miellyttävä haju, mutta se-
kin saattaa muuttua jatkuessaan kokemuksena epä-
miellyttäväksi. Aikaisempi kokemus hajusta vaikut-
taa sen aiheuttamaan reaktioon. Kun aikaisemmin 
koettu haju tunnistetaan, se kytketään samassa sitä 
tuottavaan lähteeseen, mahdollisesti siitä aiheutta-

vaan haittaan ja koetaan sen mukaisesti. Haitallise-
na aikaisemmin koettu haju havaitaan herkemmin 
ja ihminen reagoi siihen joka kerta. Tästä syntyy 
hajuhaitta. Tiedon lisäksi myös pelkkä epäily hajun 
haitallisuudesta (päästölähteen tietojen pohjalta) 
saattaa vaikuttaa haitaksi kokemiseen. 

Hajun tunnistaminen on tärkein hajuhaitan lau-
kaiseva tekijä, ja se usein riittää. Hajun voimakkuus 
ja esiintymistiheys vaikuttavat hajun havaitsemi-
seen, mutta ne eivät sinänsä ole ensisijaisia tekijöitä 
hajuhaitan kokemisessa (ellei kyseessä ole akuutte-
ja vaikutuksia tuottavat pitoisuudet) (Sucker et al. 
2008, Sucker et al. 2009).  Hajua arvioitaessa siinä 
voidaan erottaa (Gostelow et al. 2001): 
• hajua tuottavan aineen pitoisuus (hajuaineet ke-

miallisesti mitattavissa) 
• koettu hajun voimakkuus (voidaan gradeerata; 

esim. lievä, keskivahva, voimakas, kuitenkin yk-
silöllinen arvio) 

• hajun luonne (mille haisee) 
• hajun miellyttävyys/epämiellyttävyys (tämä eri-

tyisesti yksilöllistä). 

Nämä komponentit vaikuttavat hajun haitalli-
suuteen (annoyance), ja tätä käytetäänkin yleisesti 
hajuhaitan mittarina.

 
34.4.2 Hajuun liittyvistä tutkimuksista

Hajuhaittoja on tutkittu ja selvitetty pääasiassa 
jätteenkäsittely- ja jätevesilaitosten ympäristöis-
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sä, joissa tyypillisesti hajuja esiintyy. Tiedossa 
ei ole hajuhaittatutkimuksia kaivosympäristöstä.  
Hajuongelmia syntyy useimmiten biologisen mate-
rian hajottamisessa (mikrobiologisesti). Useimmat 
hajut ja hajuaineet ovat erilaisia jätelähteissä (läh-
teenä biologinen materiaali) ja kaivosympäristössä 
(kemialliset prosessipäästöt), mutta hajuun liittyvät 
lainalaisuudet ovat samat. Siten jäteympäristöstä 
saatua tietoa voidaan soveltaa kaivosympäristön 
hajuhaitan arviointiin. Jätteiden kompostoinnis-
ta syntyviä hajuaineita ja niiden hajuja on esitetty 
ns. hajuympyrällä mm. biojätteen kompostoinnille 
(Suffet (Mel) et al. 2009). Vastaavanlainen hajuym-
pyrä, joka yhdistää hajun sitä aiheuttavaan ainee-
seen on tehty myös jätevesilaitoksen hajupäästöille 
(Burlingame et al. 2004, Suffet (Mel) et al. 2004). 
Tiedot saattavat auttaa tuntemattoman hajun yhdis-
tämisessä tiettyihin aineisiin. Hajuympyrät ja niiden 
yhteydessä olevat taulukot listaavat ylipäänsä hajua 
tuottavia aineita. 

Tutkittaessa Suomessa väestön kokemaa ha-
juhaittaa jätteenkäsittelylaitoksen läheisyydessä 
Aatamila M. et al. (2010) ovat todenneet, että ha-
jun kokeneiden osuus altistuvista oli suurin lähim-
mällä vyöhykkeellä laitosta (66−100 % < 1,5 km, 
13−84 % 1,5 to < 3 km, 2−64 % 3 to < 5 km). haju 
siis havaittiin vielä 5 km:n etäisyydellä lähteestä. 
Haju koettiin haitallisimpana jätteenkäsittelylaitok-
sen läheisyydessä, ja haittaavuus pieneni etäisyyden 
kasvaessa. Altistumisen voimakkuudella oli yhteys 
hajuhaitan kokemiseen. Hajuhaitan torjunnassa 
huomiota kehotettiin kiinnittämään erityisesti haju-
piikkeihin.  

Suomessa on tutkittu 1990-luvun alussa paperi-
teollisuuden päästöjen yhteyttä terveyshaittakoke-
muksiin useilla eri paikkakunnilla; Imatralla (Jaak-
kola et al. 1990, Haahtela et al. 1992, Marttila et 
al. 1994, Jaakkola et al. 1999), Lappeenrannassa 
(Marttila et al. 1995)  ja Varkaudessa (Parttila-Pel-
linen et al. 1996). paperitehtaiden prosesseissa käy-
tettiin sulfaattia, ja siitä syntyneet rikkiyhdisteet oli-
vat pääasiallinen hajulähde, rikkivety pääasiallisena 
komponenttina. Päästöissä oli myös merkaptaaneja 
ja rikkidioksidia. Rikkipäästöjä tutkittiin kyseisissä 
tutkimuksissa ensisijaisesti toksikologisina vaiku-
tuksina, ei hajunäkökohdasta (hajuvaikutuksina). 
Pitoisuudet ulkoilmassa ovat olleet huomattavan 
suuria ja haju ajoittain paha. Ihmisten reaktioissa on 
ollut siten mukana myös vahva hajuefekti. Näistä 
tutkimuksista saa pitoisuus-vaikutustietoa nykypäi-
väänkin suomalaisessa (viileässä, talvella kylmäs-
sä) ilmastossa, jossa esimerkiksi rikkiyhdisteiden 
viipymä ilmassa saattaa olla pitempi kuin muualla. 

Imatralla havaittiin eri tehtaista 1,5−4 km:n 
säteellä (ns. pahasti pilaantunut vyöhyke) silmä- 

ja nenä-ärsytysoireita sekä yskää vertailuväestöön 
nähden enemmän, lievempinä vähemmän 
pilaantuneella vyöhykkeellä (4−8 km tehtaalle). 
Oireita havaittiin sekä tutkimusta edeltävän neljän 
viikon että 12 kuukauden jaksolla (Jaakkola et al. 
1990) . Vyöhykkeiden välillä oli selvä annos-vaste-
ero (tehdasta lähempänä oireita enemmän). Myös 
lapset ovat kokeneet Imatralla hyvin samanlaisia oi-
reita (Marttila et al. 1994). Tehtaan toimintahäiriön 
aikana, jolloin rikkivetypitoisuudet ulkoilmassa ko-
hosivat hyvin suuriksi (24 tunnin keskiarvo kahtena 
peräkkäisenä päivänä 35 µg/m3 ja 43 µg/m3, suurin 
mitattu pitoisuus 135 µg/m3) ihmiset kokivat hen-
gitysvaikeuksia, silmä-ärsytystä, yskää ja kurkun 
ärsytystä ja pahoinvointia. Kun tehtaan päästöt saa-
tiin teknisin keinoin puolitetuiksi, oireet vähenivät 
merkittävästi (Jaakkola et al. 1999).  Imatralla teh-
dyissä tutkimuksessa havaittiin, että rikkivety ai-
heutti haittavaikutuksia huomattavasti pienempinä 
pitoisuuksina kuin WHO:n enimmäispitoisuusoh-
jearvo rikkivedylle ulkoilmassa (150 µg/m3, WHO 
2003). ohjearvo 150 µg/m3 on edelleen voimassa 
(joulukuussa 2012) mutta on ilmeisesti liian suuri 
ja huono vertailukohta.  Paperitehdasympäristöstä 
voi päätellä, että rikkiyhdisteet aiheuttavat selvästi 
ärsytys- ja muita vastaavia oireita silloin, kun nii-
den kokonaispitoisuus ilmassa ylittää tason 10 µg/
m3. Tuloksista voi myös päätellä, että hajuvyöhyke, 
jolla vakavia haittoja voi ilmetä, on useita kilomet-
rejä laaja päästölähteestä. 

Hajun mittausmenetelmiä on kuvattu mm. julkai-
sussa Munoz et al. (2010), ja mittausmenetelmien 
soveltuvuutta ja käyttöä kaivosympäristön hajujen 
selvittämiseen on arvioitu kohdassa Hajuyhdistei-
sen mittaus kvantitatiivisesti.

 
34.4.3 Hajuun liitetyt terveyshaitat

Voimakkaan hajun haittavaikutuksina on raportoitu 
mm. 
• univaikeuksia 
• päänsärkyä 
• yskää 
• hengitysvaikeuksia 
• silmä- ja nenä-ärsytystä 
• kurkun karheutta ja kuivuutta 
• vatsavaivoja 
• pahoinvointia 
• alakulon tunnetta ja väsymystä. 

Ärsytysoireet ovat seurausta aineiden suorasta 
vaikutuksesta elimistössä, mutta useissa koetuissa 
vaikutuksissa todennäköisesti syynä on hajun aihe-
uttama stressi, jolla sinänsä voi olla toistuessaan ja 
jatkuessaan vaikutus terveyteen.
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34.4.4 Hajun hallinnointia

Suomessa ja EU-tasolla ei ole ulkoilman hajun hal-
linnointiin erityistä omaa lainsäädäntöä. Useissa 
yksittäisissä muissa maissa ympäristöperäiseen ha-
juun liittyvää lainsäädäntöä hajuongelmien hallin-
nointiin on. Yhteenvetoa lainsäädännöstä maittain 
on esimerkiksi seuraavalla internetsivulla (www.
odournet.com). Lainsäädäntöä on mm. Australias-
sa, Belgiassa, Hollannissa, Englannissa, Kanadassa, 
Tanskassa, Saksassa, Japanissa, Uudessa-Seelannis-
sa ja USA:ssa. Lainsäädäntö on asetettu pääasiassa 
maatalouskohteiden (sikalat, kanalat, karjatilat) ja 
jätteen- ja jäteveden käsittelyyn liittyen mutta kos-
kee myös teollisuuskohteita ja lienee siten sovellet-
tavissa myös kaivosympäristöön. Lainsäädännössä 
on tyypillisesti annettu sallittuja hajun maksimivoi-
makkuuksia, joita ympäristön ulkoilmassa ei saisi 
ylittää, ja/tai suojaetäisyyksiä, joita lähempänä esi-
merkiksi asutusta ei saisi olla. Kyseisiä raja-arvoja 
on käytetty laitosten ja toimintojen lupapäätöksiä 
asetettaessa.  Useimmat raja-arvot perustuvat olfak-
tometriaan eli hajupaneelilla määritettävän hajun 
voimakkuuteen. Yksityiskohdat voimassa olevan 
lainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta on kun-
kin maan lainsäädännössä. Tiedossa ei ole, miten 
lainsäädäntöä on sovellettu kaivosympäristöön. 

Esimerkiksi Saksassa hajuun liittyvää lainsää-
däntöä on toteutettu vuodesta 1990 lähtien (Both 
2001, www.odournet.com) ja hajua on arvioitu sys-
temaattisesti toimintojen lupapäätösprosesseissa. 
Saksalaisessa arviointijärjestelmässä keskeinen kri-
teeri hajun haitallisuuden arvioinnissa on ollut aika 
kestona vuodessa, jona haju esiintyy ympäristössä 
(hajufrekvenssi). hajufrekvenssin taso 10−20 % ha-
jupaneelin arvioimana on havaittu kriittiseksi, ja se 
ylitettäessä hajuhaitta on koettu jo selvästi haittaa-
vaksi. Lainsäädännössä ulkoilman hajulle on asetet-
tu raja-arvoksi hajufrekvenssi 10 % asutulla alueella 
ja 15 % teollisuusalueella, hajupaneelilla mitattuna 
(Both 2001). Lainsäädäntöä sovellettaessa hajuläh-
teen lähistön muiden työpaikkojen työntekijät on 
rinnastettu alueen asukkaiksi, samoin alueen kesä-
mökkiläiset. Esimerkiksi leirintäaluetta ei ole ase-
tettu eri asemaan muusta ympäristöstä (Both 2001). 

Hajuongelman lieventämisessä ja poistossa tär-
kein asia on poistaa tai vähentää hajuemissiota 
päästölähteessä ennen sen pääsyä ulkoilmaan. Ai-
nekohtaisesti siihen on erilaisia teknisiä keinoja. 
Esimerkiksi jätevedestä rikkivetyä voidaan poistaa 
tehokkaasti mikrobeilla (activated sludge) (Barbosa 
et al. 2004). Rikkivetyä voidaan poistaa myös eri-
laisilla biofilttereillä (Quigley et al 2004). hajuon-
gelmien poistoon ei tässä yhteydessä ole paneuduttu 
yksityiskohtaisesti (ovat riskin hallinnointikeinoja).

 

34.4.5 Rikkivety esimerkkinä

Rikkivety (hydrogen sulfide, h2S) on yksi yleisim-
piä hajuongelmia tuottavia aineita. Sen haju on mä-
dän kananmunan haju. Rikkivetyä on ulkoilmassa 
kaasuna pieni taustapitoisuus luontaisesti (0.03 - 0.1 
µg/m3, WHO 2003), mutta sitä syntyy hajuongel-
maksi jätteen- ja jätevesilaitoksilla anaerobisissa 
olosuhteissa mikrobitoiminnan tuloksena rikkipitoi-
sen orgaanisen materiaalin hajotustoiminnasta. Sitä 
syntyy myös sulfaatin pelkistyessä (Gostelow et al. 
2001).  Rikkivetyä syntyy myös ihmisen omassa 
elimistössä (WHO 2003), mutta se on siellä synty-
essään vaaratonta, osana tarkoin säädeltyjä bioke-
miallisia reaktioita. 

Rikkivety dissosioituu pH 8:n yläpuolella sul-
fidiksi (hs-), ja se ei ole enää hajutuote. Kyseessä 
on tasapainoreaktio pH:n funktiona: neutraalissa 
pH:ssa (pH 7) n. 50 % on rikkivetynä ja happamis-
sa olosuhteissa tätä enemmän. Rikkivety on hyvin 
vesiliukoinen mutta haihtuu helposti ilmaan. Pai-
kalliset olosuhteet siten pitkälle säätelevät, kuinka 
paljon rikkivetyä syntyy ja vapautuu. Niitä säätele-
mällä voidaan päästöjä estää. Kaivosympäristössä 
rikkivetypäästöjä voi syntyä prosessireaktioissa. 
Rikkivetyä käytetään metallien erottamiseen. 

Ilmassa rikkivedyn on raportoitu säilyvän noin 
yhden päivän, mutta kylmissä talvisissa olosuhteissa 
jopa 42 päivää (WHO 2003) . Siten erityisesti talvel-
la se ehtii levitä laajalle ennen hajoamistaan ilmas-
sa. Rikkivety hapettuu ilmassa reagoidessaan hapen 
ja hydroksyyliradikaalien kanssa rikkidioksidiksi ja 
sulfaateiksi. Näitä lopputuotteita tulee mm. sateen 
mukana maahan. Ylipäänsä hapekkaat olosuhteet 
niin maassa, vedessä kuin ilmassakin hajottavat rik-
kivetyä. 

Rikkivety on suurina pitoisuuksina toksista ja tap-
pavaa (WHO 2003). Ilmaa painavampana kaasuna 
se syrjäyttää isoina päästöinä esim. suljetussa tilas-
sa ilman ja hapen. Tällöin muutama henkäisy johtaa 
kuolemaan (pitoisuuksilla tasoa 700 mg/m3). Rikki-
vety pysäyttää tällaisina pitoisuuksina soluissa so-
luhengityksen, energiantuotannon. Isot pitoisuudet 
rikkivetyä ilmassa (yli 140 mg/m3) ovat petollisia 
myös siten, että ihmisen hajuaisti turtuu sille nope-
asti eikä sitä enää haisteta. Siksi hajuaistiin ei pidä 
luottaa rikkivedyn pitoisuutta arvioitaessa suurilla 
pitoisuuksilla. Suuret pitoisuudet lisäksi vaikuttavat 
akuutisti hengitysteihin, silmiin, sydämeen, aivoi-
hin (neurologisia vaikutuksia), elimistön metabo-
liatoimintoihin, lähes kaikkialle elimistössä. Mutta 
kaivosympäristössä ympäristön väestö ei altistu 
näin suurille pitoisuuksille, missään tilanteessa. Pa-
himmillaan rikkivety voi aiheuttaa akuutin työter-
veysriskin työntekijöille kertyessään esimerkiksi 
kuoppiin maapinnan alapuolella (syrjäyttäen ilman 

www.odournet.com
www.odournet.com
www.odournet.com
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ja hapen). Rikkivety tätä pienempinä pitoisuuksi-
na (2,8 mg/m3, WHO 2003) toistuvana altistukse-
na vaikuttaa lähinnä hengitysteihin, ärsyttää silmiä 
ja aiheuttaa neurologisia oireita. Astmaatikot ovat 
muita herkempiä saamaan hengitystieperäisiä oi-
reita. He ovat herkin kohderyhmä ärsytysperäisille 
haitoille. Näiden tietojen perusteella rikkivedyn sie-
dettäväksi pitoisuudeksi ilmassa on määritelty ly-
hytaikaisessa altistumisessa (1−14 päivää) 100 µg/
m3 ja n. 3 kk:n altistumiselle 20 µg/m3, WHO 2003).  
Kun pitoisuudet ilmassa jäävät näitä pienemmiksi, 
terveyshaittaa rikkivedyn toksisuuden perusteella 
ei pitäisi aiheutua. Mutta nämä pitoisuusrajat eivät 
sisällä hajuhaittoja, koska hajua ei ole arvoja asetet-
taessa huomioitu. 

Rikkivety ei nykytiedon mukaan ole mutageenis-
ta eikä aiheuta syöpää. 

Rikkivedyn hajukynnykselle on annettu mm. 
seuraavia arvoja: 0,00047 ppm (Turkmen et al. 
2004),  0,0005 ppmv (Suffet (Mel) et al. 2004) ja 
0,011 mg/m3 (WHO 2003). Keskimäärin ihmiset 
haistavat rikkivedyn ilmassa, kun pitoisuus on tätä 
tasoa. Rikkivedyn hajukynnys on siten 5−100-ker-
taa luonnon taustapitoisuus. 

WHO on asettanut v. 2000 rikkivedylle seuraavat 
ulkoilman ohjearvot (air quality guideline, WHO 
2000), joita siis ei tulisi ylittää: muut vaikutukset 

kuin syöpä ja hajuhaitta 150 µg/m3 (aikapainotet-
tu keskiarvo, 24 t), hajuhaitta 7 µg/m3 (käyttäen 
30 minuutin keskiarvoa).  Kuten edellä on todettu, 
varsinaista terveyshaittaa todennäköisesti ilmenee 
jo pitoisuutta 150 µg/m3 pienemmillä pitoisuuksilla. 

Jätevesilaitoksella esimerkiksi Australiassa on 
mitattu rikkivetyä 1,4−2,8 mg/m3 ilmassa ja kaato-
paikoilla usA:ssa 1,3–1 130 mg/m3. Nämä pitoi-
suudet ylittävät yli 100-kertaisesti hajukynnyksen 
ja ovat reilusti suurempia kuin siedetyt pitoisuudet 
ilmassa myös toksisuuden perusteella. Suomessa 
rikkivetyä on mitattu Imatralla paperitehtaan ympä-
ristössä 1980-luvun lopussa vuosikeskiarvona 6 µg/
m3 ja huippupitoisuuksina 100 µg/m3 (Jaakkola et 
al. 1990). Tällöin altistuva väestö raportoi silmien 
ärsytysoireita 12 kertaa yleisemmin kuin vertailu-
väestö. 

Nämä tiedot antavat perspektiiviä rikkivedyn 
todetuista ja osin haitallisista pitoisuuksista ulkoil-
massa muissa kuin kaivosympäristöissä. Kaivok-
silta eikä niiden ympäristöstä pitoisuustietoja ei 
osunut tavanomaiseen kirjallisuushakuun (marras-
kuu 2011). Julkaisemattomissa raporteissa sellaista 
tietoa saattaa olla. Edellä todettujen pitoisuus- ja 
annosvastetietojen perusteella on selvää, että rikki-
vetyä kaivosympäristössä ympäristöterveyden kan-
nalta on hallinnoitava hajuongelmana.

35   SÄTEILYN AIHEUTTAMAN TERVEYSRISKIN ARVIOINTI

Hannu Komulainen (THL)

Tässä kappaleessa kuvataan, miten kaivostoimin-
taan liittyvän radioaktiivisten aineiden aiheuttaman 
säteilyn terveysriskiä voidaan arvioida kaivosalu-
een ympäristön väestölle. Kallioperässä on säteilyä 
tuottavia, luonnon radioaktiivisia aineita, jotka tu-
levat malmissa malmin käsittelyprosessiin mukaan 
riippumatta siitä, onko kyseiset alkuaineet (esimer-
kiksi uraani) tarkoitus erottaa malmista jatkokäyt-
töön. Ellei radioaktiivisia aineita oteta malmista 
erilleen, ne jäävät kaivosalueelle. Siksi radioaktii-
visten aineiden esiintyminen ja niihin liittyvä riski 
on arvioitava kaivoskohtaisesti aina riippumatta sii-
tä, mitä metalleja kaivos tuottaa. 

Rajaukset
Säteilyriskin tarkastelu rajataan koskemaan 

luonnon radioaktiivisia aineita, joita on luonnos-
taan maa/kallioperässä. Arvioon ei sisällytetä kei-
notekoisia radioaktiivisia aineita (esimerkiksi ce-
sium-137, Ce-137; strontium-90, sr-90), jotka ovat 
laskeumaa kaivoksen ulkopuolisesta toiminnasta 
(taannoiset ydinkokeet ilmatilassa, ydinvoimala-

onnettomuus Tsernobylissä; nämä päästöt ovat eri 
radioaktiivisia aineita) ja aiheuttavat kaivoksesta 
riippumatonta taustasäteilyä kaikkialla. Riskinar-
vio koskee kaivosalueen ulkopuolta, samaa aluetta 
kuin muu kaivostoimintaan liittyvä ympäristön ja 
ympäristöterveysriskin arviointi koskee. Tässä ei 
arvioida työperäistä säteilyn aiheuttamaa terveys-
riskiä kaivosalueella työskenteleville tai kaivoksen 
toimintaan liittyen. 

Koska kaivoshankkeen suunnitteluvaiheessa kai-
vostoiminnan mahdolliset säteilyvaikutukset jou-
dutaan arvioimaan hieman erilaisen tiedon pohjalta 
kuin voidaan tehdä toimivan kaivoksen ympäristös-
sä, arviointi on jaettu vastaavasti. Arviointiperiaat-
teet ovat pääasiassa kuitenkin samat. 

A. Säteilyyn liittyvän terveysriskin arvio kai-
vostoiminnan suunnitteluvaiheessa
B. Säteilyyn liittyvän terveysriskin arvio toimi-
van kaivoksen ympäristössä

Valitse lopullinen prosessi sen mukaan, mihin 
vaiheeseen arviointia ollaan tekemässä. Jos arvi-
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oinnin kannalta kriittistä tietoa puuttuu, on syytä 
harkita tiedon tarpeellisuus ja saatavuus suhteessa 

ongelman todennäköisyyteen ja laajuuteen. 

35.1  Säteilyyn liittyvän terveysriskin arvio kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa

Maa/kallioperässä ja louhittavassa malmissa on 
useita erilaisia luonnon radioaktiivisia aineita, jotka 
tuottavat ionisoivaa säteilyä. Alkuaineina ne käyt-
täytyvät luonnossa ja ihmisen elimistössä kukin 
eri tavalla. Niiden tuottaman säteilyn tyyppi (alfa-, 
beeta-, gammasäteily) riippuu aineen radioaktiivi-
sesta isotoopista ja elimistön saama säteilyannos 
siitä pitoisuudesta, jota ainetta päätyy elimistöön 
tai jolle altistutaan. Solutasolla kaikki ionisoiva 
säteily aiheuttaa samanlaisia muutoksia ja saman-
laista haittaa (Säteilyn vaikutus solutasolla). Koska 
ionisoivalle säteilylle ei ole haitatonta pitoisuutta 
(Yleistä ionisoivan säteilyn terveysriskin arviosta), 
terveysriskin arviossa ei voida osoittaa turvallista 
säteilypitoisuutta tai tasoa, jolla riskiä ei ollenkaan 
olisi. Oleellista on tietää, kuinka paljon radioak-
tiivisuutta kaivoksen ympäristössä on ja miten se 
suhtautuu siihen tasoon, jota pidetään väestölle hy-
väksyttävänä ja jota ei tulisi säteilysuojelun näkö-
kohdasta ylittää. Käytännössä keskeistä on verrata 
todettuja säteilypitoisuuksia yleiseen taustatasoon 
ympäristössä ja niihin raja- ja ohjearvoihin, joita ei 
tulisi ylittää. Sen lisäksi säteilyn stokastisille vai-
kutuksille (katso Säteilyn terveyshaitat) voidaan 
laskea väestötasolla syöpäriski ja perinnöllisten vai-
kutusten riski silloin, kun säteilyannos tunnetaan. 

Säteilylle altistutaan ulkoisesti (ulkoinen sä-
teily, kehoon ulkopuolelta kohdistuva säteily) ja 
sisäisesti (kehoon päätyneiden aineiden aiheut-
tama sisäinen säteily). Säteilyn kokonaisannos 
kudoksessa/elimistössä, johon säteily kohdis-
tuu, määrittää säteilyyn liittyvän terveysriskin.  
Ulkoinen säteily kaivosympäristössä(kin) on pää-
asiassa muualta tulevaa taustasäteilyä (Luonnon 
taustasäteily), johon kaivostoiminta ei vaikuta, jo-
ten tässä MINERA-arviossa keskitytään sisäisen sä-
teilyn (säteily hengitysilmassa, juomavedessä sekä 
ravinnossa) aiheuttamaan terveysriskiin. Jos radio-
aktiivisia aineita pääsee ympäristöön kaivostoimin-
nan tuloksena, ne potentiaalisesti lisäävät ensi sijas-
sa sisäistä altistumista säteilylle. 

Yksittäisten radioaktiivisten aineiden käyttäy-
tyminen luonnossa ja elimistössä ja yksittäisten 
isotooppien radioaktiivisuus on erilaista. Riskiä 
on arvioitava isotoopeittain.  Riskinarviota teh-
täessä on huomioitava myös isotooppien hajoa-
mistuotteet (koko hajoamisketju) ja mahdollinen 
radioaktiivisten aineiden kemiallinen toksisuus 
(arvioitava erikseen, koskee erityisesti uraania).  
Lopullinen riskinarvio säteilystä aiheutuvan riskin 
suuruuden suhteen on mahdollista tehdä sitten, kun 

toiminnanaikaiset todelliset päästöt tiedetään. Kai-
vosalueella todetuista ja esiintyvistä pitoisuuksista 
voidaan kuitenkin jo alustavasti päätellä, voiko sä-
teilytaso kohota ympäristössä kaivostoiminnan seu-
rauksena. Vaikka malmin säteily edustaisi luonnon 
taustasäteilyä, sen kertyminen ympäristöön vuosia/
vuosikymmeniä kestävässä kaivostoiminnassa on 
tarpeen huomioida. 

Olemassa olevista kaivoksista tiedetään, että 
potentiaalisimpia terveyshaittaa tuottavia ainei-
ta ovat uraani (pohjavesissä, pienhiukkasiassa) 
ja radon (kaasu ilmassa) hajoamistuotteineen.  
Luonnon radioaktiivisten aineiden taustapitoisuuk-
sista ympäristössä ja pitoisuuksista tavallisessa 
louhittavassa malmissa on pääteltävissä, että ym-
päristöperäinen väestön altistuminen säteilylle jää 
useimmiten vähäiseksi. 

Säteilyyn liittyvässä riskinarviossa voidaan edetä 
asteittain. Kun tulokset osoittavat, että altistuminen 
säteilylle on merkittävästi suurempaa kuin ihmisten 
tausta-altistuminen yleensä, on syytä edetä yksityis-
kohtaisempaan riskinarvioon ja sen kuvaukseen. 
Tämä koskee myös riskikuvauksessa käytettävää 
vertailukohtaa/arvoa: vertailuun olisi käytettävä 
viite/ohjearvoja tai parametria, mikä parhaiten ku-
vaa riskiä todetulla säteilytasolla. 

Kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa ehdote-
taan edettäväksi terveysriskin arvion osalta seuraa-
vasti: 
• Selvitetään kallioperän ja louhittavan malmin ra-

dioaktiivisuus. 
• Selvitetään kaivoksen ympäristön radioaktiivi-

suus (radiologinen perustilaselvitys). 
• Kuvataan radioaktiivisuuden liikkuminen kai-

vostoiminnan prosesseissa (mm. mahdollinen 
konsentroituminen tai isotooppien jääminen tiet-
tyyn vaiheeseen prosessissa). 

• Kuvataan radioaktiivisten aineiden loppusijoittu-
minen kaivosalueella ja arvioidaan siihen liitty-
vät päästöt ja riskit. 

Selvitä ja esitä kaivosalueen kallioperän ja lou-
hittavan malmin radioaktiivisuus: 
• nimeä arvioitavat radioaktiiviset aineet ja niiden 

isotoopit 
• aineiden aktiivisuuspitoisuus (Bq/kg) ja kemial-

linen pitoisuus (esim. %-osuus, mg/kg) maape-
rässä 

• aineiden aktiivisuuspitoisuus (Bq/kg) ja kemial-
linen pitoisuus (esim. %-osuus, mg/kg) louhitta-
vassa kallioperässä ja malmissa 
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• aineiden aktiivisuuspitoisuus (Bq/kg) ja kemi-
allinen pitoisuus (esim. %-osuus, mg/kg) niissä 
rikasteissa, jotka lähtevät kaivokselta. 

Säteilyriski tulisi selvittää ainakin seuraaviin ai-
neisiin ja isotooppeihin liittyvänä: 
• uraani (U-238, U-235) 
• torium (Th-228, Th-232) 
• radium (Ra-226, Ra-228) 
• radon (Rn-222) 
• poloniun-210 (Po-210) 
• lyijy-210 (Pb-210) 
• kalium-40 (K-40). 

Säteilyyn liittyvään riskisanalyysiin on syytä si-
sällyttää edellisten alkuaineiden lisäksi myös muita 
isotooppeja, jos ne voivat tuottaa kyseisessä kaivo-
sympäristössä poikkeuksellisesti säteilyä tai ovat 
muuten relevantteja arvioitavaksi. Kalium-40 on 
syytä sisällyttää analyyseihin, koska se on merkit-
tävä taustasäteilyä tuottava isotooppi ja sen osuus 
kokonaisaktiivisuuspitoisuudesta on syytä tuntea.

Riskin kuvaus 
Vertaa kaivoksen kallioperän ja louhittavan mal-

min radioaktiivisuutta kallioperän yleiseen pitoi-
suustasoon Suomessa. Ovatko pitoisuudet tavan-
omaista luontaista taustatasoa vai sisältääkö malmi 
poikkeavan paljon jotain säteilyä tuottavaa isotoop-
pia? Tämä vertailu antaa yleiskuvan siitä, ovatko 
radioaktiiviset aineet ja säteily kaivostoimintaan 
liittyen potentiaalisesti erityinen ongelma kyseises-
sä kaivoksessa.

 
35.1.1 Ympäristön radiologinen perustilaselvitys

Ympäristön radiologisen perustilaselvityksen ta-
voitteena on määrittää säteilyn lähtötaso kaivoksen 
ympäristössä ennen kaivostoiminnan aloittamista. 
Mahdolliset muutokset aloitustilanteeseen voidaan 
myöhemmin todeta. Radioaktiivisuus kannattaa 
määrittää soveltuvasti samoista näytteistä, joista 
tehdään muita ympäristön perustilamäärityksiä. Tu-
lokset voidaan tällöin parhaiten korreloida ja käyttää 
altistumisen arviointiin. Ympäristön radiologisen 
perustilaselvityksen sisällöstä säteilytarkkailua var-
ten on suositus stuKin ohjeessa st 12.1/2.2.2011 
(STUK 2011a). Se soveltuu sisällöltään myös tähän 
yhteyteen. Esimerkki toteutetusta kaivosympäristön 
radiologisesta perustilaselvityksestä on raportti Tal-
vivaaran kaivosympäristöstä (STUK 2011b). 

Määritä/hanki tiedot kaivosympäristön säteilyta-
sosta seuraavista asioista, siltä osin kuin ne koske-
vat tarkasteltavaa kaivosympäristöä (STUK 2011a): 
• ulkoinen säteily (maanpinnan gammasäteily) 
• ulkoilman radon 

• ulkoilmassa hiukkasmuodossa olevat radioaktii-
viset aineet 

• radioaktiivisuus maaperässä 
• radioaktiivisuus pohjavedessä 
• radioaktiivisuus vesiympäristössä (pintavesi, ka-

lat, sedimentti, pohjaeläimet, vesikasvit) 
• radioaktiivisuus kaivosympäristön keräilytuot-

teissa (marjat, sienet, riista) 
• radioaktiivisuus elintarvikkeissa (puutarhatuot-

teet, vilja, ruoho, maito, liha). 

Radioaktiivisuutta määritettäessä mitataan ja 
esitetään kunkin radioaktiivisen aineen/isotoopin 
tuottama säteily/aktiivisuuspitoisuus tutkitussa 
mediumissa/näytteessä (Bq/kg, Bq/l, Bq/m3). Kun 
pitoisuuksia verrataan vertailu/viitearvoihin, on 
oleellista verrata samoja parametrejä (esimerkiksi 
isotooppeja) toisiinsa.

 
35.1.2 Maa/kallioperän ja kaivosalueen ympäris-
tön säteilyyn liittyvä riskinkuvaus

35.1.2.1  Vertailu säteilyn taustatasoihin 
vastaavissa näytteissä muissa ympäristöissä

Vertaa kaivosalueen ympäristön näytteissä todettua 
radioaktiivisuutta (aktiivisuuspitoisuutta) Suomessa 
todettuun taustapitoisuuteen vastaavissa näytteissä 
ja muissa kaivosympäristöissä todettuihin pitoi-
suuksiin (sikäli kuin tietoa on käytettävissä).  Esi-
merkkejä taustatasotiedoista on kohdassa Taustatie-
toa.

35.1.2.2  Vertailu lakisääteisiin ja viranomaistason 
enimmäispitoisuusohjearvoihin

vertaa säteilypitoisuutta olemassa oleviin raja/
ohjearvoihin (esimerkiksi kaivovedessä todettua 
pitoisuutta sallittuun enimmäispitoisuuteen juo-
mavedessä) ja esitä alitus/ylitys ja sen suuruus 
(turvamarginaali, ylityksen monikertaisuus). Jos 
turvamarginaalia raja-arvoon jää, altistumistasoa 
säteilylle voidaan pitää kyseisen mediumin osalta 
hyväksyttävänä. 

Raja/ohjearvo voi olla aktiivisuuspitoisuus (Bq/
kg, Bq/l, Bq/m3) tai efektiivinen säteilyannos (esi-
tetään yleensä msv/vuosi).  Aktiivisuuspitoisuus 
sisäisen annoksen laskemiseksi tehdään annos-
muuntokertoimen avulla (sv/Bq), jotka on annet-
tu stuKin ohjeessa st 7.3/23.9.2007,  sisäisestä 
säteilystä aiheutuvan annoksen laskeminen (STUK 
2007a).  Annosmuuntokerroin on isotooppikohtai-
nen, ja se annettu erikseen suun kautta saadulle ja 
hengitetylle aineelle, eri-ikäisille ihmisille. Efektii-
visen annoksen kertymä voidaan laskea pelkälle yh-
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delle isotoopille tai useammalle eri radioaktiiviselle 
aineelle/isotoopille, altistumistilanteen mukaan. 
Lähtökohtaisesti altistuminen lasketaan aikuisille 
(yli 17-vuotiaan kertoimella). Jos lapsille on tar-
peen laskea annos erikseen, käytetään arvioitavien 
ikään liittyvää annosmuutoskerrointa. Kerroin ottaa 
huomioon lasten fysiologiset erot altistumisessa.  
Säteilyn efektiivisen annoksen laskemiseksi (efek-
tiivisen annoksen kertymä) on tiedettävä/laskettava 
radionuklidin saanto isotoopeittain. Saanto laske-
taan tavallisimmin vuotta kohti. 

Efektiivinen annos (efektiivisen annoksen ker-
tymä) lasketaan seuraavalla periaatteella: Laske-
taan suun kautta saatujen ja hengitysteitse saatujen 
eri isotooppien tuottama kokonaissäteilyannos: 

Efektiivinen annos (yksikkönä sievert; µsv, 
msv, sv) =  ∑ Isotoopin aktiivisuuspitoisuuspitoi-
suus aineessa (esim. Bq/kg) x syöty/juotu ainemäärä 
(kg) x kyseisen isotoopin annosmuutoskerroin suun 
kautta (Bq/sv) + ∑ saman isotoopin aktiivisuuspi-
toisuuspitoisuus ilmassa (esim. Bq/m3) x hengitetty 
ilmavolyymi (m3) x kyseisen isotoopin annosmuu-
toskerroin hengitettynä (Bq/sv). 

Jos isotoopille lasketaan altistumista pelkästään 
suun kautta tai hengitysteitse, toinen reitti jätetään 
huomioimatta. Kun isotoopin saanto lasketaan vuot-
ta kohti, efektiivinen annoskertymä on µsv/vuosi, 
msv/vuosi, sv/vuosi. 

Talousvesi/juomavesi
Suomi

Vertaa talousveden kokonaisradioaktiivisuudesta 
aiheutuvaa efektiivistä annosta talousvedelle asetet-
tuun turvallisuustavoitteeseen 0,5 msv/vuosi, jota 
ei tulisi ylittää (STUK 1993). Tähän vertailuun si-
sältyvät kaikki pohjavedessä esiintyvät keskeiset ra-
dioaktiiviset aineet ja isotoopit. Turvallisuustavoit-
teen toteutumista arvioidaan ns. aktiivisuusindeksin 
avulla, jonka laskemiseen voidaan käyttää joko 
veden kokonaisalfa-, kokonaisbeeta- ja radonpitoi-

Taulukko 42. Radionuklidien aktiivisuuspitoisuuksia talousvedessä (STUK 1993).
Table 42. Maximally allowed guidance levels of radionuclides in drinking water.

Isotooppi Aktiivisuuspitoisuus (Bq/l) 

Radon-222 Rn-222 300

Uraani-238 U-238 20

Uraani-234 U-234 20

Radium-226 Ra-226 3

Radium-228 Ra-228 2

Lyijy-210 Pb-210 0.5 

Polonium-210 Po-210 3

suutta tai yksittäisten isotooppien aktiivisuuspitoi-
suuksia. Aktiivisuusindeksin laskenta on opastettu, 
havainnollisin esimerkein, STUKin ohjeessa ST 
12.3/9.8.1993 (stuK 1993).  Aktiivisuusindeksin 
laskennassa käytetään seuraavia suurimpia sallittuja 
luonnon yksittäisten isotooppien aktiivisuuspitoi-
suuksia, joita ei tulisi vedessä ylittää (taulukko 42): 

Taulukon 42. mukaisesta aktiivisuuspitoisuudes-
ta aiheutuu 0,5 mSv:n efektiivinen annos, kun vettä 
käytetään juomavetenä 2,2 litraa päivittäin vuoden 
ajan. Radonin osalta oletetaan, että vettä juodaan 0,5 
l ennen kuin radonia haihtuu vedestä ilmaan.  Kei-
notekoisille isotoopeille cesium -137 (Cs-137) ja 
strontium-90 (Sr-90) vastaavat aktiivisuuspitoisuu-
det ovat 50 Bq/l ja 20 Bg/l. Kalium-40:lle (K-40) 
ei anneta aktiivisuuspitoisuutta, koska sen määrän 
vaihtelu ei vaikuta olennaisesti säteilyannokseen 
(STUK 1993). 

vertaa kaivo/talous/juomaveden säteilyn aktii-
visuuspitoisuudesta laskettua kokonaisradioaktii-
visuutta (viitteellinen kokonaisannos) isojen vesi-
laitosten laatusuositusarvoon talousvedessä 0,10 
msv/vuosi (sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutki-
muksista 461/2000).  vertailtavaan näytteen koko-
naisradioaktiivisuuteen ei lasketa mukaan K-40:tä, 
radonia eikä sen hajoamistuotteita. vertaa kaivo/
talous/juomaveden radonin aktiivisuuspitoisuutta 
(Bq/l) pienten vesilaitosten laatusuositukseen 300 
Bq/l (sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten 
yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja val-
vontatutkimuksista 401/2001). Uraanin suurinta 
sallittua enimmäispitoisuutta talousvedessä hallin-
noidaan ensisijaisesti sen kemiallisen toksisuuden 
perusteella. WHO:n suositusohjearvo sallituksi 
enimmäispitoisuudeksi on 30 µg/l (Who 2011a). 
Säteilyn perusteella laskettu ylin sallittu uraanipi-
toisuus vedessä on 100 µg/l. talousveden uraanille 
ollaan asettamassa Suomessa laatuvaatimusta 30 
µg/l (tilanne 31.12.2012). 
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WHO
WHO:n dokumentissa juomaveden radioaktiivi-

suudesta (WHO 2011b) on esitetty yksittäisten radi-
oisotooppien pitoisuudet juomavedessä; ne tuottavat 
yksin efektiivisen säteilyannoksen 0,1 msv/vuosi, 
kun vettä juodaan 2 litraa päivässä. Ohjepitoisuu-
det (guidance level) ovat alla olevassa taulukossa 
(taulukko 2). Taulukossa on myös kunkin isotoopin 
pääasiassa tuottama säteilytyyppi ja annosmuunto-
kertoimet kyseisen isotoopin aktiivisuuspitoisuuden 
(Bq) laskemiseksi sieverteissä (Sv), aikuisille ihmi-
sille, nieltynä. 

Elintarvikkeet/keräilytuotteet
Elintarvikkeille ja luonnon keräilytuotteille ei ole 

luonnon radioaktiivisia aineita koskevaa suositusta 
sallitusta säteilyn enimmäispitoisuudesta.  Sen si-
jaan luonnossa epäpuhtautena oleville, keinotekoi-
sille cesium (Cs)-isotoopeille on suosituspitoisuuk-
sia, joita ei tulisi ylittää. EU:n alueella myytävissä 
elintarvikkeissa ei saa olla Cs-137- ja Cs-134-iso-
tooppeja yhteensä kuin enintään 600 Bq/kg (Coun-
cicl Regulation (EEC) No 737/90), ja sama suosi-
tus on annettu luonnon keräilytuotteille (marjat, 
sienet, riista, kala) (Komission suositus 2003/274/

Taulukko 43. Efektiivisen annoksen 0,1 msv/vuosi tuottavan radioaktiivisen aineen aktiivisuuspitoisuus juomavedessä (Who 
2011b). 
Table 43. Guideline levels of isotopes in drinking water yielding the effective dose of 0.1 mSv/year.

Radionuklidi Arvioitava säteilytyyppi Ohjeellinen pitoisuus, 
guidance level (Bq/l)

Annosmuuntokerroin, 
Sv/Bq, aikuisille, nieltynä

Americum-241 alfa, gamma 1 2.0 x 10-7

Cesium-134 beeta, gamma 10 1.9 x 10-8

Cesium-137 beeta, gamma 10 1.3 x 10-8

Hiili-14 beeta 100 5.8 x 10-10

Jodi-131 beeta, gamma 10 2.2 x 10-8

Lyijy-210 beeta 0.1 6.9 x 10-7

Polonium-210 alfa 0.1 1.2 x 10-6

Plutonium-239 alfa 1 2.5 x 10-7

Radium-226 alfa, gamma 1 2.8 x 10-7

Radium-228 beeta, gamma 0.1 6.9 x 10-7

Strontium-90 beeta 10 2.8 x 10-8

Torium-228 alfa, gamma 1 7.2 x 10-8

Torium-230 alfa 1 2.1 x 10-7

Torium-232 alfa 1 2.3 x 10-7

Tritium beeta 10 000 1.8 x 10-11

Uraani-234 alfa 1 4.9 x 10-8

Uraani-238 alfa 10 4.5 x 10-8

Euratom).  tämä ohje/raja-arvo ei siten ole suora 
vertailukohta millekään luonnon radioaktiiviselle 
aineelle/isotoopille mutta kuvastaa sitä cesiumin io-
nisoivan säteilyn tasoa elintarvikkeissa ja luonnon 
keräilytuotteissa, joka yhteiskunnassa hyväksytään. 
Suurin osa elintarvikkeissa ja keräilytuotteissa ra-
portoiduista säteilypitoisuuksista Suomessa koskee 
keinotekoisen cesiumin isotooppeja (Cs-137 ja Cs-
134), liittyen ydinkoelaskeumiin ja Tsernobyl-on-
nettomuuteen.  

Ilma
Ulkoilman radioaktiivisille aineille ei ole säteilyn 

raja- eikä ohjearvoja.  Ulkoilmassa todettua radon-
pitoisuutta (Rn-222) voidaan verrata suosituksiin 
asuntojen sisäilman enimmäisradontasoista, joita 
ei tulisi ylittää; miten se suhtautuu niihin? Koska 
sisäilman radonille altistutaan suurin osa vuoro-
kaudesta (yli 90 %) ja eliniästä, samantasoinen al-
tistuminen ulkoilman radonille tuottaa pienemmän 
terveysriskin, koska radonaltistus jää lyhyempiai-
kaiseksi. Suomessa vanhojen asuntojen sisäilman 
radonpitoisuus ei saisi ylittää pitoisuutta 400 Bq/
m3 (Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asunto-
jen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvosta. 
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944/1992).  uudessa rakennettavassa asunnossa pi-
toisuus ei saisi ylittää 200 Bq/m3. 

Pintavesi
Pintavedessä todetulle radioaktiivisuudelle ei ole 

säteilyn ohje- eikä raja-arvoja. Jos pintavesi on ve-
silaitoksen raakavesilähde, pintavedessä todettuja 
aktiivisuuspitoisuuksia on relevanttia verrata talo-
usvedessä sallittuihin säteilyn enimmäispitoisuusar-
voihin. Talousvedessä, vesilaitoskäsittelyn jälkeen, 
radioaktiivisuus voi todennäköisesti olla enimmil-
lään sama. 

Maaperä
Radioaktiivisuudelle pilaantuneessa maassa ei 

ole suomessa lainsäädännöllisiä raja/ohjearvoja. 
Maaperään laskeumana tulevaa ja maasta kas-

veihin, marjoihin ja muihin keräilytuotteisiin ker-
tyvää radioaktiivisuutta arvioidaan mm. luonnon 
keräilytuotteissa ja elintarvikkeissa. Kaivosalueen 
ympäristöstä syötäväksi kerätyt tuotteet ovat po-
tentiaalinen altistumisreitti maaperään päätyvästä 
radioaktiivisuudesta ihmisille, jos kyseisiä tuotteita 
kerätään ja syödään.

35.1.2.3  Vertailu suomalaisten keskimääräiseen 
säteilyannokseen

Vertaa yksittäisestä altistumismediumista (juomave-
si, hengitetty ilma) saatua säteilyannosta (µsv/vuo-
si, msv/vuosi) suomalaisten saamaan keskimääräi-
nen säteilyannokseen 3,7 mSv/vuosi (www.stuk.fi). 
Montako prosenttia annos on tästä keskimääräisestä 
säteilyannoksesta? Tämä vertailu kuvastaa osaltaan 
säteilylisää, jolle tässä yhteydessä altistutaan.

35.1.2.4  Vertailu säteilyn annosrajoihin

Säteilyn annosrajat on tarkoitettu säteilysuojeluun 
säteilyä tietoisesti käytettäessä (säteilytoiminta, 
työperäinen altistuminen säteilylle) ja tässä yhte-
ydessä altistuttaessa säteilylle (väestön säteilyal-
tistuminen) (STUK 2007b). Siten niitä ei ole tar-
koitettu annosrajoiksi väestön ympäristöperäiselle 
altistumiselle kaivosympäristössä, ellei kaivostoi-
mintaa ole luokiteltu kyseiseksi säteilytoiminnak-
si (kyseessä varsinainen uraanikaivos; Suomessa 
ei ole toistaiseksi yhtään uraanikaivosta, tilanne 
31.12.2012). Annosrajoja voitaneen käyttää tarvit-
taessa vertailuarvoina säteilysuojelun näkökannalta. 
Vertailu näihin säteilyn annosrajoihin on perustel-
tua, jos väestön altistuminen ympäristönäytteiden 
perusteella näyttää olevan huomattavaa, poikkea-
van merkittävästi luonnon taustasäteilystä. Tarve on 
arvioitava tapauskohtaisesti. Vertaa tarvittaessa ym-

päristöstä saatavaa sisäistä kokonaissäteilyannosta 
(efektiivinen annos) säteilyyn liittyvään väestön sä-
teilysuojeluannosrajaan 1 mSv/vuosi (Säteilyasetus 
1991/1512, stuK 2007b). 

Sisäisestä säteilystä aiheutuvan kokonaisannok-
sen laskeminen (efektiivisen annoksen kertymä) 
on ohjeistettu stuK:n ohjeessa st 7.3/23.9.2007 
(2007a).  Koska säteilyn haitta kohdistuu ensi si-
jassa kudokseen, jonka radioaktiivinen aine koh-
taa ja jonne se jää, samaa reittiä kehoon saatuja 
säteilyannoksia ja samaan kudokseen kertyvien 
aineiden säteilyannoksia on relevanttia laskea ko-
konaisannokseksi yhteen. Saatua sisäisen säteilyn 
annosta verrataan väestön sallittuun annosrajaan 1 
msv/vuosi (säteilyasetus 1991/1512, stuK 2007b) 
ja esitetään turvamarginaalin suuruus. 

Silmän mykiölle ja iholle on annettu omat annos-
rajat. Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että ympäris-
töperäinen säteilyaltistus kaivosympäristössä mis-
sään olosuhteissa kohoaisi niin suureksi, että niitä 
on tarve käyttää. Silmän mykiön ekvivalenttiannos 
ei saa vuoden aikana ylittää arvoa 15 mSv eikä ihon 
minkään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 50 mSv 
(säteilyasetus 1991/1512, stuK 2007b).

35.1.2.5  Vertailu säteilyn työperäisiin raja- ja 
ohjearvoihin

jos säteily ylittää väestön annosrajan, 1 msv/vuosi, 
verrataan säteilyannosta myös työperäisiin enim-
mäisannosrajoihin. Työperäiset toimenpidearvot ja 
annosrajat ovat suurempia kuin väestön annosrajat, 
koska ne on asetettu kattamaan pelkkää työskente-
lyaikana tapahtuvaa altistumista. Siten ne ovat viit-
teellisempiä kuin koko väestön annosrajat. Vertailu 
tuottaa kuitenkin näkemyksen siitä, miten altistumi-
nen suhtautuu säteilyn työperäiseen altistumiseen. 
Säteilytyöstä työntekijälle aiheutuva efektiivinen 
annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 mSv vuodessa 
viiden vuoden aikana eikä minkään vuoden aika-
na arvoa 50 msv (säteilyasetus 1991/1512, stuK 
2007b).  Toimenpidearvo hengitysilman radonpitoi-
suudelle on 400 Bq/m3 työpaikoilla (mm. kaivokset, 
louhintatyömaat, tunnelit) (STUK 2011a). Riskiku-
vauksena esitetään turvamarginaalin suuruus annos-
rajaan. 

Laskennallinen syöpäriski
Syöpäriski väestötasolla olisi hyvä laskea aina, 

kun siihen tarvittava säteilyn annostieto on olemas-
sa. Ionisoivan säteilyn pahimpana riskinä voidaan 
pitää syöpäriskiä, ja sen suuruus olisi hyvä olla tie-
dossa/esillä säteilyä arvioitaessa. Kaivosympäris-
tössä todettuun ionisoivaan säteilyyn liittyvä syö-
päriski, perinnöllisten vaikutusten riski ja näiden 

www.stuk.fi
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stokastisten vaikutusten riski yhteensä kaivos-
alueen ympäristön väestölle (väestötasolla) suosi-
tellaan lasketttavaksi ICRp:n nimellisiä riskiker-
toimia käyttäen (Mustonen et al. 2009). Syöpäriski 
kuvastaa syövän esiintyvyyttä, joka on painotettu 
kuolleisuudella ja elämän laadun heikkenemisellä. 
Laskenta tehdään erikseen koko väestölle ja aikui-
selle työikäiselle väestölle (aikuiset työntekijät). 

Nimelliset riskikertoimet ovat seuraavat: 
Koko väestö: 

• syöpä: 5,5 x 10-2 Sv-1 = 5,5 x 10-5 per mSv 
• perinnölliset vaikutukset: 0,2 x 10-2 Sv-1 = 2 x 

10-6 per mSv 
• edellä mainitut vaikutukset yhdessä (nimellinen 

kokonaisriski): 5,7 x 10-2 sv-1 = 5,7 x 10-5 per 
mSv 

Aikuiset työntekijät: 
• syöpä: 4,1 x 10-2 sv-1 = 4,1 x 10-5 per mSv 
• perinnölliset vaikutukset: 0,1 x 10-2 Sv-1 = 1 x 

10-6 per mSv 
• edellä mainitut vaikutukset yhdessä (nimellinen 

kokonaisriski): 4,2 x 10-2 Sv-1 = 4,2 x 10-5 per 
mSv. 

Riskikuvauksena esitetään riskien suuruudet 
(esim. 5 x 10-5). Riskitasoa 10-6 pidetään yleisesti 
hyväksyttävänä ja 10-5 vielä vähäisenä. Jos riski 
kohdistuu lukumääräisesti isoon väestömäärään, 
voidaan laskea myös todennäköisten syöpätapa-
usten lukumäärä altistuvassa väestössä (keski-
määräinen altistumistaso x syövän yksikköriski x 
altistuvan väestön lukumäärä, kohta Riskin kuvaus, 
syöpäriski). 

Radon
Ulkoilman radonille ei ole erikseen syöpäris-

kikertoimia. Radonille hengitettynä on kuitenkin 
syöpäriskikertoimia, joita voidaan käyttää syöpäri-
skitason laskemiseen väestötasolla myös ulkoilman 
radontasolle kuvaamaan karkeaa riskitasoa. Ulkoil-
man radoniin liittyvä syöpäriski väestötasolla voi-
daan laskea seuraavia riskikertoimia käyttäen. Riski 
lasketaan erikseen tupakoiville ja ei-tupakoiville, 
koska tupakointi lisää merkittävästi radonin syöpä-
riskiä. 
• Radonin kuolemaan johtavan keuhkosyövän ris-

ki (75 ikävuoteen mennessä) ei-tupakoiville: 0,6 
x 10-5 per Bq/m3 (WHO 2010).

• Radonin kuolemaan johtavan keuhkosyövän ris-
ki (75 ikävuoteen mennessä) tupakoiville: 15 x 
10-5 per Bq/m3. 

• Radonin säteilytaso, jolle riskiä arvioidaan, esi-
tetään sen pitoisuutena ilmassa, Bq/m3. Riski 
kuvastaa elinaikaista altistumista kyseiselle ra-
dontasolle. 

Riskikuvauksena esitetään riskien suuruudet 
(esim. 5 x 10-5). Jos riski kohdistuu lukumääräisesti 
isoon väestömäärään, lasketaan myös todennäköis-
ten syöpätapausten määrä altistuvassa väestössä 
(keskimääräinen altistumistaso x syövän yksikkö-
riski x altistuvan väestön lukumäärä, kohta Riskin 
kuvaus, syöpäriski).  Syöpäriskin arviosta tulee to-
dennäköisesti yliarvio, ellei muuta radonaltistumis-
ta ole, koska ulkoilman radonille ei altistuta jatku-
vasti (ainoastaan ulkona oleskeltaessa). Jos samojen 
henkilöiden asunnoissa on enemmän radonia kuin 
ulkoilmassa, sisäilman radon aiheuttaa suuremman 
keuhkosyöpäriskin. 

Radioaktiivisuuden liikkuminen kaivosproses-
seissa

Jos louhittava malmi sisältää luonnon taustaan 
nähden poikkeavan paljon radioaktiivisia aineita, 
radioaktiivisia aineita erotetaan kaivosprosessissa 
malmista talteen (esimerkiksi uraanin talteenotto) 
tai radioaktiiviset aineet muuten konsentroituvat 
kaivosalueella (esimerkiksi loppusijoitettavaan jät-
teeseen), radioaktiivisiin aineisiin on kiinnitettävä 
lisähuomiota seuraavasti. 

Kuvaa säteilyä sisältävien malmien sijainti teh-
dasalueella: 
• käsittelyprosessit (esimerkiksi liuotus, puolituot-

teen saostukset, kuivaus) 
• radioaktiivisuutta sisältävät päästöt kaivostoi-

minnan aikana (ilmaan, vesiin, jätevesiin; yleen-
sä samanlainen arvio kuin ei-radioaktiivisille ai-
neille ja niiden päästöille) 

• radioaktiivisuutta sisältävien tuotteiden varas-
tointi kaivosalueella 

• radioaktiivisuutta sisältävien tuotteiden kuljetus 
kaivosalueelta 

• kaivosalueelle jäävän radioaktiivisuuden sijainti 
ja arvio sen liikkuvuudesta (suodosvedet, leviä-
minen pölyssä). 

Lisäksi on arvioitava, lisäävätkö poikkeus- ja on-
nettomuustilanteet päästöjä ympäristöön ja mikä on 
siihen liittyvä (lisä)riski, radioaktiivisten aineiden 
päästöt ympäristöön kaivosalueen sulkemisen 
jälkeen ja niihin liittyvä terveysriski. Tämä vaihe 
kuvastaa varsinaista kaivostoimintaa. Riskinarvio 
tehdään samojen periaatteiden mukaan, kuin on 
edellä kuvattu. Arviossa huomioidaan varsinaisesta 
toiminnasta aiheutuva lisäsäteily ympäristöön. 

Radioaktiivisuus kaivosjätteessä
Kun kaivostoiminta lopetetaan, kaivosalueesta ja 

alueelle jäävästä jätteestä (loppusijoitus) aiheutuva 
ympäristöterveysriski on arvioitava pitkällä aika-
jänteellä. Oleellista on kuvata 
• jätteisiin jäljelle jäävät radioaktiiviset aineet ja 
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isotoopit 
• niiden pitoisuudet jätteessä 
• niiden emissiot pitkällä aikavälillä ympäristöön 

(pohjavesi, pintavesi, ulkoilma, säteily maan 
pinnalla). 

Alla on tietoa ionisoivaan säteilyyn liittyen. Koska 
säteily altisteena poikkeaa usealla tavalla kemiallis-
ta aineista, yhteenveto on tavanomaista perusteel-
lisempi. Ionisoivan säteilyn perusteiden ymmär-
täminen auttaa riskinarvion tekemistä ja säteilyyn 
liittyvän riskin arviointia.
 
35.3.1 Säteilytyypit

Alfasäteily
Alfasäteilyä syntyy, kun atomin ytimestä irto-

aa alfahiukkanen (helium-4 ydin). Alfasäteily on 
tyypillistä raskaille isotoopeille. Alfahiukkanen 
on suhteellisen suuri/painava, sisältää varauksen 
ja menettää liikkuessaan nopeasti energiaa. Siksi 
sen kantama on lyhyt, ilmassa vain muutama cm. 
Samalla siitä varastoituu kuitenkin ympäristöönsä 
paikallisesti, esim. kudokseen, runsaasti energiaa, 
ja siksi alfasäteily on paikallisesti haitallista (Alpha 
decay, Wikipedia 1.3.2012).   Ulkoinen alfasäteily 
ei ole haitallista, koska muutama cm ilmaa jo suo-
jaa säteilyltä eikä se läpäise esimerkiksi paperia ja 
ihon pintasolukkoa. Sen sijaan kehon sisään pää-
tyvä alfasäteilyä säteilevä isotooppi (nieltynä tai 
hengitettynä) on haitallista paikallisesti (lyhyt kul-
keuma kudoksessa). Alfasäteilyllä on suurempi ns. 
suhteellinen biologinen vaikuttavuus (RBE) kuin 
beeta- ja gammasäteilyllä (Alpha decay, Wikipedia 
1.3.2012), joten sitä voi pitää näistä haitallisimpana 
säteilytyyppinä. Menetettyään energiansa alfahiuk-
kanen muuttuu heliumiksi (Alpha particles, http://
epa.gov). 

Alfasäteilyä tuottavat mm. uraani-238 (U-238), 
torium-232 (th-232), radium-226 (Rn-222)  ja 
polonium-210 (Po-210). Alfasäteily on tyypillistä 
uraanisarjassa. Alfasäteilijöiden tytärisotoopit voi-
vat säteillä myös beeta- ja gammasäteilyä, joten näi-
tä säteilylajeja esiintyy vaihtelevasti samanaikaises-
ti. Alfasäteily on terveysriskin kannalta merkittävin 
ionisoivan säteilyn laji uraanisarjassa. 

Beetasäteily
Beetasäteilyä syntyy, kun beetahiukkanen (elekt-

roni tai positroni) irtoaa atomista. Beetahiukkasten 
nopeus riippuu niiden energiasta. Energia purkau-
tuu hiukkasten nopeudeksi, mikä vaurioittaa solu-
ja. Energia rikkoo kemiallisia sidoksia ja aiheuttaa 
ionisaatiota (Beta particles, http://epa.gov) . Usein 
samassa yhteydessä, välittömästi beetahajoamisen 
jälkeen, syntyy myös gammasäteilyä (gammafo-
toneita), mikä tuottaa suuremman ja varsinaisen 
isotooppiin liittyvän terveysriskin (esimerkiksi Cs-
137). Kun beetahiukkanen menettää energiansa, se 
on tavallinen vapaa elektroni. Beetasäteilyä tuotta-
via isotooppeja ovat mm. cesium-137 (Cs-137), st-
rontium-90 (Sr-90), tritium (H-3), jodi-131 (I-131) 
ja kalium-40 (K-40).  

Beetasäteily ei ole tyypillistä kaivosympäristössä 
relevanttien radioisotooppien säteilyä. Esimerkik-
si uraanisarjassa sitä syntyy radonin välituotteiden 
hajoamisessa. Beetasäteilyn kantama on ilmassa pi-
tempi kuin alfasäteilyn kantama (kymmeniä sentte-
jä), mutta säteily pysähtyy kiinteän materiaalin pin-
taan eikä läpäise sitä. Beetahiukkaset ovat kooltaan 

Varsinainen riskinarvio toteutetaan niistä pääs-
töistä, jotka ovat kyseisessä kaivosympäristössä 
relevantteja, soveltuvasti edellä kuvattujen periaat-
teiden mukaan. 

35.2  Säteilyyn liittyvän terveysriskin arvio toimivan kaivoksen ympäristössä

Säteilyyn liittyvän terveysriskin arvio toimivan 
kaivoksen ympäristössä toteutetaan saman periaat-
teen mukaan, kuin on kuvattu kohdassa A. Sätei-
lyyn liittyvän terveysriskin arvio kaivostoiminnan 
suunnitteluvaiheessa. Toimivasta kaivoksesta on 
saatavissa tarkempaa radioaktiivisuuden päästötie-
toa ja ympäristöstä kvantitatiivista pitoisuustietoa 
säteilystä riskinarvioon tarkkailuohjelmista. Riski-
kuvauksessa käytettävät vertailutiedot ovat samoja. 

Toimivalle kaivokselle samat asiat on arvioitava, 
mutta arviota on syytä tarkentaa niiden päästöjen, 
isotooppien ja ympäristön elementtien osalta, joi-
hin säteilyemissiot merkittävimmin kohdistuvat.  
Jos kaivostoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan 
merkittäviä muutoksia, niiden vaikutus myös sätei-
lyn aiheuttamaan ympäristöterveysriskiin on arvioi-
tava vastaavasti. 

35.3  Taustatietoa

http://epa.gov/
http://epa.gov/
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pienempiä ja vähemmän varautuneita ja menevät 
kudoksessa hieman syvemmälle kuin alfahiukkaset 
ja aiheuttavat vauriota laajemmalla alueella. (Beta 
particles, http://epa.gov). Kun alfasäteilyn suhteel-
linen biologinen vaikuttavuus (RBE) on 20, se on 
beetasäteilylle huomattavasti pienempi, 1(Alpha 
particles, http://epa.gov) . 

Gammasäteily
Gammasäteily on atomin ytimestä irtoavia foto-

neita (energiapaketteja), ja ne sisältävät n. 10 000 
kertaa enemmän energiaa kuin näkyvän valon fo-
tonit. Gammafotoneilla ei ole varausta eikä mas-
saa. Ne liikkuvat ilmassa valon nopeudella, pitkiä 
matkoja ennen kuin menettävät energiansa. Niiden 
kantama on eri luokkaa kuin alfa- tai beetasäteilyn 
kantama. Gammasäteilyä syntyy usein välittömäs-
ti isotoopin beetahajoamisen jälkeen, eli ne liitty-
vät toisiinsa. Gammasäteily läpäisee hyvin materi-
aa, mm kudoksia. (Gamma Rays, http://epa.gov/)  
Gammasäteilyltä suojautumiseen tarvitaan erityis-
suojausta, esimerkiksi lyijylevyjä. Mitä suurempi 
energia säteilyllä on, sitä paksumpi suoja tarvitaan.  
Ihmiset altistuvat gammasäteilylle koko ajan mm. 
elimistössä olevasta K-40-isotoopista. Kosminen 
säteily on gammasäteilyä. Samoin mm. ympäristön 
epäpuhtautena olevan Cs-137:n hajoamiseen liittyy 
gammasäteily. Uraanimalmi lähettää gammasätei-
lyä, joka on peräisin uraanin ja toriumin hajoamis-
sarjan nuklideista ja K-40-isotoopista (URAKKA 
2007). 

Gammasäteilystä suuri osa läpäisee ihmisen ke-
hon vaikuttamatta kudoksiin, atomitasolla keho on 
suurimmaksi osaksi tyhjää tilaa ja säteet ovat pie-
niä. Mutta törmätessään kudoksissa atomiin se voi 
ionisoida sen suoraan luovuttamalla energiaa tai ai-
heuttaa sekundaari-ionisaatiota. Tästä syntyy solu-
tasolla terveyshaitta. Koska gammasäteily on näin 
läpäisevää ja säteilee kaukaa/kauaksi, se on hyvin 
potentiaalinen terveyshaitta (Gamma Rays, http//
epa.gov).   Esimerkiksi säteilyonnettomuuksiin 
liittyvä suurten annosten aiheuttama akuutti sätei-
lysairaus on seurausta gammasäteilystä. 1 Sv (1 000 
mSv) kerta-annoksena aiheuttaa ihmisille verenku-
vamuutoksia, 2−3 sv vakavan säteilysairauden ja 
on jo 10−30 %:lle tappava ja 7,5−10 sv annokset 
koko keholle saatuna ovat kaikille tappavia (Gam-
ma ray. Wikipedia 1.3.2012). 

Gammasäteily ja röntgensäteily ovat samaa sätei-
lyä. Ne lähtevät vain eri osista atomia, ja röntgensä-
teily on matalaenergisempaa (Gamma Rays, http://
epa.gov). Röntgensäteilyä käytetään mm. sairaa-
loiden röntgenlaitteissa. Gammasäteilyä tuottavia 
isotooppeja käytetään paljon lääketieteessä säteilyn 
lähteenä (mm. syöpähoito, merkkiaineissa).

35.3.2 Säteilyyn liittyviä määritelmiä

Aktiivisuus 
Radionuklidin aktiivisuus on tarkasteltavassa nu-

klidimäärässä tietyssä ajassa tapahtuvien spontaa-
nien ydinmuutosten lukumäärä. Aktiivisuuden yk-
sikkö on becquerel (Bq). 1 Bq = 1 radioaktiivinen 
hajoaminen per sekunti (1 s-1). (STUK 2011a).

Aktiivisuuspitoisuus 
Aktiivisuuspitoisuus on tarkasteltavassa aine-

määrässä tai tilavuudessa olevan radioaktiivisen ai-
neen aktiivisuus jaettuna kyseisellä ainemäärällä tai 
tilavuudella. Aktiivisuuspitoisuuden yksikköjä ovat 
esimerkiksi Bq/m3, Bq/l tai Bq/kg. (STUK 2011a).

Ekvivalenttiannos 
Ekvivalenttiannos on säteilystä kudokseen tai eli-

meen massayksikköä kohti keskimäärin siirtyneen 
energian ja säteilyn painotuskertoimen tulo (Sätei-
lyasetus 1991/1512). Ekvivalenttiannoksen avulla 
arvioidaan säteilyn haittavaikutuksia tarkastelta-
vassa kudoksessa. Se koskee sekä ulkoista että si-
säistä säteilyä (STUK 2007b).  Ekvivalenttiannok-
sen yksikkö on sievert (Sv). Ekvivalenttiannoksen 
laskentakaava on stuKin ohjeessa st 7.2/9.8.2007 
(STUK 2007b).

Ekvivalenttiannoksen kertymä 
Kudoksen ekvivalenttiannoksen kertymä on ke-

hoon joutuneen radioaktiivisen aineen tälle kudok-
selle aiheuttama ekvivalenttiannos (STUK 2007b). 
Ekvivalenttiannoksen kertymällä arvioidaan kehoon 
joutuneiden radioaktiivisten aineiden ekvivalentti-
annosta. Ekvivalenttiannoksen kertymän yksikkö 
on sievert (Sv). Kehoon joutunut radioaktiivinen 
aine voi aiheuttaa altistusta pitkään saannin jälkeen. 
Annos katsotaan kuitenkin saaduksi kokonaan sinä 
vuonna, jona aine päätyy elimistöön. Ekvivalentti-
annoksen kertymän laskentakaava on STUKin oh-
jeessa st 7.2/9.8.2007 (stuK 2007b). 

Efektiivinen annos 
Efektiivinen annos on säteilylle alttiiksi joutu-

neiden kudosten ja elinten ekvivalenttiannosten 
painotettu summa (säteilyasetus 1991/1512).  Efek-
tiivisen annoksen avulla arvioidaan lähinnä säteilyn 
ihmiselle aiheuttamien stokastisten (satunnaisten) 
haittavaikutusten riskiä. Efektiivinen annos kos-
kee sekä ulkoista että sisäistä säteilyä.  Efektiivi-
sen annoksen yksikkö on sievert (Sv). Efektiivisen 
annoksen laskentakaava on STUKin ohjeessa ST 
7.2/9.8.2007 (stuK 2007b) . 

http://epa.gov/
http://epa.gov/
http://epa.gov
http://epa.gov/
http://epa.gov/
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Efektiivisen annoksen kertymä 
Efektiivisen annoksen kertymä on kudosten pai-

notuskertoimilla kerrottujen ekvivalenttiannosten 
kertymien summa (STUK 2007b). Efektiivisen an-
noksen kertymällä arvioidaan kehoon joutuneiden 
radioaktiivisten aineiden efektiivistä annosta. Efek-
tiivisen annoksen kertymän yksikkö on sievert (Sv). 
Kehoon joutunut radioaktiivinen aine voi aiheuttaa 
altistusta pitkään saannin jälkeen. Annos katsotaan 
kuitenkin saaduksi kokonaan sinä vuonna, jona aine 
päätyy elimistöön. Efektiivisen annoksen kertymän 
laskentakaava on stuKin ohjeessa st 7.2/9.8.2007 
(STUK 2007b). 

Puoliintumisaika 
Aika, jonka kuluessa radioaktiivisen aineen mää-

rä vähenee puoleen radioaktiivisen hajoamisen 
seurauksena eli puolet aineesta muuttuu toiseksi ai-
neeksi. Jokaisella radioaktiivisella aineella on sille 
ominainen puoliintumisaika, joka voi olla sekunnin 
osista tuhansiin vuosiin. Säteilyyn ja säteilysuoje-
luun liittyvä sanasto ja termit on kuvattu kokonai-
suudessaan STUKin internetsivuilla (www.stuk.fi).

35.3.3 Yleistä ionisoivan säteilyn terveysriskin 
arviosta

Ionisoivaa säteilyä arvioidaan ensisijaisesti säteily-
suojelun näkökulmasta. International Commission 
on Radiological protection (ICRp) on kansainväli-
nen taho, joka antaa säteilysuojeluun liittyviä suo-
situksia ja ohjeistusta. Sen antamat suositukset ovat 
kansallisten määräysten pohjana. Suomessa Säteily-
turvakeskus (STUK) antaa kansalliset säteilyturval-
lisuusohjeet ja raja-arvot (mm. ST-ohjeet). 

Ionisoivalla säteilyllä ei ole ”haitatonta pitoi-
suutta”, vaan olettamus on, että säteilyyn liittyy 
riski, mikä kasvaa lineaarisesti säteilyannoksen 
kasvaessa. Nollariskiä ei ole. Tällöin on ollut pe-
rusteltua määritellä säteilytasoja, joita ei tulisi ylit-
tää, jotta säteilyyn liittyvä terveysriski olisi vielä 
hyväksyttävissä eikä kohoaisi kohtuuttoman suu-
reksi. Siksi säteilyyn liittyvät ohje- ja raja-arvot 
ovat tyypillisesti annos- ja pitoisuusrajoja. Tyypil-
lisimmin riskin kuvauksessa säteilyä verrataan, ylit-
tääkö vai alittaako säteily asetetun sallitun annos- 
tai pitoisuusrajan. Absoluuttinen riski (esimerkiksi 
syöpäriskin suuruus) voidaan kuitenkin laskea, kun 
riskikerroin tiedetään. Lineaarisen annosvasteen 
vuoksi säteilyannoksen lisäys lisää riskiä aina yhtä 
paljon riippumatta siitä, missä kohtaa annoskäyräl-
lä ollaan. Ionisoivan säteilyn syöpäriskiin vaikuttaa 
kaikki elinaikainen ionisoiva säteily riippumatta sii-

tä, millaisissa jaksoissa säteilylle altistutaan. Siten 
lyhytaikainenkin altistuminen, pitkienkin väliaiko-
jen jälkeen, lisää säteilyyn liittyvää riskiä. Elinai-
kainen riski on sitä pienempi, mitä harvemmin ja 
mitä vähäisemmälle säteilylle elinaikana altistutaan. 

Terveysvaikutuksia arvioitaessa tulee arvioida 
säteilyn kokonaisannoksen vaikutus. Säteily jae-
taan ulkoiseen säteilyyn (säteily elimistön ulko-
puolelta) ja sisäiseen säteilyyn (säteilyä tuottava 
aine elimistössä; nieltynä, hengitettynä tai varas-
toituneena esimerkiksi luustoon). Näiden tuottama 
kokonaisannos tulee laskea riskinarviossa yhteen. 
Käytännössä kaivosympäristössä väestö altistuu 
kaivostoimintaan liittyen ainoastaan sisäiselle sä-
teilylle, koska varsinainen säteilylähde (kaivos) 
ei tuota ihmisille ulkoista säteilyä (säteilylähde 
kaukana, ihmiset eivät altistus säteilylle suoraan).  
Vaikka ihminen altistuisi samaan aikaan ionisoival-
le säteilylle työperäisesti, lääketieteellisen altistuk-
sen yhteydessä ja elinympäristöstä, ICRp suositte-
lee, ettei yksilölle näistä kolmesta erityyppisestä 
altistustavasta aiheutuvaa annosta lasketa yhteen 
valvontatarkoituksessa (Mustonen et al. 2009). Sik-
si elinympäristöstä tulevaa säteilyä tarkastellaan 
erikseen. 

Säteilysuojelua varten miehille ja naisille on 
asetettu samat säteilyn raja-arvot (Mustonen et al. 
2009). ICRp:n riskiarviot ovat nimellisiä, koska ne 
liittyvät tyypillisen ikäjakauman omaavista naisista 
ja miehistä koostuvan nimellisen väestön säteilyal-
tistukseen ja ne on laskettu eri ikäryhmien ja mo-
lempien sukupuolien keskiarvoina. Dosimetrisen 
suureen efektiivinen annos on myös laskettu ikäryh-
mien ja sukupuolten keskiarvona. 

Efektiivisen annoksen arvioinnissa käytettävien 
tekijöiden määritelmiin kuuluu luonnostaan useita 
epävarmuuksia. Kuolemantapaus- ja haittakerroin-
arviot sopivat säteilysuojelutarkoituksiin, mutta 
kuten väestötason tutkimuksiin (epidemiologiaan) 
perustuvissa arvioissa yleensä, nimellisiä riskiker-
toimia ei voida käyttää yksittäisen ihmisen riskin-
arvioon (henkilökohtaiseen riskiin). Riskinarviota 
yksilölle ei voida tarkasti tehdä. 

Efektiivisten vuosiannosten lähestyessä 100 
mSv:ä, suojelutoimenpiteet ovat lähes aina oikeu-
tettuja. Säteilyannoksilla, jotka ovat alle 100 mSv 
vuodessa, satunnaisten (stokastisten) terveysvaiku-
tusten lisäyksen arvioidaan olevan pieni ja suoraan 
verrannollinen säteilyannoksen nousuun. (Musto-
nen et al. 2009).  Kaivosympäristö voidaan katsoa 
yhdeksi, eri altistumisreitein säteilyä tuottavaksi 
lähteeksi ja tehdä säteilyn suhteen lähdekohtainen 
riskinarviointi.

www.stuk.fi
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35.4.1 Säteilyn terveyshaitat

Säteilyn terveyshaittavaikutukset jaetaan suoriin 
(deterministisiin) vaikutuksiin ja satunnaisiin 
(stokastisiin) vaikutuksiin (Paile 2002a).  Kaivo-
sympäristössä asuvaa väestöä koskevat lähinnä 
säteilyn stokastiset haittavaikutukset (syöpä ja pe-
rinnölliset vaikutukset), koska ympäristöperäisen 
säteilyn voi kaikissa tilanteissa olettaa jäävän sellai-
selle tasolle, jolla ainoastaan stokastiset vaikutukset 
ovat mahdollisia. Riskinarvion kannalta on kuiten-
kin hyvä tietää ionisoivan säteilyn haittavaikutukset 
kokonaisuudessaan, koska haittavaikutukset ovat 
viime kädessä annoskysymys. 

Suorat (deterministiset) haittavaikutukset
Deterministiset vaikutukset ovat varmoja suoria 

terveyshaittoja (haitalliset kudosreaktiot), jotka il-
menevät, kun säteilyannos on riittävän suuri (Paile 
2002a). Deterministiset haittavaikutukset johtuvat 
suurten annosten aiheuttamista solukuolemista tai 
solujen toiminnan häiriöistä, ovat usein äkillisiä ja 
ilmenevät silloin, kun annos ylittää tietyn kynnysar-
von. Sen alapuolella vaikutuksia ei synny. Kynny-
sannos deterministisille haittavaikutuksille on noin 
100 mGy (miligray; gammasäteilylle mGy=msv, 
alfasäteilylle 1 mGy=0,05 mGy) (Gray, Wikipedia 
5.3.2012). Kun absorboitunut annos (kerta-annos 
tai toistuvana kertyvä annos) on tätä pienempi, sä-
teilyn energiansiirtokyvystä riippumatta, ei ole syn-
tynyt kliinisesti merkittäviä muutoksia (Mustonen 
et al. 2009). 

Deterministisiä haittavaikutuksia ovat mm. sä-
teilysairaus luuydin- ja suolistovaurioineen, sätei-
lypalovamma, sädepneumoniitti, harmaakaihi ja 
sikiövaurio.  Kaivosympäristöön (kaivosalueen ul-
kopuolella) ei liity missään yhteydessä niin korkeaa 
säteilyä, että siitä voisi seurata näitä deterministisiä 
haittavaikutuksia ympäristön väestölle. Ne eivät ole 
todennäköisiä edes kaivostyöntekijöille Suomessa. 
Tällaisia haittavaikutuksia voi syntyä muissa vaka-
vissa säteilyonnettomuuksissa (ydinreaktorionnet-
tomuudet, atomipommi, suuret sädehoitoannokset).  
Ionisoivan säteilyn vaikutusta useiden tavallisten 
sairauksien (esim. sydän- ja verisuonisairauksien) 
lisääntymiseen ei vielä ole pystytty arvioimaan (ei 
ole riittävästi tietoa), onko lisääntyneellä säteilyal-
tistuksella niihin merkitystä. Yksilön suojaaminen 
säteilyltä on determinististen vaikutusten suhteen 
tärkeää. 

Satunnaiset (stokastiset) haittavaikutukset
Stokastiset eli satunnaiset haitat ovat tilastolli-

sia haittavaikutuksia, jotka johtuvat säteilyn aihe-
uttamasta satunnaisesta geneettisestä muutoksesta 
solussa. Stokastisia haittavaikutuksia ovat syöpä 
ja perinnölliset muutokset (Paile 2002a). Stokas-
tiset vaikutukset voivat periaatteessa saada alkunsa 
miten pienestä ionisoivan säteilyn altistuksesta ta-
hansa: niillä ei ole kynnyspitoisuutta. Haitta-aste ei 
riipu saadusta säteilyannoksesta; ainoastaan haitan 
todennäköisyys kasvaa annoksen kasvaessa. Vaiku-
tuksilla on lisäksi latenssiaika, koska ne ilmenevät. 
Vaikutukset eivät tule ilmi heti vaan vuosien kulut-
tua altistumisesta.

 Kaikki elinaikainen säteily, myös jaksottainen 
altistuminen, vaikuttaa riskiin. Koko elinaikana ker-
tynyt kumulatiivinen annos määrää kokonaisriskin. 
Siten myös mahdollinen lisäaltistuminen säteilylle 
kaivosympäristöstä lisää riskiä, muista säteilyläh-
teistä riippumatta. Yksilön riski on suhteellisen 
pieni melko isonkin annoksen jälkeen, eikä sitä voi 
yksilölle päätellä. Stokastisten haittavaikutusten 
riskejä voidaan tarkastella ainoastaan väestötasolla, 
kokonaishaittana isommalle joukolle ihmisiä. Hy-
vin isolle altistuvalle joukolle riski voi muodostua 
merkittäväksi, vaikka yksilöannokset eivät olisi-
kaan suuria. Stokastisten vaikutusten osalta huomi-
oidaan säteilysuojelussa kokonaisia väestöryhmiä, 
jolloin koko ryhmän kollektiivinen annos on ratkai-
seva. (Mustonen et al. 2009).

Syöpäriski 
Syöpä on ionisoivan säteilyn stokastinen haitta-

vaikutus. Altistumisen suhteen syöpäriskille ei ole 
nollapitoisuutta eikä kynnysarvoa, vaan kaikki sä-
teily lisää syöpäriskiä. Riski on vain sitä isompi, 
mitä enemmän säteilylle altistutaan. Ionisoiva sä-
teily on elimistölle yksi syöpäriskiä lisäävä altiste 
muiden syöpää aiheuttavien altisteiden lisäksi. Epi-
demiologisilla ja kokeellisilla tutkimuksilla on saatu 
todisteita säteilyn aiheuttamasta syöpäriskistä noin 
100 mSv:n suuruisilla annoksilla (Mustonen et al. 
2009). Tätä pienemmillä annoksilla lisääntynyt riski 
ei ole tullut esille (WHO 2011b). Syöpätapausten ja 
perinnöllisten vaikutusten määrän kasvu on suoraan 
verrannollinen kyseessä olevalle kudokselle tai eli-
melle aiheutuneen ekvivalenttiannoksen kasvuun. 

ICRp:n nimelliset riskikertoimet ionisoivan sä-
teilyn stokastisille haittavaikutuksille pienillä altis-
tumistasoilla, joksi kaivosympäristöperäinen altis-
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tus voidaan luokitella, ovat seuraavat (Mustonen et 
al. 2009): 

Koko väestö: 
• syöpä: 5,5 x 10-2 Sv-1 = 5,5 x 10-5 per mSv 
• perinnölliset vaikutukset: 0,2 x 10-2 Sv-1 = 2 x 

10-6 per mSv 
• edellä mainitut yhteensä (nimellinen kokonais-

riski): 5,7 x 10-2 Sv-1 = 5,7 x 10-5 per mSv 

Aikuiset työntekijät: 
• syöpä: 4,1 x 10-2 Sv-1 = 4,1 x 10-5 per mSv 
• perinnölliset vaikutukset: 0,1 x 10-2 Sv-1 = 1 x 

10-6 per mSv 
• edellä mainitut yhteensä (nimellinen kokonais-

riski): 4,2 x 10-2 Sv-1 = 4,2 x 10-5 per mSv. 

Syövän nimelliset riskikertoimet perustuvat 
syövän esiintyvyyteen, joka on painotettu kuollei-
suudella ja elämän laadun heikkenemisellä. Sikiön 
altistumisesta aiheutuvaa syöpäriskiä pidetään sa-
mansuuruisena kuin pikkulasten syöpäriskiä (Mus-
tonen et al. 2009). Hyvin suurilla säteilyannoksilla 
(yli 0,2 Sv) sekä suuresta annosnopeudesta (yli 0,1 
sv/h) kuolemaan johtavan syövän todennäköisyys-
kerroin on 10 %/sv, työikäiselle väestölle 8 %/sv 
(Paile 2002b). Kyseessä on elinikäisriski koko väes-
tölle, väestöaltistuksen jälkeen. Riski yksilötasolla 
poikkeaa näistä luvuista. Lasten riski on suurempi 
ja vanhusten pienempi. Ainoastaan pelkälle työikäi-
selle väestölle on annettu omat todennäköisyysker-
toimet. 

Perinnölliset muutokset 
Ei ole suoria todisteita siitä, että vanhempien sä-

teilyaltistus lisäisi jälkeläisten perinnöllisiä saira-
uksia. Koe-eläimillä säteilyn aiheuttamia perinnöl-
lisistä vaikutuksista on havaittu  (Mustonen et al. 
2009). 

Raskauden aikaiset vaikutukset
Kehittyvä sikiö raskauden aikana on erityisen 

herkkä ionisoivalle säteilylle, koska sikiön solujen 
jakautuminen on vilkasta ja voi syntyä pysyviä hait-
tavaikutuksia. Säteilysuojelun näkökulmasta ras-
kausaika ja raskaana olevat naiset ovat erityisherkkä 
ryhmä.  Ionisoivan säteilyn vaikutukset sikiön kehi-
tykseen ovat deterministisiä vaikutuksia; niille on 
kynnysannos. Ei ole näyttöä, että pieni säteilyannos 
voisi satunnaisesti aiheuttaa sikiölle huomattavan 
vamman.  Kynnysarvona ionisoivan säteilyn sikiö-
vaikutuksille pidetään annostasoa 100 mGy (Mus-
tonen et al. 2009). Altistuttaessa raskauden aikana 
alle 100 mGy ei lisääntynyttä epämuodostumien 
riskiä ole todettu. Ydinpommituksissa eloonjääneis-
tä saadut tiedot osoittavat, että kynnysarvo (kyn-
nysannos) vakavan henkisen jälkeenjääneisyyden 

syntymiseen kaikkein herkimmän sikiönkehityksen 
aikana (8–15 viikkoa hedelmöityksen jälkeen) on 
vähintään 300 mGy. Riskiä pienillä annoksilla ei 
ole. (Mustonen et al. 2009).

Säteilyn vaikutus raskauden aikana riippuu sä-
teilyannoksesta, säteilyn annosnopeudesta ja ras-
kauden vaiheesta (Paile 2002c).  Kolmannella ja 
neljännellä raskausviikolla (1–2 viikkoa hedelmöi-
tyksestä) säteily vaikuttaa alkioon siten, että raskaus 
joko ei ala ollenkaan (keskeytyy ennen kuin sitä on 
edes todettu) tai sikiö kehittyy jatkossa normaalisti 
ja lapsi syntyy terveenä.  Raskausviikoilla 5–9, jol-
loin kaikki elinsysteemit pääpiirteiltään muodostu-
vat (organogeneesi), säteily voi tuottaa epämuodos-
tumia ja muita kehityshäiriöitä. Säteily vaurioittaa 
ensisijaisesti kehittyvää keskushermostoa. (Paile 
2002c). 

Säteilyn vaikutuksia lapsessa ovat pienikokoi-
suus, pieni pää, henkinen jälkeenjääneisyys, sil-
mämuutokset (harmaakaihi), luustomuutokset ja 
sukuelinmuutokset. Näitä pidetään säteilyvamman 
merkkivaurioina. Alle 1 Gy:n annoksen jälkeen ih-
misillä ei ole kuvattu muunlaista kehitysvammaa 
kuin keskushermostovauriota tai yleistä kasvuhäi-
riötä.  Sikiökaudella (raskausviikosta 10 raskauden 
loppuun) raskausviikkoina 10–17 keskushermosto 
vaurioituu säteilystä kaikkein herkimmin. Hermo-
solujen jakautuminen ja vaeltaminen on altis sätei-
lyn aiheuttamalle häiriölle. Jo alle 100 milligrayn 
(mGy) annos voi tänä aikana aiheuttaa pienipäisyyt-
tä ja jonkinasteista älykkyyden alenemista. Korke-
ampi annos (yli 0,5 Gy) aiheuttaa usein vakavaa 
henkistä jälkeenjääneisyyttä. Ionisoivan säteilyn 
vaikutuksista lasten kehitykseen on saatu tietoa eri-
tyisesti atomipommien aiheuttamasta säteilystä Ja-
panissa. (Paile 2002c).

Luonnonsäteily aiheuttaa koko raskauden ai-
kana kehittyvälle sikiölle yhteensä noin 1 mSv:n 
säteilyannoksen (Paile 2002c). Turvamarginaali 
luonnon säteilystä raskauden aikaisiin haittoihin 
sikiölle on siten n. 100-kertainen. Ympäristössä 
luonnon taustasäteilyn lisäksi oleva säteily pienen-
tää tätä turvamarginaalia, mutta raskauden aikais-
ta haittaa on odotettavissa, kun säteily ylittää 100 
mGy:n kynnysannoksen. 

Muut vaikutukset
Radioaktiivisuuten ja säteilyyn liittyy tyypillises-

ti vahva pelko, koska säteily on vaikeasti hahmo-
tettava asia. Koska periaatteessa turvallista sätei-
lytasoa ja -annosta ei ole (stokastiset vaikutukset), 
taustasäteilystä poikkeavan säteilyn merkitys on 
syytä aina arvioida.  Säteilyyn liittyvän aiheetto-
man pelon terveyshaittaa on kuitenkin mahdotonta 
arvioida. Lisääntynyt radioaktiivisuus ympäristössä 
voidaan katsoa viihtyvyyshaitaksi niille ihmisille, 
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jotka sen vaikutuspiirissä oleskelevat. Tietoisuus 
ympäristössä olevasta poikkeuksellisesta säteilys-
tä rasittaa. Oikea tieto kulloisenkin säteilytason ja 
-tilanteen terveysriskistä riittävän konkreettisesti 
kuvattuna (vertailu tunnettuihin riskeihin) todennä-
köisesti lieventää pelkoa ja viihtyvyyshaittaa.

 
35.4.2 Säteilyn vaikutus solutasolla

Ionisoivan säteilyn vaikutukset aiheutuvat ionisaa-
tiosta (Mustonen & Salo 2002). Osuessaan ainee-
seen säteily aiheuttaa atomien ionisaatioita ja vi-
rittymistä. Ionisaatiossa atomin elektroni irtoaa ja 
atomi saa varauksen. Jo hyvin pieni säteilyannos 
kykenee aiheuttamaan runsaasti ionisaatioita. Ioni-
saatio vaurioittaa solun makromolekyylejä aiheutta-
en toksisuutta. Säteily voi olla suoraan ionisoivaa 
(alfahiukkaset) tai epäsuorasti ionisoivaa (gamma-
säteily). Esimerkiksi alfahiukkaset aiheuttavat suo-
raan atomien ionisaatioita kulkiessaan solun läpi. 
Gammasäteily saa aikaan sekundaarisäteilyä, joka 
aiheuttaa ionisaatiot. Gammasäteet koostuvat foto-
neista. Kulkiessaan solun läpi fotoni voi luovuttaa 
kaiken energiansa kohtaamansa atomin elektronille. 
Kun energia on riittävän suuri, elektroni irtoaa ja 
lähtee liikkeelle aiheuttaen matkallaan ionisaatioita. 
(Mustonen & Salo 2002).

Ionisoiva säteily voi olla tiheään ionisoivaa, ku-
ten alfasäteily. Se kulkee suoraan, aiheuttaa runsaas-
ti ionisaatiota kulkiessaan solun läpi, mutta kulkee 
vain hyvin lyhyitä matkoja kudoksessa (kymmeniä 
mikrometrejä). Silti se aiheuttaa laaja-alaisia ja vai-
keasti korjattavia vaurioita niissä soluissa, joihin 
säteily kohdistuu (Mustonen & Salo 2002).  Säteily 
voi olla harvaan ionisoivaa säteilyä, kuten gamma-
säteily. Se kulkee mutkitellen, useita senttimetrejä 
kudoksessa. Se aiheuttaa vähemmän ionisaatiota 
kuin esimerkiksi alfasäteily mutta ionisaatiota tiu-
hempaan ennen pysähtymistään. Vaurioita syntyy 
enemmän pysähtymisvaiheessa kuin alkumatkalla. 
Säteily jakautuu kudoksessa hyvin epätasaisesti. 
Jotkin solut eivät saa lainkaan säteilyä, ja toiset taas 
saavat suuria annoksia. Solutyypin herkkyyden mu-
kaan esimerkiksi 30–90 prosenttia yhden alfahiuk-
kasen läpäisemistä soluista kuolee. (Mustonen & 
Salo 2002).

Koska solut koostuvat pääosin vedestä, varauk-
sinen hiukkanen osuu useimmiten vesimolekyyliin 
(noin 70 prosenttia osumista) ja aiheuttaa sen ha-
joamisen. Veden hajoamisreaktiossa syntyy radi-
kaali-ioneja, jotka synnyttävät reaktiivisia vapaita 
radikaaleja, kuten hydroksyyli- (oh•) ja vetyato-
miradikaaleja (h•). vapaat radikaalit synnyttävät 
uusia radikaaleja, jotka kykenevät katkaisemaan 
kovalenttisia sidoksia molekyyleistä kaapaten 
niiltä vetyatomeja. Vapaa radikaali voi reagoida 

DNA-molekyylin kanssa vaurioittaen DNA:ta. Va-
paat radikaalit voivat reagoida myös keskenään ja 
muodostaa solulle vaarallisia molekyylejä. Kahden 
hydroksyyliradikaalin (oh•) yhdistymisen tulokse-
na syntyy vetyperoksidia (H2O2), joka on voimakas 
hapetin ja aiheuttaa lisää vaurioita solun makromo-
lekyyleille.  (Mustonen & Salo 2002).

Ionisoiva säteily vaurioittaa DNA:ta (aiheuttaa 
mutaatioita). Soluissa syntyy jatkuvasti DNA-
vaurioita useista muista syistä (myös spontaanisti 
solun toimiessa). Säteily lisää vaurioita. Säteilyn ai-
heuttamat mutaatiot ovat tyypillisesti laajoja, useita 
geenejä kattavia deleetiota. Solut pystyvät kuiten-
kin korjaamaan lähes kaikki DNA-vauriot. Vaurio 
DNA:ssa voi johtaa perimän vaurioitumiseen (mu-
taatiot), solun kuolemaan (apoptoosi), muuntumi-
seen syöpäsolun esiasteeksi, jakaantumiskyvyn 
menetykseen tai vaurion korjaamiseen ja normaalin 
toiminnan jatkumiseen. (Mustonen & Salo 2002).

Korjaamaton muutos DNA:ssa (mutaatio) siirtyy 
solujakautumisessa uudelle solulle. Kun mutaa-
tio sattuu kriittiselle paikalle geenissä, se muuttaa 
geenin toimintaa. Mutaatiot solussa ovat syövän 
lähtökohta. Kun soluun kertyy useita korjaamatto-
mia mutaatioita, se saattaa muuttua syöpäsoluksi. 
Syöpäsolut jakaantuvat villisti, ja syntyy vähitellen 
kasvain, todettavissa oleva syöpä. Syövän kehitty-
minen on monivaiheinen ja monimutkainen tapah-
tumasarja, jota kokonaisuudessaan ei vielä tunneta 
(Mustonen et al. 2002).  Syövän kehittyminen kes-
tää tyypillisesti 10−30 vuotta, ja siihen vaikuttavat 
useat eri tekijät. 

Koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa on todettu 
säteilyn vaikutusten periytyvän seuraaville sukupol-
ville, mutta ihmisten osalta asia on pitkälle tuntema-
ton. Varmaa näyttöä ihmisten osalta periytyvyydes-
tä ei ole. Ihmisellä vakavien perinnöllisten haittojen 
todennäköisyys säteilyaltistuksen seurauksena on 
selvästi pienempi kuin syövän todennäköisyys. (Sa-
lomaa 2002).

35.4.3 Annosrajoista

Säteilylainsäädännössä on asetettu ionisoivalle sä-
teilylle annosrajat, joita säteily ei saisi muussa 
väestössä ylittää silloin, kun säteilyä käytetään tie-
toisesti johonkin tarkoitukseen. Jos kaivos luokitel-
laan lainsäädännöllisesti uraanikaivokseksi, kaivos-
toiminnasta aiheutuva säteilypäästö ympäristöön 
kuuluu väestön annosrajojen piiriin. 

Väestön annosrajat
Säteilyn käyttö tulee suunnitella ja järjestää siten, 

että siitä muulle kuin säteilytyössä olevalle henki-
lölle aiheutuva efektiivinen annos ei vuoden aikana 
ylitä arvoa 1 mSv (säteilyasetus 1991/1512, stuK 
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2007b).  Silmän mykiön ekvivalenttiannos ei saa 
vuoden aikana ylittää arvoa 15 mSv eikä ihon min-
kään kohdan ekvivalenttiannos arvoa 50 mSv. Käy-
tännössä kaivosalueen ympäristön säteilyaltistus 
alueen väestölle määritetään/lasketaan/päätellään 
kaivostoiminnosta ympäristöön päätyvän säteilyn 
perusteella, ja sen tärkeimmät lähteet ovat säteily il-
massa (hengitettynä kaasuna, saanti pienhiukkasis-
sa), säteilyn saanti maaperästä (sienet, marjat, pai-
kallinen ravinto) , säteily pohjavedessä (kaivovedet; 
juomavesi) ja säteily pintavesissä (saanti kalassa). 
Näistä lähteistä saatavaa säteilyannosta verrataan 
edellä mainittuihin vuoden aikana maksimissaan 
sallittuihin annosrajoihin, käytännössä 1 mSv:n an-
nosrajaan. 

Annosrajoihin ei sisällytetä asuntojen hengi-
tysilman radonia, maan pinnan tasolla vallitsevaa 
avaruussäteilyä (on taustasäteilyä), luonnontilassa 
olevan maankuoren sisältämää säteilyä (on tausta-
säteilyä), ihmiskehossa luonnostaan olevien radio-
aktiivisten aineiden lähettämää säteilyä (esimerkik-
si K-40) eikä säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 
johtuvaa säteilyä (esim. röntgenkuvaukset) (STUK 
2007b).

Jos henkilö altistuu sekä ulkoiselle että sisäiselle 
säteilylle, ulkoisesta säteilystä aiheutuva annos ja 
kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden aihe-
uttama annoskertymä lasketaan yhteen. Tämä ko-
konaisaltistus ei saisi ylittää annettuja annosrajoja 
(STUK 2007b).

35.4.4 Säteilyn taustapitoisuuksia ympäristössä

Suomessa ei ole yhtenäisiä tietokantoja luonnon ra-
dioaktiivisten aineiden pitoisuuksista ympäristössä. 
Radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksia 
on mitattu ja niiden aiheuttamaa säteilyä raportoitu 
eri yhteyksissä, pääasiassa STUKin toimesta. Tie-
dot luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuuksista 

ovat relevantein vertailukohta kaivostoimintaan liit-
tyvän säteilyriskin arvioinnissa, koska säteilymuu-
tokset liittyvät luonnon radioaktiivisiin aineisiin. 

Tähän on koottu tietoa radioaktiivisten aineiden, 
erityisesti luonnon radioaktiivisten aineiden ja 
säteilyn pitoisuuksista/tasoista suomalaisessa ym-
päristössä, mutta täysin kattavaa yhteenvetoa ei ole 
tehty. Lisää tietoa on viitteiden viitteissä ja useissa 
muissa raporteissa ja julkaisuissa. Vertailun vuoksi 
tässä kuvataan myös luonnossa olevien keinote-
koisten radioaktiivisten aineiden (lähinnä cesi-
um-137, Cs-137 ja strontium-90, sr-90) laskeumasta 
syntyneitä pitoisuuksia. Niitä on monitoroitu syste-
maattisemmin Suomessa STUKin toimesta ympä-
ristön säteilyvalvonnan puitteissa (esimerkiksi v. 
2008 vuosiraportti, Mustonen 2008). Cs-137 ja sr-
90 edustavat 1950- ja 1960-luvun ilmassa tehtyjen 
ydinkokeiden ja Tsernobylin ydinonnettomuuden 
tuottamaa radioaktiivisuutta Suomen luontoon, osaa 
yleisestä taustasäteilystä. Cs-137 ja sr-90 pitoisuus-
tiedoilla ei ole suoraa vertailukäyttöä kaivosympä-
ristön säteilyriskin arviossa. 

Luonnon taustasäteily
Luonnon taustasäteily tulee maaperästä, raken-

nusmateriaaleista (tiili- ja betoniseinät, kivilaatat) ja 
avaruudesta (www.stuk.fi). Se aiheuttaa noin vajaan 
1 mSv:n suuruisen annoksen, noin 25 % vuotuisesta 
säteilyannoksestamme. Avaruudesta peräisin ole-
van säteilyn osuus annoksesta on noin 0,33 msv/v 
ja maaperän ja rakennusmateriaalien aiheuttama an-
nos keskimäärin 0,5 msv/v. säteily on pääasiassa 
uraanista, toriumista ja kaliumista tulevaa gamma-
säteilyä. Ulkoisesta säteilystä aiheutuva annos tulee 
pääasiassa rakennusmateriaaleista sisätiloissa ja on 
keskimäärin 0,5 msv/v suomalaista kohti. vaihtelu 
eri paikkakuntien välillä on 0,17−1 msv/v. suurim-
millaan ulkoinen säteily on Kaakkois-Suomen rapa-
kivigraniittialueella. Sisällä saatu säteilyannos on 

Taulukko 44. suomalaisten saama keskimääräinen säteilyannos (efektiivinen annos, msv/vuosi) lähteittäin (www.stuk.fi).
Table 44. Source apportionment of the average effective dose of ionizing radiation in Finland.

Lähde Säteilyannos mSv/vuosi 

Sisäilman radon 2.0 

Lääketieteelliset röntgentutkimukset 0.5 

Ulkoinen säteily maaperästä 0.45 

Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0.36 

Kosminen säteily avaruudesta 0.33 

Lääketieteelliset radioisotooppitutkimukset 0.03 

Ydinasekokeet ja Tshernobyl-laskeuma 0.02 

Yhteensä 3.69

www.stuk.fi
www.stuk.fi
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Taulukko 45. Luonnon radionuklidien pitoisuuksia porakaivojen vesissä (Vesterbacka et al. 2005). 
Table 45. Activity concentrations of radioisotopes in Finnish drilled wells.

Radionuklidi Aktiivisuuspitoisuus (keskiarvo, 95 % luotta-
musväli) (Bq/l) 

Todettu maksimipitoisuus (Bq/l) 

Rn-222 460 (340-580) 8600 

Ra-226 0.05 (0.03-0.07) 1.3 

U-234 0.35 (0.22-0.47) 12.1 

U-238 0.26 (0.15-0.37) 9.9 

Pb-210 0.040 (0.031-0.049) 0.54 

Po-210 0.048 (0.030-0.065) 2.0 

noin viisi kertaa suurempi kuin ulkona saatu. (www.
stuk.fi)

Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos
Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos on 

3,7 mSv/vuosi. Noin puolet annoksesta aiheutuu 
sisäilman radonista, 25 % luonnon taustasäteilystä 
ja 15 % säteilyn käytöstä terveydenhuollossa. (tau-
lukko 44). 

Säteilyannos Suomessa on hieman suurempi kuin 
maailmassa keskimäärin (2,81 msv/v). (www.stuk.
fi)

Talousvesi (juomavesi)
Pohjavedet

pohjavedessä/kaivovedessä on tavallisesti aino-
astaan pieniä pitoisuuksia radioaktiivisia aineita. 
Juomavedestä saatava säteilyannos on pieni. Sä-
teilyaltistuksen kannalta merkittävimmät isotoo-
pit kuuluvat uraanisarjaan ja ovat radon (Rn-222), 
uraani (u-234, u-238), radium (Ra-226), polonium 
(Po-210) ja lyijy (Pb-210). Lisäksi pohjavedessä 
esiintyy myös hajoamissarjoihin kuulumatonta ka-
liumisotooppia K-40. Eniten säteilyaltistusta pohja-
vedessä Suomessa aiheuttaa radon (Rn-222). Seu-
raavaksi merkittävimpiä ovat Pb-210 ja Po-210. 
(www.stuk.fi)

Luonnon radionuklidien pitoisuuksia suomalai-
sissa kaivovesissä on määritetty satunnaisotannalla 
(472 yksityiskaivoa; 288 porakaivoa, 184 rengas-
kaivoa) (Vesterbacka et al. 2005). Tutkimuksessa 
todettuja pitoisuuksia ja vedestä saatuja säteilyan-
noksia voidaan pitää yleisenä tasona kaivovesissä 
Suomessa. 

Porakaivot
Taulukossa 45 on todettuja radionuklidien pitoi-

suuksia suomalaisissa porakaivovesissä (taulukko 
45).

U-238:n vastaava kemiallinen pitoisuus oli 20,9 
µg/l (11,9−30,0 µg/l ), maksimi 800 µg/l. 10 %:ssa 

porakaivoista radonpitoisuus oli yli 1 000 Bq/l. 
18 %:ssa porakaivoista uraanin pitoisuus oli yli 15 
µg/l (vesterbacka et al. 2005).

Säteilyn efektiivinen annos vuodessa porakaivo-
veden käyttäjille (suun kautta nieltynä; käyttö 2,2 l/
vettä päivässä pitkäikäisille isotoopeille; 0,5 l/päi-
vässä radonille, Rn-222) oli vastaavasti seuraava 
(taulukko 46): 

75 % efektiivisestä annoksesta oli radonista pe-
räisin. 

Rengaskaivot
Samassa tutkimuksessa vastaavien radionukli-

dien pitoisuudet rengaskaivoissa olivat seuraavat 
(taulukko 47). 

U-238:n vastaava kemiallinen pitoisuus oli 1,2 
µg/l (0,6−1,9 µg/l ), maksimi 34 µg/l. 

Taulukossa esitetyillä pitoisuuksilla vastaavat 
säteilyn efektiiviset vuosiannokset olivat seuraavat 
(taulukko 48): 

60 % efektiivisestä annoksesta oli radonista pe-
räisin.  Po-210 tuotti veteen pitkäikäisistä isotoo-
peista suurimman osuuden säteilystä (12 % efektii-
visestä annoksesta). (Vesterbacka et al. 2005).

Radioaktiivisten aineiden taustapitoisuuksia talo-
usvedessä on mm. raportissa Ahonen et al. (2008) 
seuraaville isotoopeille: Lyijy-210 (Pb-210), poloni-
um-210 (po-210) , radium-226 (Ra-226), radon-222 
(Rn-222), kokonaisalfasäteily ja kokonaisbeetasä-
teily. Radon tuottaa suurimman säteilyannoksen 
juomavedessä, erityisesti niillä alueilla, joissa maa/
kallioperässä on radonia (WHO 2011b). Talousve-
dessä sallittu kokonaisradioaktiivisuus, viitteellinen 
kokonaisannos, on 0,1 msv/vuosi (laatusuositus, 
isot vesilaitokset, Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvonta-
tutkimuksista 461/2000.). se vastaa syöpäriskiä 5,5 
x 10-6 per vuosi käytettäessä vettä juomavetenä 2 
l/päivä (5,5 x 10-2/sv) x 0,1 msv/vuosi). tämä on 
yleisesti hyväksytty syöpäriski väestötasolla. Annos 
0,1 msv/vuosi vastaa karkeasti 0,5 Bq/l kokonais-

www.stuk.fi
www.stuk.fi
www.stuk.fi
www.stuk.fi
www.stuk.fi
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taulukko 46. Säteilyn efektiivinen vuosiannos porakaivoveden käyttäjille (Vesterbacka et al. 2005). 
Table 46. Annual effective dose of radiation from drinking water from drilled wells in Finland.

Radionuklidi Säteilyn efektiivinen vuosiannos, keskiarvo (mSv) Maksimiannos (mSv) 

Rn-222 0.29 5.5 

Ra-226 0.010 0.3 

U-238 0.008 0.3 

U-234 0.014 0.5 

Pb-210 0.022 0.3 

Po-210 0.046 1.9 

Yhteensä 0.39 6.8 

Taulukko 47. Luonnon radionuklidien pitoisuuksia rengaskaivojen vesissä (Vesterbacka et al. 2005). 
Table 47. Activity concentrations of radioisotopes in Finnish shallow wells.

Taulukko 48. Säteilyn efektiivinen vuosiannos rengaskaivojen veden käyttäjille (Vesterbacka et al. 2005). 
Table 48. Annual effective dose of radiation from drinking water from shallow wells in Finland.

Radionuklidi Aktiivisuuspitoisuus (keskiarvo, 95 % luotta-
musväli) (Bq/l) 

Todettu maksimipitoisuus (Bq/l) 

Rn-222 50 (38-63) 710 

Ra-226 0.016 (0.015-0.018) 0.06 

U-234 0.02 (0.01-0.03) 0.65 

U-238 0.015 (0.007-0.024) 0.42 

Pb-210 0.013 (0.011-0.016) 0.16 

Po-210 0.007 (0.006-0.009) 0.12 

Radionuklidi Säteilyn efektiivinen vuosiannos, keskiarvo (mSv) Maksimiannos (mSv) 

Rn-222 0.032 0.45 

Ra-226 0.003 0.01 

U-238 0.0005 0.01 

U-234 0.0008 0.03 

Pb-210 0.007 0.08 

Po-210 0.007 0.11 

Yhteensä 0.050 0.60 

alfasäteilyä ja 1 Bq/l kokonaisbeeta-aktiivisuutta 
juomavedessä (WHO 2011b). 

WHO suosittelee, että vedestä määritettäisiin en-
sin kokonaisalfasäteily ja kokonaisbeetasäteily. Jos 
kokonaisalfasäteily ylittää 0,5 Bq/l tai kokonaisbee-
ta-aktiivisuus 1 Bq/l (vähennettynä K-40 säteilyllä), 
vedestä olisi määritettävä yksittäisten radioaktiivis-
ten aineiden aktiivisuuspitoisuudet sen selvittämi-
seksi, mitkä aineet/isotoopit säteilyn tuottavat. jos 

tähän menettelyyn on tarvetta mennä ja yksittäiset 
radioaktiiviset aineet vedestä määrittää, ohjeet me-
nettelystä, säteilyannosten laskennasta ja tulosten 
tulkinnasta on kyseisessä WHO:n dokumentissa 
”Radiological aspects”. Samassa WHO:n dokumen-
tissa on radioaktiivisten aineiden ohjepitoisuudet 
sellaisessa juomavedessä (guidance level), joilla 
kokonaisannos 0,1 msv/vuosi saavutetaan, ja iso-
tooppien annosmuutoskertoimet (sv/Bq). ohjepi-
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toisuudet on esitetty raportin osiossa Päästöt poh-
javedessä. Kyseisiä annosmuuntokertoimia voidaan 
käyttää koko väestölle juomaveden osalta. (WHO 
2011b).

Veden isotooppimäärityksissä kannattaa konsul-
toida STUKia säteilyn asiantuntijalaitoksena siinä, 
miten analyysit kannattaa tehdä. 

Keinotekoiset radioaktiiviset aineet
Juomaveden cesiumin (Cs-137), strontiumin 

(Sr-90) ja tritiumin (H-3) pitoisuuksia Suomessa 
on STUKin raportoimana usealta eri paikkakunnil-
ta (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Rovaniemi). 
Pitoisuudet ovat erittäin pieniä (www.stuk.fi). Pin-
tavedestä tehdyn juomaveden Cs-137-pitoisuus on 
tasoa 0,04 Bq/l. stuK seuraa vesilaitosten jakaman 
juomaveden keinotekoisia radioaktiivisia aineita 
(Cs-137, sr-90) muutamalla vesilaitoksella ja ra-
portoi tulokset vuosittain. Niiden tuottama säteily 
on ainoastaan murto-osa luonnon radioaktiivisten 
aineiden aiheuttamasta säteilystä, vuonna 2008 
0,0004−0,015 Bq/ (Mustonen 2008). 

Juomaveden radioaktiivisuuteen liittyvä syöpä-
riski Suomessa 

Luonnon radionuklidien (Rn-222, U-234, U-238, 
Ra-226, Ra-228, po-210, pb-210) aiheuttamaa syö-
päriskiä porakaivovesissä Suomessa on arvioitu SE-
TURI-hankkeessa v. 2010 (Kurttio 2010).  Arviossa 
on käytetty seuraavia parametreja: 
• luonnon radionuklideille porakaivovesissä altis-

tuvien määrä Suomessa: 200 000 
• keskimääräinen säteilyaltistumistaso (efektiivi-

nen säteilyannos kaivon käytön aikana): 14 mSv 
(2−32 msv) 

• tausta-altistus (vesilaitosvedestä saatu säteilyan-
nos): 0,9 msv (0,2−1,7 msv) 

• syöpäriskin lisäys: 5 % / sv 
• väestösyyosuus (kuinka monta prosenttia väes-

tön kuolleisuudesta syöpään liittyy tähän altis-
tukseen): 0,05 %. 

Tulosten mukaan altistuneen keskimääräinen 
elinaikainen lisäsyöpäriski (kuinka monta % altis-
tuvista saa kuolemaan johtavan syövän radionukli-
deista johtuen) on 0,05 % ja syöpäkuolemien määrä 
2 (0,3−7). luonnon radionuklidien porakaivovedes-
sä arvioitiin aiheuttavan Suomessa enintään 7 syö-
päkuolemaa (< 0,1 % porakaivovedenkäyttäjien ja < 
0,05 % koko väestön keskuudessa todetuista syöpä-
kuolemista).  (Kurttio 2010).

Radioaktiiviset aineet elintarvikkeissa
Elintarvikkeiden luonnon aineiden radioaktiivi-

suus aiheuttaa suomalaiselle vuodessa kaikkiaan 
keskimäärin 0,3 mSv säteilyannoksen (www.stuk.

fi). Se on 8 % suomalaisten saamasta keskimääräi-
sestä säteilyannoksesta (3,7 msv/vuosi). Merkittä-
vin luonnon isotooppi on kalium-40. Vaaramaa et 
al. (2009) ovat mitanneet mustikan, puolukan ja 
sienten Po-210:n ja Pb-210:n aktiivisuuspitoisuuk-
sia Etelä- ja Pohjois-Suomen metsissä. Po-210 ja 
Pb-210 marjoissa ja sienissä kuvastavat ensi sijassa 
epäsuorasti ulkoilman radonpitoisuutta, koske ne 
ovat sen hajoamistuotteita. Kasvinosista marjoissa 
pitoisuudet olivat pienimmät. Esimerkiksi musti-
koissa Etelä-Suomessa oli keskimäärin Po-210:tä 
0,326 Bq/kg (tuorepainoa) ja pb-210:tä 0,221 Bq/
kg. olettaen, että mustikoita syödään 2,2 kg/v, mus-
tikoiden po-210:stä kertyy aikuiselle 0,86 µsv/v:n 
efektiivinen säteilyannos. Säteilyannos on pieni. 
Esimerkiksi keinotekoisesta Cs-137:stä kertyy sa-
moista marjoista viisi kertaa isompi säteilyannos 
(4,4 µsv/v). pb-210:n pitoisuudet olivat pienempiä 
kuin Po-210-pitoisuudet ja tuottivat pienemmän sä-
teilyannoksen. 

Metsäsienissä oli enemmän radioaktiivisuutta 
kuin marjoissa (Vaaramaa et al. 2009). Po-210:n 
aktiivisuuspitoisuudet olivat mitatuissa sienila-
jeissa 2.96–16,78 Bq/kg ja po-210-pitoisuudet 
0,49−0,80 Bq/kg, tuottaen laskennallliset 0,2−2,6 
µsv/v:n ja 0,027−0,80 µsv/v:n säteilyannokset. 
vaikka Cs-137:n aktiivisuuspitoisuudet sienissä oli-
vat korkeampia kuin Pb-210- ja Po-210-pitoisuudet, 
Cs-137:sta saatava säteilyannos jäi pienemmäksi 
(0,016−0,037 µsv/v ). tämä julkaisu on hyvä esi-
merkki, miten marjojen ja sienten radioaktiivisuus-
pitoisuus muutetaan säteilyn vuosiannokseksi. Tar-
vittavat Bq/sv-annosmuutoskertoimet ovat ohjeessa 
st 7.3/23.9.2007. sisäisestä säteilystä aiheutuvan 
annoksen laskeminen (STUK 2007a).  Metsämaas-
sa noin 45 % Po-210- ja Pb-210- pitoisuuksista oli 
maaperän orgaanisessa kerroksessa (ylin 3−4 cm 
kerros), ja tämä viittaa siihen, että kyseessä on il-
malaskeuma (Vaaramaa et al. 2010). 

Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden aihe-
uttama säteilyaltistus on alle 10 % ravinnosta saa-
tavasta säteilyannoksesta. Maataloustuotteet ovat 
ravitsemuksen kannalta tärkein elintarvikeryhmä 
(www.stuk.fi). 

STUK analysoi ja raportoi vuosittain ravinnon 
sisältämien keinotekoisten radioaktiivisten aineiden 
(Cs-137, sr-90) pitoisuuksia osana säteilyvalvon-
taa. Ruoka-annosnäytteet (sisältäen leivät ja juo-
mat) kerätään syksyllä sairaaloiden suurkeittiöistä 
viikon ajalta.  Aktiivisuuspitoisuudet ruoassa ovat 
pieniä. v. 2008 Cs-137:n pitoisuudet ruoassa olivat 
0,1−1,3 Bq/kg ja juomissa 0,1−0,3 Bq/l. päivittäi-
nen Cs-137:n saanti ruoassa oli 0,1–2,2 Bq/päivä, 
juomien kautta 0,1−0,3 Bq/päivä. suurkeittiöiden 
ruokaa käyttävien ruoasta saama säteilyannos oli 
alle 0,01 msv, josta Cs-137:n osuus oli n. 90 %. 
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Ruoan Cs-137-pitoisuus on huomattavasti korkeam-
pi, jos ravinto sisältää runsaasti suomalaisia luon-
nontuotteita (metsämarjat, järvikala, sienet, riista). 
Cs-137-pitoisuus näissä vaihtelee hyvin paljon sen 
mukaan, onko alkuperä Tsernobyl-laskeuman alu-
eella (www.stuk.fi). 

Isotooppia Cs-137 on todettu keskimäärin ravin-
non eri komponenteissa seuraavasti (www.stuk.fi): 
• viljellyt maataloustuotteet, maito, liha < 1 Bq/kg 

(max. 20 Bq/kg) 
• syötävät sienet 10−3 000 Bq/kg (sienilajien kes-

ken isot erot) 
• puolukka, mustikka 40 Bq/kg (10−400 Bq/kg) 

(lakassa ja karpaloissa saattaa olla hieman enem-
män) 

• hirvenliha 10−500 Bq/kg (vasoissa 1,2−1,5-ker-
tainen) 

• metsäjänis 2−3 x pitoisuus alueen hirven lihassa 
• vesilinnut, rusakko vähemmän kuin hirven  

lihassa 
• poronliha 110 Bq/kg (4−540 Bq/kg) 
• metsäpeura 600−4 400 Bq/kg 
• kalat Itä- ja pohjois-suomessa < 100 Bq/kg 
• kalat muualla sisämaan vesissä 100−1 000 Bq/

kg. 

Kalojen Cs-137-pitoisuuksissa on hyvin suuret 
järvi- ja lajikohtaiset erot. Eniten Cs-137:ää on pe-
tokaloissa (hauki, isot ahvenet, made, kuha). Plank-
tonia syövissä lajeissa (muikku, särki) sitä on vä-
hän. (www.stuk.fi)

Ruoan sisältämän Cs-137:n kokonaisannos vuo-
dessa on < 1 % suomalaisten saamasta kokonaissä-
teilyannoksesta (3,7 msv/v). 80 % tulee luonnosta 
saatavista elintarvikkeista (sienet, kala, metsämar-
jat, riistaeläimet), 15 % maataloustuotteista, 5 % 
poronlihasta (www.stuk.fi). EU on suositellut enim-
mäisraja-arvoa 600 Bq/kg luonnonvaraisten riistan, 
metsämarjojen, sienien ja järvikalojen Cs-137-pi-
toisuudelle niitä markkinoille saatettaessa (Komis-
sion suositus 2003/274/Euratom).  tätä pitoisuutta 
tuotteet eivät saisi ylittää. Suomessa sienten ja ka-
lojen Cs-137-pitoisuudet useimmin ylittävät tämän 
pitoisuuden. 

seuraavilla sienilajeilla Cs-137-pitoisuus on ylit-
tänyt  600 Bq/kg usein (www.stuk.fi): suppilovah-
vero, mustatorvisieni, haperot, rouskut, orakkaat, 
kangastatti, kehnäsieni ja mustavahakas.  Seuraa-
vissa sienilajeissa on ollut vähän isotooppia Cs-137:  
korvasieni, lampaankääpä, mesisienet, huhtasienet, 
punikkitatit, voitatti, herkkutatti, kantarelli ja tuok-
suvalmuska. Sieniä keittämällä tai liottamalla ve-
dessä ennen käyttöä 80−90 % Cs-137:stä saadaan 
poistetuksi (Mustonen 2008). 

pohjois-suomen C-137-tilanteesta ja -pitoisuuk-
sista on omia tutkimustuloksia. On huomattava, että 

yllä olevat tiedot koskevat isotooppia Cs-137. Niitä 
ei voi rinnastaa sellaisenaan luonnon radioaktiivis-
ten aineiden (esimerkiksi uraanisarja) aiheuttamaan 
säteilyyn. 

Lehmän maitoon kertyy kollektiivisesti radioak-
tiivisia aineita laidunalueilta ja sieltä kerätystä re-
husta. STUK seuraa osana säteilyvalvontaa lehmän 
maidon keinotekoisia radioaktiivisia aineita (Cs-
137, Sr-90) meijereiltä kerätyistä maitonäytteistä. 
v. 2008 meijerimaidon Cs-137-aktiivisuuspitoisuu-
det olivat 0,2−1,0 Bq/l ja olivat korkeimpia tserno-
byl-laskeuman alueella (Mustonen 2008).  Maidon 
sr-90-pitoisuudet olivat keskimäärin 0,030−0,040 
Bq/l. 

Radioaktiiviset aineet ihmisessä
Ihmiskehossa on radioaktiivisia aineita fysio-

logisina komponentteina (K-40) ja hengitettyinä 
ja ravinnossa saatuja luonnon sekä keinotekoisia 
radioaktiivisia aineita. Aikuisessa ihmisessä on ka-
lium-40:tä 3 000−6 000 Bq (www.stuk.fi). Keino-
tekoisista radioaktiivisista aineista kehossa eniten 
on isotooppia Cs-137. stuKin mittauksissa vuon-
na 2008 aikuisissa ihmisissä oli säteilyä alle 50–1 
150 Bq (mediaani) ja sen tuottama säteilyannos alle 
0,01 msv/henkilö. se on alle 0,3 % suomalaisen 
keskimääräisestä säteilyannoksesta, 3,7 msv/vuosi 
(Mustonen 2008). 

Pintavesi
Ihminen altistuu pintavedessä olevalle säteilyl-

le sisäisenä säteilynä juomavedessä (jos pintavettä 
käytetään raakavetenä vesilaitoksella) ja kalassa. 
Järvi-, joki- ja muissa pintavesissä oleva taustasätei-
ly johtuu pääasiassa muista isotoopeista kuin pohja-
vedessä: cesium-137:sta (Cs-137), strontium-90:sta 
(Sr-90) ja tritiumista (H-3). Nämä isotoopit eivät lii-
ty kaivostoimintaan vaan ovat tulleet ja tulevat pin-
taveteen muuna laskeumana. Näihin isotooppeihin 
saattaa kuitenkin törmätä analysoitaessa pintaveden 
ja kalojen radioaktiivisuutta.  Ennen vuotta 1986 
vesistöissä esiintyneet Cs-137 (puoliintumisaika 30 
vuotta), Sr-90 (puoliintumisaika 28 vuotta) ja triti-
um olivat peräisin ilmakehässä suoritetuista ydin-
asekokeista ja kevään 1986 jälkeen tshernobylin 
onnettomuutta seuranneesta laskeumasta, josta eni-
ten tuli isotooppia Cs-137 (saxén & outola 2009). 
tshernobyl-laskeuma nosti pintavesien Cs-37-pitoi-
suuksia paikoitellen enimmillään lähes tuhatkertai-
siksi. Cs-137 väheni onnettomuuden jälkeen aluksi 
erittäin nopeasti järvivedestä kulkeutumalla järvien 
pohjasedimenttiin. Näiden isotooppien aktiivisuus-
pitoisuudet pintavedessä ovat matalia. Järvivesien 
Cs-137:ää on ollut 2000-luvun vaihteessa 4−330 
Bq/m3 (0,004−0,33 Bq/l) ja sr-90:tä 8−20 Bq/m3, 
eikä niistä aiheudu merkittävää annosta säteilyä 
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juomavedessä. 
Cs-137 kertyy vedestä kaloihin ja on merkittä-

vin radioaktiivinen isotooppi tuottamaan säteilyal-
tistusta ihmisille kalassa. v. 2006 Cs-137:n mitatut 
aktiivisuuspitoisuudet Suomessa kalassa ovat olleet 
5−10 000 Bq/kg tuorepainossa (saxén & outola 
2009). lisätietoa pintavesien ja kalojen Cs-137- ja 
Sr-90-pitoisuuksista on kyseisessä ja useissa muissa 
STUKin raporteissa (www.stuk.fi). 

Ulkoinen säteily
STUK mittaa ulkoista säteilyä (ilmasta ja mit-

tauspisteen maaperästä tulevaa säteilyä) Suomessa 
reaaliaikaisesti 255 mittauspisteessä. Järjestelmä on 
luotu hälyttämään säteilymuutoksista ympäristössä 
(esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuuden päästöt). 
Tulokset on nähtävissä mittauspisteittäin ulkoisen 
säteilyn annosnopeutena (µsv/h) stuKin www-
sivuilla (www.stuk.fi). Luonnon taustasäteily Suo-
messa on 0,04−0,30 µsv/tunti. ulkoinen säteily 
vaihtelee alueittain maaperän uraanin ja toriumin 
pitoisuuserojen takia. Alueilla, joissa uraania si-
sältävä kallioperä on paljaana, voi ulkoinen an-
nosnopeus ilmassa olla yli 1 µsv/tunti (uRAKKA 
2007). Lumi- ja jääkerros vaimentavat maaperästä 
tulevaa gammasäteilyä. Sade saattaa lisätä tuomalla 
maan pinnalle radonin hajoamistuotteita (Mustonen 
2008). 

Uraania sisältävän sivukiven peittäminen n. met-
rin paksuisella tiiviillä maa-aineksella vaimentaa 
nopeasti ulkoisen annosnopeuden normaalille ta-
solle (URAKKA 2007).  Rikastushiekasta lähtevän 
gammasäteilyn annosnopeus peittämättömän jäte-
kentän päällä voi olla useita µsv/tunti (uRAKKA 
2007).  Kun rikastushiekan läjitysalue eristetään 
niin, ettei hiekkaa pääse leviämään ympäristöön, 
gammasäteilyn annosnopeus jo muutaman kym-
menen metrin päässä läjitysalueesta on normaalilla 
tasolla. Läjitysalueen peittäminen n. metrin pak-
suisella tiiviillä maa-aineksella vaimentaa ulkoisen 
annosnopeuden alueen normaalille tasolle. Annos-
tietoja voi tarvittaessa käyttää ulkoisen säteilyn ver-
tailuun kaivoalueen ympäristön ulkoiselle säteilylle 
(säteily ulkoilmassa ja mittauspisteeseen maaperäs-
tä tuleva säteily). 

Ulkoilman radioaktiiviset aineet
Radon on ulkoilman ainoa kaasumainen radioak-

tiivinen aine. sitä on keskimäärin ulkoilmassa 5−20 
Bq/m3 ilman erityisiä paikallisia lähteitä (taustata-
so) (WHO 2010). Talvivaaran kaivosalueen radio-
logisessa taustaselvityksessä ulkoilman radonpitoi-
suus on ollut 5 Bq/m3 (keskiarvo, mittauspisteiden 
vaihteluväli 1−11 Bq/m3). Radonin taustapitoisuu-
tena on käytetty esimerkiksi 5 Bq/m3 riskinarviossa 
Suomessa (Kurttio 2010. Talvella maan routiminen 

ja lumi- ja jääpeite jonkin verran vähentävät rado-
nin erittymistä ilmaan. Toisaalta sen sekoittuminen 
ulkoilmaan ei välttämättä ole yhtä tehokasta kuin 
kesällä (mm. inversioilmiö), ja ulkoilman radonpi-
toisuus talvella saattaa olla keskimäärin korkeam-
pi kuin kesällä (URAKKA 2007). Alueella, jonka 
maaperässä on tavallista enemmän uraania, myös 
ulkoilman radonpitoisuus on korkeampi. Uraanirik-
kailla alueilla se saattaa olla jopa 50 Bq/m3 (URAK-
KA 2007). 

Malmin louhinta ja murskaaminen pienemmiksi 
kappaleiksi helpottaa radonin vapautumista. Uraa-
nia sisältävästä sivukivestä radonin vapautuminen 
saattaa olla monikymmenkertainen verrattuna eh-
jästä kalliosta vapautumiseen (URAKKA 2007). 
Rikastushiekasta radonin vapautuminen on vielä 
runsaampaa.  Paukkajavaarassa jätekentän keski-
määräiseksi radonin tuotoksi ilmaan on mitattu 2 
600 mBq/m2/s (vaihteluväli satoja – 13 000 mBq/
m2/s kentän kosteuden mukaan) (uRAKKA 2007).  
Koska radon normaalisti sekoittuu ja laimenee ul-
koilmaan nopeasti, ilman radonpitoisuus on use-
ampikertainen ainoastaan välittömästi jätekiven 
yläpuolella ja jo noin sadan metrin etäisyydellä il-
man radonpitoisuus saavuttaa ilman normaalitason  
(URAKKA 2007). Talviaikana inversion yhteydessä 
pitoisuudet voivat olla koholla laajemmallakin alu-
eella. Näiden tietojen perusteella on pääteltävissä, 
että kaivosalueen radon, kaikissa kaivostoiminnan 
vaiheissa, ei aiheuta merkittävää väestön radonaltis-
tumista kaivosalueen ympäristön väestölle. 

Ilmatieteen laitos seuraa pintailman kokonais-
beeta-aktiivisuutta kahdeksalla keräysasemalla 
Suomessa. Tulokset edustavat mittaustavan vuoksi-
lähinnä ilman Pb-210-pitoisuutta. Tulosten Pb-210 
kuvastaa epäsuorasti myös ilman radonpitoisuutta, 
koska se on peräisin pääasiassa maaperästä ilmaan 
haihtuneesta radonista. Ulkoilman kokonaisbeeta-
aktiivisuus on ollut v. 2008 alle 500 µBq/m3 Suo-
messa (Mustonen 2008). 

STUK valvoo ulkoilman (pintailman) keinote-
koisten radioaktiivisten aineiden (esim. Cs-137, 
I-131) pitoisuutta samoin kahdeksalla eri paikka-
kunnalla Suomessa. Ilmasta analysoidaan kaasu-
maiset ja hiukkasissa olevat aineet. Näytteistä ei 
analysoida luonnon radioaktiivisia aineita (esimer-
kiksi radon), eli seurannasta ei kerry sopivaa ver-
tailutietoa kaivosympäristön terveysriskin arvioon 
ulkoilmassa olevista pitoisuuksista. Tulokset rapor-
toidaan vuosittain. 

Laskeuman radioaktiiviset aineet
Luonnon radioaktiivisten aineiden laskeumasta 

maaperään ja vesistöön ei ole systemaattista seu-
rantaa Suomessa, taustatietojen saamiseksi. STUK 
seuraa pölynä ja sadeveden mukana maahan ja ve-
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teen laskeutuvaa keinotekoisten radioaktiivisten 
aineiden (Cs-137, sr-90) laskeumaa samoilla paik-
kakunnilla, samassa yhteydessä, kuin ulkoilman 
radioaktiivisia aineita (Mustonen 2008). Tulokset 
edustavat kokonaislaskeumaa (märkä ja kuivalas-
keuma). Tulokset edustavat pääasiassa Tsernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttamaa laskeumaa 
Suomessa, joka edelleen resuspensoituu maaperäs-
tä. 

Varsinaiseen kaivostoimintaan liittyen luonnon 
radioaktiivisia aineita on kaivokselta tulevassa pö-
lyssä erityisesti, kun taas malmissa on tavallista 
enemmän uraania. Kaivoksen pölypäästöjä ja niiden 
leviämistä käsitellään kohdassa Pölypäästöt.  Rikas-
tushiekasta voi levitä radioaktiivista pölyä ympä-
ristöön, jos läjitysaltaan pintakerros pääsee kuivu-
maan. Pölyn aktiivisuus voi olla kymmeniä tuhansia 
Bq/kg, ja radioaktiivisuus voi levitä satojen metri-
en päähän (siten kuin pöly kulkeutuu) (URAKKA 
2007). 

35.4.5 Yksittäisistä radioaktiivisista aineista

Radon (Rn)
Radon on radioaktiivinen, hajuton ja väritön 

kaasu. Sen stabiilein isotooppi on Rn-222 (sanalla 
radon tarkoitetaan yleensä tätä isotooppia). Radon 
on uraanisarjan (U-238) hajoamistuote. Radon-222 
syntyy radiumin (Ra-226, puoliintumisaika 1 620 
vuotta) hajoamisen tuloksena (WHO 2010). Rn-
222:n puoliintumisaika on 3,826 päivää. Rn-222 
ja sen hajoamistuotteet tuottavat alfa- ja beeta-sä-
teilyä. Suurin osa radonin säteilyannoksesta johtuu 
alfasäteilyä tuottavista hyvin lyhytikäisistä polo-
nium-isotoopeista (Po-218, puoliintumisaika 3.05 
min, alfa-säteilyä, kantama kudoksessa 48 µm; po-
214, puoliintumisaika 0,16 ms, alfa-säteilyä, kan-
tama kudoksessa 71 µm ). tämä tytärisotooppien 
tuottama voimakas alfasäteily aiheuttaa keuhkosyö-
pään johtavia DNA-vaurioita hengitysteiden epi-
teelisoluissa. Radon ei leviä elimistössä keuhkojen 
ulkopuolelle. Sen hajoamistuotteet pääsevät vain 
vähäisessä määrin muualle elimistöön. Lasten saa-
ma säteilyannos radonista on samaa tasoa kuin ai-
kuisilla. Sikiö ei altistu radonaltistuksen yhteydessä 
enempää kuin äidin perifeeriset kudokset (hyvin vä-
hän). (WHO 2010).

Radon ei reagoi muiden aineiden kanssa (on 
inertti kaasu) ja on siksi hyvin liikkuvaa. Se on hy-
vin vesiliukoista. Pintavedestä se haihtuu nopeasti, 
mutta pohjavedessä oleva radon altistaa käyttäjiään 
juomavedessä ja talousvedessä. Kaasuna se haihtuu 
vedestä ilmaan, ja veden radonille altistutaan myös 
hengitysteitse, suihkussa ja vettä lämmitettäessä 
ja käsiteltäessä (keittäminen, pyykinpesu). On ar-
vioitu, että radonaltistumisesta vedestä jopa 90 % 

tapahtuu lopulta hengitettynä (WHO 2011b).  Jos 
vedessä on 1 000 Bq/l radonia, se voi tuottaa veden 
käytön yhteydessä huoneilmaan radonlisän 100 Bq/
m3. Radonia on erityisesti porakaivoissa mutta ra-
donpitoisella alueella myös muissa kaivoissa. 

Radon on varmasti ihmiselle karsinogeenista 
(IARC, Group1-karsinogeeni). se aiheuttaa hen-
gitettynä keuhkosyöpää. Keuhkosyöpäriski tu-
pakoitsijoille on suurempi kuin ei-tupakoiville.  
Radonin ei tiedetä aiheuttavan muita terveyshaitto-
ja (WHO 2010). Radon altistaa juotuna ruoansula-
tuskanavaa, mutta esimerkiksi varmaa näyttöä ma-
hasyöväriskin lisääntymisestä väestötasolla ei ole 
WHO 2011b). Talousveden radon lisää ensisijassa 
hengitettynä keuhkosyöpäriskiä. Riskin kannalta 
olisi relevanttia määrittää sisäilman radonpitoisuus 
niissä talouksissa, joiden vedessä on runsaasti rado-
nia. 

Radon ilmassa 
Radonia on erityisesti maanalaisissa kaivok-

sissa, tunneleissa ja muissa maanalaisissa tiloissa. 
Radon aiheuttaa merkittävän keuhkosyöpäriskin 
kaivoksissa työskenteleville, erityisesti suljetuis-
sa kaivoksissa (WHO 2010).  Se on myös yleinen 
rakennusten ja asuntojen sisäilmaongelma alueilla, 
joiden maaperässä on radonia (uraania ja radiumia). 
WHO:n tavoitetaso, jota asuntojen sisäilmassa ei tu-
lisi ylittää (reference level), on radonille 100 Bq/m3. 
Kansallisesti tulisi pyrkiä vähintään tavoitetasoon 
300 Bq/m3, joka vastaa n. 10 mSv:n vuosiannosta 
(WHO 2010).  

Suomessa sisäilman radonpitoisuus on keskimää-
rin 100 Bq/m3 (Kurttio 2010). Vanhojen asuntojen 
radonpitoisuus suomessa ei saisi ylittää 400 Bq/
m3 (Sosiaali- ja terveysministeriön päätös asunto-
jen huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvosta. 
944/1992).  Asunto tulisi nykyään suunnitella ja ra-
kentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä 200 Bq/m3. 
Julkisissa rakennuksissa enimmäistaso ei myöskään 
saisi olla yli 400 Bq/m3. Ulkoilman taustapitoisuu-
tena on käytetty esimerkiksi 5 Bq/m3 Suomessa 
(Kurttio 2010). 

Radonin aiheuttaman keuhkosyöpäriskin lisäys 
on koko väestössä 16 % (95 % CI 5-31 %) per 100 
Bq/m3 (darby et al. 2006, Who 2010).  Arvio pe-
rustuu 30-vuotiseen radonaltistumiseen.  Suomessa 
sisäilman radonin arvioidaan aiheuttavan 280 kuo-
lemaan johtavaa keuhkosyöpää vuodessa (Hänninen 
et al. 2010). Kuusi seitsemästä näistä keuhkosyövis-
tä on tupakoitsijoilla (Mäkeläinen 2010). Kaikkiaan 
n. 30 % väestöstä Suomessa altistuu radonille yli 
tason 100 Bq/m3, 8 % tasolle 200−399 Bq/m3 ja 8 % 
yli 400 Bq/m3 (Mäkeläinen 2010).  Hengitetylle ra-
donille (hajoamistuotteineen) on annettu nimellinen 
syöpäriskikerroin 8 x 10-10 per Bq h m-3 (eli 5x10-4 
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WLM-1) (ICRp 2009).  Radonin kuolemaan johta-
van keuhkosyövän riski (75 ikävuoteen mennes-
sä) ei-tupakoiville on 0,6 x 10-5 per Bq/m3 (WHO 
2010).  Radonin kuolemaan johtavan keuhkosyövän 
riski (75 ikävuoteen mennessä) tupakoiville on 15 
x 10-5 per Bq/m3 (WHO 2010).  Riski on n. 25-ker-
tainen ei-tupakoiviin verrattuna. Tupakointinsa lo-
pettaneille syöpäriski on tältä väliltä sen mukaan, 
miten pitkä aika tupakoinnin lopettamisesta on ku-
lunut (riski pienenee, mitä kauemmin on ollut tu-
pakoimatta). Ulkoilman radonille ei ole erikseen 
syöpäriskikertoimia. Edellä mainittuja riskikertoi-
mia voi käyttää syöpäriskitason laskemiseen väes-
tötasolla myös ulkoilman radontasolle kuvaamaan 
karkeaa riskitasoa. Syöpäriskin arviosta tulee to-
dennäköisesti yliarvio, ellei muuta radonaltistumis-
ta ole, koska ulkoilman radonille ei altistuta jatku-
vasti (ainoastaan ulkona oleskeltaessa). Jos samojen 
henkilöiden asunnoissa on enemmän radonia kuin 
ulkoilmassa, sisäilman radon aiheuttaa suuremman 
keuhkosyöpäriskin. 

Uraani (U)
Uraania esiintyy kaikkialla luonnossa. Uraanin 

esiintymistä ja pitoisuuksia Suomen kallioperäs-
sä on kuvattu mm. GTK:n julkaisussa Lauri et al. 
(2010).  Suomen kallioperässä on keskimäärin 2,0 
ppm uraania (u), 8,9 ppm toriumia (th) ja th/u-
suhde on 5,6. uraanimalmilla tarkoitetaan lainsää-
dännön mukaan sellaista malmia, jonka keskimää-
räinen uraanipitoisuus on suurempi kuin 0,1 %. 
Tällöin yhdessä tonnissa malmia on keskimäärin 
enemmän kuin 1 kg uraania (Ydinenergia-asetus 
1988/161). useimmat uraanimineraalit ovat veteen 
helppoliukoisia. Ajan kuluessa kiviaineksessa ole-
vaa uraania on liuennut ympäristöön, ja sitä esiintyy 
myös maaperän orgaanisessa aineksessa. Hapetta-
vissa olosuhteissa uraani esiintyy kuuden arvoises-
sa muodossa liikkuvana uranyyli-ionina (UO2

2+). 
Uranyyli-ioni muodostaa kompleksiyhdisteitä ja ad-
sorboituu erilaisille pinnoille, esimerkiksi vedessä 
voimakkaasti humukseen (URAKKA 2007). Uraani 
on hyvin pysyvä järvi- ja purosedimenteissä, pel-
kistävissä olosuhteissa. Sedimenttien hapettuessa 
uraani liukenee veteen uudelleen ja saattaa kulkeu-
tua pintaveden mukana pitkiäkin matkoja, kunnes 
sitoutuu sedimenttiin uudelleen. 

Kaikki luonnonvedet sisältävät uraania (esimer-
kiksi merivedessä keskimäärin 3,3 µg/l, Kurttio 
et al. 2010), mutta sitä on uraanirikkailla alueilla 
erityisesti pohjavedessä. Suomalaiset pohjavedet 
(pehmeät, hiilidioksidipitoiset, happamat maapoh-
javedet; emäksiset bikarbonaattipitoiset kalliopoh-
javedet) suosivat uraanin liukenemista pohjaveteen 
(Kurttio et al. 2010). Uraania on erityisesti eteläi-
sen Suomen graniittialueiden porakaivojen vesissä. 

Uraani liikkuu maaperässä hapettavissa olosuhteis-
sa (URAKKA 2007). 

Luonnon uraani koostuu kolmesta isotoopis-
ta, U-238 (99,9 %), U-235 (0,71 %) ja U-234 
(0,005 %) (URAKKA 2007).  Näistä U-235:tä 
käytetään energian tuotantoon ydinvoimaloissa. 
Koska U-238:n puoliintumisaika on merkittävästi 
pidempi kuin U-234:n, uraanin massa (ilmoitettuna 
mg/l, mg/kg) koostuu lähes yksinomaan u-238:sta. 
Uraanin kokonaisradioaktiivisuus koostuu kaikista 
kolmesta isotoopista, joista U-238:n ja U-234:n ak-
tiivisuudet kiinteässä kalliossa ovat yhtä suuret. 1 
mg luonnon uraania sisältää 12,4 Bq U-238, 12,4 
Bq U-234 ja 0,58 Bq U-235. (URAKKA 2007).

U-238 hajoaa luonnossa seuraavalla tavalla (kuva 
14): 

Kun/jos uraania erotetaan malmista kaivospro-
sessissa talteen, kaivosalueelle jäävät edelleen sen 
radioktiiviset hajoamistuotteet. Niiden sijainti (mis-
sä kohtaa prosessia/kaivosaluetta ne sijaitsevat) ja 
niiden aktiivisuuspitoisuudet tulisi kaivoskohtaises-
ti osoittaa ja arvioida. 

Uraanipitoisuuksia vedessä: 
Uraani-isotooppien (U-238, U-234) aktiivisuus-

pitoisuuksia (Bq/l) satunnaisotannalla valituissa 
suomalaisissa yksityiskaivoissa (472 yksityiskai-
voa, Vesterbacka et al. 2005) on esitetty edellä tau-
lukoissa. Niistä käy ilmi myös isotoopin U-238 vas-
taavat pitoisuudet vedessä (µg/l) pitoisuuden ja sitä 
vastaavan radioaktiivisuuden arvioimiseksi. STUK 
on tutkinut suomalaisten talousvesien uraanipitoi-
suuksia. Esimerkiksi talousveden väestöpainotettu 
keskimääräinen uraanipitoisuus on tasoa 1,25 µg/l 
(Kurttio et al. 2010). Uraanipitoisuus on keskimää-
rin suurempi porakaivoissa kuin maaperän kaivois-
sa (Vesterbacka et al. 2005).  Vesilaitosten jakamas-
sa vedessä uraanipitoisuus on pienin  (taulukko 49).  
Kurttio et al. (2010)yhteenvedossa luonnon uraa-
nista suomalaisten juomavedessä v. 2010 esitetään 
seuraavat uraanipitoisuudet: 

Uraanirikkailla alueilla saattaa porakaivovedessä 
olla uraania yleisesti kymmeniä−satoja µg/l. Kai-
von uraanipitoisuus on aina kaivokohtainen. Sitä ei 
voi mittaamatta ennustaa. 

Uraanin saanti: 
Ihminen saa elimistöönsä uraania hengitysil-

masta, ruoasta ja juomavedestä. Merkittävin altis-
tuminen uraanille Suomessa tulee juomavedestä, 
keskimäärin 2,5 µg/päivä (Kurttio et al. 2010). 
Juomaveden uraanista aiheutuva efektiivinen sä-
teilyannos veden käyttäjille on vesilähteittäin seu-
raava: porakaivot n. 10 µsv/v (mikrosievert/v), 
maaperäkaivot 0,7 µsv/v, julkisen veden käyttäjät 
(vesilaitos, pohjavesi) 0,4 µsv/v ja julkisen veden 
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Taulukko 49. Juomaveden uraanipitoisuuksia erityyppisissä vesilähteissä (Kurttio et al. 2010). 
Table 49. Concentrations of uranium in Finnish drinking/household waters according to the water source.

vähentää sitä). Hyvin useat muut tekijät maaperässä 
vaikuttavat siihen. Yksityiskohtaista lisätietoa uraa-
nin kertymisestä kasveihin on mm. Päivi Roivaisen 
väitöskirjan (Roivainen 2011) kirjallisuusviitteissä.

Uraanin toksisuus:
Uraani imeytyy huonosti elimistöön suun kautta ja 

erittyy nopeasti pois elimistöstä. Uraani kertyy luu-
hun (WHO 2011c).  Ihmisten altistumista uraanille 
voidaan tutkia virtsa-, hius- ja kynsinäytteistä. Vaik-
ka uraani on radioaktiivinen aine, sen kemiallinen 
toksisuus aiheuttaa terveyshaitat. Uraani on munu-
aistoksista. Se vaikuttaa munuaisten eritystoimin-

Vesilähde Keskiarvo (µg/l) Mediaani (µg/l) Maksimipitoisuus 
(µg/l) 

Porakaivo 23.8 2.00 1770 

Maaperän kaivot ja lähteet 1.68 0.20 102 

Julkinen (vesilaitosten) vesi 
pintavedestä 

0.23 0.11 2.81 

Julkinen (vesilaitosten) vesi 
pohjavedestä 

0.90 0.18 25.0 

Kuva 14. Uraani-238:n radioaktiivinen hajoamissarja.
Fig. 14. Decay of U-238.  
Kuva/picture: Esko Ruokola, STUK.

käyttäjät (vesilaitos, pintavesi) 0,09 µsv/v (Kurttio 
et al. 2010).  Annos on pieni verrattuna esimerkik-
si suomalaisten sisäilman radonista saamaan sätei-
lyannokseen (2 000 µsv/v ).  uraanin saanti hen-
gitysteitse on aikuisille 0,6−1,5 µg/vuosi, lapsille 
0,5−1,1 µg/v ja vauvoille 0,2−0,4 µg/v (Kurttio et 
al. 2010).

Suomalaisten arvioidaan saavan keskimäärin 
uraania 200 µg/v elintarvikkeiden kautta (Kurttio 
et al. 2010). Uraania kertyy maaperästä kaikkien 
kasvien juuriin. Kertyminen muihin kasvinosiin 
vaihtelee lajikohtaisesti (Roivainen 2011). Maape-
rän pH säätelee uraanin ottoa kasveihin (happamuus 
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taan lisäten glukoosin, kalsiumin ja pienten proteii-
nien erittymistä virtsaan. Isoina pitoisuuksina uraani 
aiheuttaa pysyvän munuaisvaurion. (WHO 2011c). 
Tutkittaessa suomalaisia porakaivoveden käyttäjiä, 
joiden kaivojen vedessä oli runsaasti uraania (vaih-
teluväli 0,001−1 920 µg/l, keskiarvo 131 µg/l), heil-
lä havaittiin muutoksia munuaisten eritystoiminnas-
sa mutta ei varsinaista munuaisvauriota (Kurttio et 
al. 2002). Eniten altistuneiden ihmisten verenpai-
ne oli hieman koholla. Uraanilla on mahdollisesti 
myös verenpainetta kohottava vaikutus. Myös luus-
ton toimintaa kuvaavissa markkereissa oli lieviä 
muutoksia (Kurttio et al. 2005).  Kaikki nämä muu-
tokset ovat olleet lieviä ja tulevat selvimmin esil-
le, kun juomaveden veden uraanipitoisuus on suuri 
(100−300 µg/l). Muutoksia on ollut havaittavissa jo 
juomaveden uraanin ylittäessä pitoisuuden 30 µg/l, 
mikä on WHO:n voimassa oleva terveysperusteinen 
enimmäispitoisuusohjearvo uraanille juomavedessä 
(WHO 2011a).  Talousveden uraanille ei ole ollut 
sitovaa raja-arvoa kemiallisen toksisuuden perus-
teella Suomessa eikä EU:ssa. Uraanin radioaktii-
visuuden perusteella laskettu ylin sallittu pitoisuus 
on 100 µg/l. talousveden uraanille on tekeillä suo-
meen laatuvaatimus 30 µg/l (tilanne 31.12.2012).  
IARC on arvioinut, että luonnon uraanin karsino-
geenisuudesta on rajallista näyttöä (limited eviden-
ce) koe-eläimissä, mutta näyttö on puutteellista ih-
misille (inadequate evidence) (WHO 2001). 

Radium (Ra)
Radiumia syntyy sekä uraanisarjan (Ra-226) 

että toriumsarjan hajoamistuotteena (Ra-224, Ra-
228). Ra-226 on näistä yleisin isotooppi luonnossa. 
Sitä on pieninä pitoisuuksina kaikkialla luonnossa, 
enemmän sellaisella alueella, jonka maaperässä on 
uraania (Radium, http://epa.gov). Radium on al-
fasäteilijä. Hajoamisreaktiossa syntyy myös gam-
masäteilyä. hajoamisen puoliintumisaika on 1 600 
vuotta. Ra-228 on beetasäteilijä (hajoamisen puo-
liintumisaika 5,76 vuotta) ja Ra-224 alfasäteilijä 
(hajoamisen puoliintumisaika 3,66 päivää). Kun 
puhutaan radiumista, tarkoitetaan yleensä isotoop-
pia Ra-226. Ra-226:n hajotessa syntyy radonia (Rn-
222). Radiumin ensisijainen haitta syntyy radonista. 

Koska radiumia on kaikkialla, sitä päätyy elimis-
töön ravinnossa, vedessä ja hiukkasissa hengitetty-
nä. Se muistuttaa kemiallisesti kalsiumia. N. 20 % 
elimistöön päätyvästä radiumista imeytyy elimis-
töön ja kertyy luuhun (Radium, http://epa.gov).  
Radium aiheuttaa luusyöpää. IARC on luokitellut 
radiumisotoopit Ra-224, Ra-226 ja Ra-228 hajoa-
mistuotteineen ihmiselle karsinogeeniseksi (Group 
1, WHO 2001). Radiumia käytettiin ennen jopa 
kulutustuotteissa (luminesenssi esim. kellon viisa-
reissa) ennen kuin siihen liittyvä säteilyriski ym-

märrettiin. Sillä on edelleen teollisia sovellutuksia 
säteilylähteenä. 

Polonium (Po)
Uraanin hajoamissarjassa on useita poloniumiso-

tooppeja, joista Po-210 on pitkäikäisin (hajoamisen 
puoliintumisaika 138 päivää). Po-210 hajoaa lyi-
jyksi (pb-206), joka on uraanihajoamissarjan stabii-
li päätepiste. Muut tärkeät poloniumisotoopit ovat 
lyhytikäiset Po-218 (3 min) ja Po-214 (0,0002 s), 
jotka lyhytikäisinä radonin hajoamistuotteina ovat 
aiheuttamassa radoniin liittyvää keuhkosyöpää. 
Kaikki Po-isotoopit ovat alfasäteilijöitä (Polonium. 
Wikipedia 2.3.2012).  Po-210 on hyvin radioaktiivis-
ta, mutta sen pitoisuudet ympäristössä ovat pienet. 
Se on karsinogeenista koe-eläimille (keuhkosyöpiä 
hengitettynä). Syöpävaarallisuudesta ihmiselle ei 
ole riittävää tutkimustietoa, mutta alfasäteilijänä se 
luokitellaan ihmiskarsinogeeniksi elimistöön pääs-
tessään (IARC Group 1, Who 2001). 

Lyijy (Pb)
Uraanin hajoamissarjassa on useita lyijyisotoop-

peja (pb-214, pb-210, pb-206), joista pb-210 on pit-
käikäisin (hajoamisen puoliintumisaika 22 vuotta). 
pb-214:n puoliintumisaika on 27 minuuttia. pb-206 
on uraanin hajoamissarjan stabiili lopputuote (Iso-
topes of lead. Wikipedia 2.3.2012). Radioaktiiviset 
Pb-isotoopit säteilevät beetasäteilyä. Lyijy on kemi-
allisesti toksinen metalli, mutta pitoisuudet uraani-
sarjan hajoamissarjan tuotteena ympäristössä ovat 
pienet ja lyijyn kemiallinen toksisuus ei ole tässä 
yhteydessä merkittävä. 

Torium (Th)
Torium (Th) on luonnon radioaktiivinen aine. Sitä 

on pienenä pitoisuutena kaikkialla (maassa, ilmas-
sa, vedessä). Sillä on myös keinotekoisia isotoop-
peja. Toriumilla on oma hajoamissarjansa, alkaen 
torium-232 (Th-232) -isotoopista. Th-232 tuottaa 
alfa-säteilyä mutta hajoamisessa syntyy myös gam-
masäteilyä. Th-232:n puoliintumisaika on 14 mil-
joonaa vuotta (Thorium. http://epa.gov). Toriumi-
sotooppeja syntyy myös uraanin hajoamissarjassa. 
Esimerkiksi ympäristönäytteistä mitattu Th-228 
säteilee alfa- ja gammasäteilyä, 1,9 vuoden puoliin-
tumisajalla. Toriumia on käytetty mm. väriainee-
na keramiikan pinnoituksessa ja hitsauspuikoissa 
edistämään niiden palavuutta.  Torium ei erityisesti 
kerry elimistöön vaan erittyy virtsassa ja ulosteissa 
pois. Pieni osa jää luustoon. (Thorium. http://epa.
gov). Torium-isotooppien alfa- ja beetasäteily ai-
heuttavat ionisoivan säteilyn tuottamia muutoksia 
soluissa ja kudoksissa (stokastisia vaikutuksia), ja 
siihen liittyy syöpäriski.  IARC on luokitellut to-
rium-232 (Th-232) -isotoopin hajoamistuotteineen 

http://epa.gov
http://epa.gov/
http://epa.gov/
http://epa.gov
http://epa.gov
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ihmiselle karsinogeeniseksi (Group 1, WHO 2001). 
th-232 käytettiin 1930−1950-luvuilla röntgenvar-
joaineena potilaille ja on aiheuttanut maksasyöpää 
ja leukemiaa. Koe-eläimissä Th-isotoopit ovat aihe-
uttaneet maksa- ja luusyöpää (WHO 2001). 

Strontium (Sr)
Strontium on tavallinen, hyvin reaktiivinen al-

kuaine luonnossa. Strontium muistuttaa kemialli-
sesti kalsiumia. Siksi se hakeutuu elimistössä mm. 
luuhun. Strontium-90 (Sr-90) on keinotekoinen 
ydinreaktioissa syntyvä radioaktiivinen isotoop-
pi (Strontium. Wikipedia 5.3.2012). Sr-90 tuottaa 
beetasäteilyä. Sr-90 on levinnyt ympäristöön ilma-
kehässä tehtyjen ydinkokeiden ja mm. Tsernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden päästönä. Sr-90 tuottaa 
beetasäteilyä. Sen radioaktiivisuuden puoliintumis-
aika on 28,9 vuotta.  Sr-90 aiheuttaa koe-eläimissä 
luu- ja imukudossyöpää. Beeta-säteilijänä se luo-
kitellaan elimistöön päästessään ihmiselle karsino-
geeniseksi (IARC Group 1, Who 2001). Koska sr-
90 ei ole luonnon radionuklidi, sitä ei ole malmissa 
eikä kaivosympäristössä kaivostoiminnan tulokse-
na, mutta se on Cs-137:n ohella toinen tavallinen 
keinotekoinen isotooppi tuottamaan taustasäteilyä 
luonnossa. 

Cesium (Ce)
Cesium voi esiintyä radioaktiivisena ja ei-ra-

dioaktiivisena isotooppina, pääasiassa Cs-137:na 
(Cesium. http://epa.gov).. Cesium on keinotekoinen 
radioisotooppi. Sitä syntyy ainoastaan tietoisesti 
käynnistetyissä ydinreaktioissa (esimerkiksi ydin-

voimalat). Kaivostoiminta ei tuota Ce-137:ää ympä-
ristöön. Se on muuta tavallista säteilytaustaa luon-
nossa. Kemiallisesti cesium muistuttaa kaliumia. Se 
liikkuu hyvin luonnossa. Cs-137 esiintyy luonnossa 
kaikkialla epäpuhtautena 1950−1960-luvuilla il-
massa tehtyjen ydinkokeiden laskeumana. Samoin 
tsernobyl-onnettomuus tuotti Cs-137-laskeumaa. 
Cs-137 säteilee beeta-säteilyä ja siihen liittyen 
gammasäteilyä. Sen radioaktiivinen puoliintumis-
aika on 30,17 vuotta ja biologinen puoliintumisai-
ka elimistössä 70 päivää (Cesium. http://epa.gov)..  
Ce-137 on yleinen radioaktiivinen epäpuhtaus suo-
men luonnossa, ja sen pitoisuuksia on analysoitu ja 
edelleen seurataan esimerkiksi luonnon keräilytuot-
teista (marjat, kalat, sienet). Cesium jakautuu tasai-
sesti elimistöön mutta ei kerry erityisesti mihinkään 
kudokseen. Cs-137 on aiheuttanut koe-eläimissä 
mm. maksa- ja verta muodostavien kudosten syö-
pää. Beeta-säteilyä säteilevänä se luokitellaan eli-
mistöön päästessään ihmiselle karsinogeeniseksi 
(IARC Group 1, Who 2001). Cs-137 käytetään 
teollisuudessa säteilylähteenä. 

Kaikki alfasäteilijät
IARC on luokitellut kaikki alfasäteilyä tuottavat 

radioisotoopit sisäisesti saatuina ihmiselle karsino-
geenisiksi (Group 1, WHO 2001). 

Kaikki beetasäteilijät
IARC on luokitellut kaikki beetasäteilyä tuotta-

vat radioisotoopit sisäisesti saatuina ihmiselle kar-
sinogeenisiksi (Group 1, WHO 2001).

36   TERVEYSRISKIN KUVAUS

Hannu Komulainen (THL) ja Virpi Kollanus (THL) 

Riskin kuvaus on terveysriskin arvioinnin viimei-
nen vaihe. Tässä osiossa suositellaan, miten terve-
ysriskit tulisi kuvata MINERA-riskinarviomallissa 
(riskin luonnehdinta, risk characterisation). Riskin 
kuvauksessa kuvataan, onko terveysriskiä, ja jos 
on, kuinka suuri tai kuinka todennäköinen se on. 
Riskin kuvauksessa tulisi pyrkiä aina riskin kvanti-
tatiiviseen kuvaukseen (kvantitatiivinen riskinar-
vio), koska se on konkreettisempi tapa hahmottaa 
riskin todennäköisyys ja suuruus. Terveysriskien 
kvantitatiivisessa kuvauksessa aineelle altistumista 
verrataan haitalliseksi tai haitattomaksi tiedettyihin 
altistumistasoihin ja todetaan, onko terveysriskiä, 
kuinka suuri se on tai mikä on turvamarginaalin 
suuruus terveyshaittaan. Ellei kvantitatiivista ris-
kinarviota voida tehdä, riski kuvataan kvalitatiivi-
sesti, mahdollisimman konkreettisesti sen hahmot-

tamiseksi. 
Riskin kuvauksessa yhdistetään altistumisen 

laskennasta tai arvioinnista saatu ihmisten/väestön 
altistumistieto tietoon kyseisen altisteen haitallisis-
ta vaikutuksista ja niistä pitoisuuksista/annoksista, 
joilla haitat ilmenevät. 

Päästöistä aiheutuvat terveysriskit kuvataan erik-
seen ei-karsinogeenisten terveysvaikutusten ja 
syöpävaikutusten osalta. Riskinkuvaustapa riippuu 
käytettävissä olevasta tiedosta. Käytännössä riskin 
kuvaus on tehtävä sellaisella tavalla, jonka käy-
tettävissä olevat tiedot sallivat (altistumistiedolle 
on vastaava vertailutieto; esimerkiksi haitalliseksi 
tiedetty altistumistaso, haitallinen annos, raja-arvo 
tai muu viitearvo). Riskin kuvauksessa tulisi edetä 
karkeasta yksityiskohtaisempaan, niin pitkälle kuin 
se on käytettävissä olevan tiedon ja arvion luotetta-

http://epa.gov/
http://epa.gov/
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vuuden kannalta perusteltua. Tuloksen luotettavuu-
teen vaikuttaa vahvasti lähtötietojen luotettavuus/
sopivuus arvioitavaan asiaan. 

Riskin tarkastelu- ja kuvausketjussa voidaan hy-
pätä alla olevassa ketjussa suoraan siihen vaihee-
seen ja kuvaustapaan, joka voidaan lähtötietojen 
perustella toteuttaa, ja pysähtyä siihen vaiheeseen, 
jossa riskin suuruus on riittävän tarkasti todettu. Jos 

riski näyttää todennäköiseltä mutta sitä ei olemassa 
olevin tiedoin voida riittävän hyvin arvioida, tapa-
uksesta riippuen saattaa olla tarpeen hankkia lisä-
tietoa kaivoskohteessa kyseistä riskinarviota varten. 

Alla kuvattu riskinkuvausketju sopii kokonaisuu-
dessaan kemiallisille aineille. Muille arvioitaville 
altisteille se sopii ja sitä tulisi käyttää soveltuvin 
osin.

36.1  Ei-karsinogeeniset terveysvaikutukset 

Ei-karsinogeenisten terveysriskien kuvaukseen on 
käytettävissä useampi tapa/menetelmä. Riskinku-
vaustavat ei-karsinogeenisten terveysvaikutusten 
riskeille ovat yksinkertaisimmasta ja vaatimatto-
mimmasta tavasta yksityiskohtaisempaan seuraa-
vat. Ketjussa tulisi edetä alaspäin niin pitkälle kuin 
arvioitavassa asiassa on mahdollista ja perusteltua. 
• Kvantitatiivinen tieto altistumistasosta 
• vertailu terveysperusteisiin raja/ohjearvoihin 
• vaaraosamäärä (hazard quotient, hQ) 
• Turvamarginaali (Margin of safety, MOS) 
• Tautitapausten määrät 
• DALY. 

Kaivosympäristön päästöjen yksityiskohtaisissa 
MINERAn arviointiohjeissa on jo jossakin mää-
rin ohjeistettu, mitä arviointitapaa voidaan käyt-
tää lähtötilanteessa riskin kuvaukseen. Riskinku-
vaus (miten pitkälle voidaan edetä) on päästö- ja 
altistetyyppikohtainen asia. Riski tulisi arvioida 
ja kuvata ihmisten/väestön keskimääräisellä al-
tistumistasolla ja pahimmalla mahdollisella al-
tistumistasolla (worst case) tai mieluummin pa-
himmalla realistisella altistumistasolla (esim. 
95 %-piste altistumistasossa). 

Terveysriskit tulisi arvioida aikuisille ja lapsil-
le erikseen. Lapset eivät ole välttämättä herkempiä 
altisteelle, mutta heidän altistumistasonsa voi olla 
erilainen kuin aikuisilla. Jos altisteen tiedetään vai-
kuttavan erityisen haitallisesti ns. erityisherkässä 
ryhmässä (esimerkiksi raskaana olevat, astmaati-
kot), terveysriski heille on arvioitava tarvittaessa 
erikseen.

 
36.1.1 Tieto altistumistasosta

Terveysriskin kannalta ihmisten altistumistaso 
määrää, aiheutuuko altisteesta terveysriskiä. Ellei 
mitään relevanttia vertailutietoa altisteesta ole 
terveysriskin yksityiskohtaisempaan määrittämiseen 
ja kuvaukseen, kohdeväestön altistumistaso tulisi 
kuitenkin aina kuvata, mahdollisimman tarkasti ja 
luotettavasti. Altistumistaso on tarpeen laskea ja 
kuvata myös yksityiskohtaisempiin arvioihin. Al-
tistumistason laskenta ja määrittäminen on kuvattu 

kohdassa Altistumisen arviointi terveysriskin arvi-
ossa (kappale 25, s.99). 

Pelkästä altistumistasosta on jo karkeasti päätel-
tävissä (onko se suuruusluokkaa µg/kg, µg/m3 vai 
mg/kg, mg/m3) mahdollisesta terveysriskistä, vä-
hintään lisäselvityksen perusteeksi.

 
36.1.2 Vertailu terveysperusteisiin raja/ohjear-
voihin

Lakisääteiset terveysperusteiset raja-arvot ovat 
suurimpia sallittuja enimmäispitoisuuksia, joita ei 
tulisi ylittää. Terveysperusteinen raja-arvo on py-
ritty asettamaan sellaiseen pitoisuuteen, josta jatku-
vassakaan altistumisessa ei seuraa terveyshaittaa tai 
jolla pyritään pienentämään terveyshaittaa. Ohjear-
vot ovat suosituksia, lainsäädännöllisesti eivät yhtä 
sitovia, mutta raja-arvon puuttuessa yhtä sopivia 
viitearvoja riskin kuvaukseen. Raja-ja ohjearvot ei-
vät välttämättä ole alimpia haitattomia pitoisuuksia, 
vaan niiden asettamisessa on voitu ottaa huomioon 
myös muita seikkoja. 

Kullekin arvioitavalle asialle/altisteelle on koot-
tu keskeisiä raja- ja ohjearvoja, tai niiden lähteitä, 
MINERA-mallin kyseistä asiaa koskevassa yksi-
tyiskohtaisessa arviointiohjeessa, kohdassa Tausta-
tietoa.  Raja-ja ohjearvoissa on kansallisia (Suomen 
lainsäädäntö), EU-tason, WHO:n, US-EPA:n ja 
useiden muiden tahojen esittämiä arvoja. Yhteenve-
to raja- ja ohjearvoista ei ole täysin kattava, vaan 
erityisesti muita kuin Suomen lainsäädäntöön liit-
tyviä arvoja on esitettyjen lisäksi olemassa. Riskin-
kuvauksessa olisi käytettävä tilanteeseen liittyviä 
mahdollisimman relevantteja viitearvoja. Valittujen 
viitearvojen käyttö on riskinkuvauksessa perus-
teltava. Niiden arvioitavien haittatekijöiden, joil-
le on kansallinen raja-arvo olemassa, vertaaminen 
raja-arvoon on tehtävä jo lainsäädännöllisistä läh-
tökohdista osana riskinarviota; täyttääkö altisteen 
pitoisuus/altiste lainsäädännölliset normit ja onko 
todettu pitoisuus siten hyväksyttävä? Jos rinnastei-
sia raja-arvoja on käytettävissä useita, vertailu on 
suotavaa tehdä useampaa raja-arvoa käyttäen tulok-
sen haarukoimiseksi. Raja-arvojen asettamisperusta 
olisi kuvattava tarkastelun yhteydessä, erityisesti 
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jos raja-arvot poikkeavat perusteen vuoksi toisis-
taan. 

Raja- ja ohjearvoja käytettäessä on oleellista 
tiedostaa niiden luonne. Raja- ja ohjearvojen aset-
taminen perustuu olettamukseen, että aineelle on 
olemassa pitoisuus tai annos, jota pienemmälle al-
tistumisesta ei seuraa mitään haittaa (kynnysannos, 
threshold). Raja-arvo ei ole mustavalkoinen raja, 
jonka alapuolella terveysriskiä ei ole ja riski alkaa 
heti yläpuolelta. Arvo on tavallisesti herkimmän 
haittavaikutuksen annosvasteesta valittu (hallinnol-
linen) arvo, jolla riskin katsotaan olevan raja-arvon 
asettamisajankohtana hyväksyttävä. Useimmat ke-
miallisten aineiden raja-arvot perustuvat eläinko-
keista saatuihin tuloksiin. Niihin tyypillisesti sisäl-
tyy epävarmuuskertoimin asetettu turvamarginaali 
(tavallisesti 100-kertainen eläinkokeessa todettuun 
haitalliseen annokseen/altistetasoon). terveysriski 
kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän raja-arvo yli-
tetään. Kun turvamarginaali on iso, raja-arvon pieni 
ylitys ei tuo merkittävää muutosta terveysriskiin. 
Raja-arvon asettamisessa käytetty turvamarginaalin 
suuruus on arviota tehtäessä selvitettävä, esitettävä 
ja otettava aine/altistekohtaisesti riskinkuvauksessa 
huomioon. 

Usealle altisteelle on työperäisiä raja-arvoja, 
joita käytetään työpaikoilla työsuojelussa viitear-
voina (Suomessa HTP-arvot, Haitalliseksi Tunnettu 
pitoisuus; saksassa MAC-arvot; usA:ssa oshA:n 
PEL-arvot jne.). Lähtökohtaisesti ne eivät ole so-
pivia raja/viitearvoja ympäristöterveysriskien ar-
viointiin, koska ne on asetettu ainoastaan enintään 
työajan mittaiselle altistumiselle (8 t/vrk, 5 päivää/
viikko), työikäiselle aikuisväestölle. Lisäksi työpe-
räinen altistumistaso on tyypillisesti usein kerta-
luokkia suurempi työpaikoilla kuin ympäristöperäi-
sesti. työperäiset raja/viitearvot sopivat parhaiten 
akuutin toksisuuden/hyvin korkeiden pitoisuuksien 
(häiriötilanteet, onnettomuudet) arvioitiin, jos sel-
laiseen on tarvetta. Jos työperäisiä arvoja käytetään 
vertailuarvoina, niiden luonne on otettava huomi-
oon, tuotava selkeästi ilmi riskin kuvauksessa ja 
käyttö perusteltava.

 
36.1.3 Vaaraosamäärä (Hazard quotient, HQ)

seuraavaksi arvioitavalle aineelle/alstisteelle suosi-
tellaan laskettavaksi vaaraosamäärä (HQ), jos sen 
laskemiseen on käytettävissä sopiva viitearvo. Vaa-
raosamäärä kertoo jo konkreettisemmin terveysris-
kin suuruudesta, koska sen laskemiseen käytetään 
puhtaasti aineen haitallisuuteen perustuvaa terveys-
perusteista viitearvoa. 

Vaaraosamäärän laskemisessa sovelletaan altis-
teelle määritettyjä altistumisen viitearvoja. Viitear-
vona voidaan käyttää TDI-arvoa (Tolerable Daily 

Intake), ADI-arvoa (Allowed Daily Intake) tai muu-
ta vastaavantyyppistä arvoa silloin, kun se on arvi-
ointiin sopiva, perusteltu ja kuvattu.

Myös vaaraosamäärä, hQ, perustuu olettamuk-
seen, että tutkittavan aineen vaikutukselle on kyn-
nysarvo/pitoisuus, jota pienemmällä altistumisella 
haittaa ei aiheudu. TDI- ja ADI-arvot ovat aineen 
sellaisia annoksia (esimerkiksi µg/ihmisen paino-
kilo/päivä), joita voidaan saada elinikäisesti ilman, 
että siitä syntyy terveyshaittaa. Ne on asetettu huo-
lellisen tieteellisen arvioinnin perusteella, yleensä 
jonkin kansainvälisen arvioijatahon toimesta. Arvo 
voidaan antaa erikseen aikuisille ja lapsille. TDI- ja 
ADI-arvoja on kuitenkin olemassa vain rajallisel-
le määrälle aineita ja epäpuhtauksia. Niitä löytää 
nykyään parhaiten internethaulla. TDI-arvoja on 
käytetty usein myös aineiden raja-arvojen asettami-
sessa (esimerkiksi WHO:n juomaveden raja-arvo-
suositukset, pilaantuneiden maiden ohjearvot). 

hQ lasketaan seuraavasti: 

HQ = Altistuminen/Viitearvo 

jossa  
Altistuminen = altistuminen yksittäiselle ai-
neelle. Se kuvataan tarkastellun vaikutuksen ja 
viitearvon mukaan yleensä joko päivittäisenä 
saantina (intake) tai altistumistasoa kuvaavana 
tarkasteltavassa ympäristössä esiintyvänä pi-
toisuutena. Altistumistiedon on oltava samassa 
muodossa kuin viitearvo, jotta vertailu voidaan 
tehdä. 
Viitearvo = altistumiselle asetettu ei-karsino-
geenisten terveysvaikutusten suhteen turval-
liseksi katsottu taso. Viitearvo sisältää erilaisia 
arviointi- tai epävarmuuskertoimia. Kertoimien 
suuruus riippuu haitallisuuden arviointiin liit-
tyvistä epävarmuuksista. 

Tulkinta:  
• hQ ≤ 1 - Ei-karsinogeenisten haittavaikutusten 

ilmeneminen on epätodennäköistä. 
• hQ > 1 - Ei-karsinogeenisten haittavaikutusten 

ilmeneminen on mahdollista. 

Koska viitearvo sisältää useimmiten turvamargi-
naalin, ei arvon 1 pieni ylitys vielä välttämättä mer-
kitse terveysvaikutusten ilmenemistä. Viitearvon 
asettamisessa käytetty mahdollinen turvamarginaali 
olisi hyvä tarkastelussa esittää. 

Vaaraosamäärää ei tule tulkita haittavaikutus-
ten ilmenemisen tilastollisena todennäköisyytenä. 
Vaikka terveysriski kasvaa suhteellisesti ajateltuna 
vaaraosamäärän kasvaessa, ei haittavaikutusten to-
dennäköisyys kuitenkaan lisäänny välttämättä line-
aarisesti hQ-arvon kasvaessa. hQ-laskenta ei sisäl-
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lä tietoa altisteen annosvasteen luonteesta. Aineen 
annosvasteen luonne on tarvittaessa selvitettävä 
erikseen toksisuustiedoista. Kuitenkin lähtökohtai-
sesti voi olettaa, että mitä pienempi hQ on alle 1:n, 
sitä pienempi riski on. Mitä enemmän hQ ylittää 
arvon 1, sitä suurempi riski on. 

Pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksia tarkastel-
taessa tulee verrata koko altistumisperiodia kuvaa-
vaa altistumista elinikäiselle altistumiselle mää-
ritettyyn viitearvoon. Lyhytaikaista altistumista 
(kerta-annos tai muutama toistuva annos lyhyenä 
aikana) ei periaatteessa tulisi verrata jatkuvan pitkä-
aikaisen altistumisen viitearvoon, koska tämä johtaa 
terveysriskin yliarviointiin. Lyhytaikaista altistu-
mista ei tule myöskään muuntaa koko elinikää vas-
taavaksi altistumistasoksi. Lyhytaikaista altistumis-
ta (kyseessä oltava kuitenkin toistuva altistuminen 
jollakin aikajaksolla, kerta-annos ei tule kyseeseen) 
voidaan kuitenkin verrata pitkäaikaisen altistumisen 
viitearvoon terveysriskin karkeassa tarkastelussa. 
jos karkeassa tarkastelussa hQ ≤ 1, on haitallisten 
vaikutusten ilmeneminen epätodennäköistä. Mikäli 
hQ > 1, tulee terveysriskin tarkempaan tarkasteluun 
käyttää soveltuvaa, lyhytaikaiselle altistumiselle 
määritettyä viitearvoa. Käytetty viitearvo on aina 
tarkkaan kuvattava ja perusteltava. 

Kun hQ >1, tuloksesta nähdään, moninkokertai-
sesti viitearvo ylittyy. Tulos ei vielä kerro, kuinka 
suuri terveysriski on suhteessa todettuihin haitalli-
siin pitoisuuksiin. Seuraavaksi tulisi määrittää to-
dellisen turvamarginaalin suuruus (Margin of Sa-
fety, MOS) haitalliseksi tiedettyyn altistumiseen; 
kuinka suuri se on vai onko haitallinen taso jo yli-
tetty? MOS-arvon määrittämistä suositellaan myös, 
vaikka hQ olisi < 1. Mos kertoo konkreettisemmin 
todellisen turvamarginaalin suuruuden haitalliseen 
altistumiseen.

 
36.1.4 Turvamarginaali (Margin of safety, MOS)

Turvamarginaali perustuu oletukseen, jonka mu-
kaan ei-karsinogeenisten toksisten vaikutusten 
osalta on määritettävissä se altistumisen taso, jonka 
alapuolella elimistö pystyy sopeutumaan altistumi-
seen, eikä haitallisia vaikutuksia synny (vaikutuk-
selle on olemassa altistumisen suhteen kynnysarvo/
annos).  Turvamarginaalin laskemisessa käytetään 
useimmiten eläinkokeista saatuja NOAEL-arvoja 
(No-Observed-Adverse-Effect-Level, alin haitat-
tomaksi havaittu taso) tai muuta vastaavaa annos-
vastesuhteen tietoa (point of departure, esimerkiksi 
10 %:n vaste). Hengitettäville aineille on NOAEC-
arvoja (No-observed-Adverse-Effect-Concentra-
tion). Turvamarginaali lasketaan jokaiselle riskin-
arvioon valitulle haittavaikutukselle (esimerkiksi 
maksatoksisuus, vaikutus munaisiin, neurotoksinen 

vaikutus) käyttäen sitä vastaavaa NOAEL-arvoa. 
Ellei tarvetta muuhun ole, aineen riskinarvioon 
valitaan vain ns. kriittinen vaikutus, joka ilmenee 
pienimmällä altistumistasolla (pienin NOAEL-arvo 
eläinkokeissa). Koska muut vaikutukset tulevat ole-
tettavasti tätä isommilla annostasoilla, ne tulevat 
samalla riskinarviossa huomioiduksi. 

Jos arvioitavalle altisteelle on arvion kannalta 
luotettava NoAEl/NoAEC-arvo ihmisille (perus-
tuu ihmisten altistumiseen), sitä käytetään ensisi-
jaisesti. Tällä vältetään epävarmuutta, mikä tulee 
tulosten ekstrapoloinnista eläimistä ihmiseen. NO-
AEl/NoAEC-arvo aineelle on päätettävä ja perus-
teltava arviokohtaisesti. Arvoja ei ole missään koo-
tusti listattu, vaan se täytyy hakea ainetta koskevasta 
kirjallisuudesta. On suositeltavaa käyttää NOAEL-
arvoa, joka perustuu jonkin (kansainvälisen) tahon 
kokonaisarvioon aineesta.  Joskus arvioon voi olla 
käytettävissä LOEAL (Lowest-Observed-Adverse-
Effect-Level). 

NOAEL-arvoja löytyy esimerkiksi seuraavista 
tietolähteistä: 
• EU:n ainekohtaiset riskinarviodokumentit (jos 

arvio aineelle on tehty) 
• WHO:n raja- ja ohjearvodokumentit (juomavesi, 

ilmanlaatu) 
• Aineiden toksisuustietokannat (HSDB, Gestis, 

IRIS jne.) 
• NOAEL-arvo on valittava itse tieteellisestä kir-

jallisuudesta. 

NOAEL-arvon sijaan MOS:n laskentaan on suo-
siteltavampaa käyttää annosvastekäyrästä johdettua 
ns. Benchmark-annosta (esimerkiksi 10 %:n vasteen 
antava annos), jos se on käytettävissä. Benchmark-
annoksen käytöstä ja laskennasta riskin kuvauk-
seen on lisätietoa mm. seuraavissa viitteissä: WHO 
(2009), USEPA (2012). 

MOS = NOAEL (tai NOAEC) / Altistuminen 

jossa 
NOAEL/NOAEC = altisteen ja tietyn toksisen 
vaikutuksen suhteen määritetty altistuminen, 
jolla toksisuustutkimuksessa ei vielä havaita 
haittavaikutusta (No-Observed-Adverse-Effect-
Level, No-Oserved-Adverse-Effect-Concentra-
tion). 
Altistuminen = altistuminen arvioitavalle ai-
neelle. Se kuvataan tarkastellun vaikutuksen ja 
kynnysarvon mukaan yleensä joko päivittäi-
senä saantina (intake), elimistöön imeytyvänä 
annoksena (uptake) tai altistumistasoa kuvaa-
vana pitoisuutena altistumisväliaineessa. On 
huomattava, että MOS:n laskennassa käytetyn 
altistumistiedon ja vastaavan vertailutiedon on 
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oltava laskelmassa samassa muodossa (yksiköis-
sä), jotta se tulee oikein. 

tuloksena saadaan/esitetään turvamarginaali 
lukuarvona (kokonaislukuna) valittuun haitalliseksi 
tiedettyyn altistumiseen. Riskin kuvauksessa arvioi-
daan turvamarginaalin riittävyys, onko se riittävän 
suuri hyväksyttäväksi ja estämään haitan toteutumi-
sen. Lähtökohtaisesti riittäväksi turvamarginaaliksi 
voidaan olettaa 100 silloin, kun NoEAl/NoEAC 
perustuu eläinkokeisiin. MOS 100 suojaa myös lap-
set ja altistumisen vanhuusiällä. Kun laskennassa 
käytetty vertailuarvo perustuu ihmisten altistumi-
sesta saatuun tietoon, MOS 10:tä pidetään riittävä-
nä. Marginaalin riittävyys on kuitenkin aina harkit-
tava tapauskohtaisesti altistumisen ja toksisuuden 
arviointiin liittyvä epävarmuus huomioiden. Mikäli 
toksisuudesta ei ole saatavilla kvantitatiivista tietoa 
erityisherkistä ryhmistä ja sellaisia voi olettaa ole-
van, voidaan näiden kohdalla soveltaa suurempaa 
hyväksyttäväksi katsottavaa turvamarginaalia. 

Eu:n REACh-ohjelmassa on kuvattu Eu:n käyt-
tämä riskinarviointitapa ja menetelmät kemiallisten 
aineiden haitallisuuden ja terveysriskien arviointiin 
(echa.europa.eu). Terveysriski arvioidaan jokaisel-
le aineen käyttöskenaariolle erikseen. Keskeise-
nä käsitteenä on ihmiselle määritetty DNEL-arvo 
(Derived-No-Effect-Level). Ihmisten altistumista 
eri skenaarioissa verrataan DNEL-arvoon. Jos jon-
kin kaivosympäristössä käytetyn aineen riskinarvio 
on jo toteutettu Eu:n REACh-ohjelman mukaisella 
terveysriskin arviolla, sen tuloksia voidaan käyttää 
suoraan, ja korvaamaan, MINERA-mallissa esitetty 
riskinarvio. 

MOS-tarkastelu on useimpien kemiallisten ai-
neiden ei-karsinogeenisten vaikutusten riskinkuva-
uksen päätepiste. Tietoa on harvoin käytettävissä 
yksityiskohtaisempaan terveysriskien kuvaukseen 
(aiheutuvien tautitapausten määrät, DALY:t). Mut-
ta niissä altisteissa, joille tätä tarkempi riskinarvio 
ja -kuvaus on mahdollista tehdä, olisi hyvä edetä 
seuraaviin portaisiin. Riskin kuvaus antaa suoraan 
tietoa ihmisiin kohdistuvista haitoista.

 
36.1.5 Tautitapausten lukumäärät

Ympäristöperäisen altisteen terveysriskiä voidaan 
joissakin tapauksissa kuvata myös laskennallisena 
ennusteena altistuvassa väestössä ilmenevistä tauti-
tapauksista. Arvio tautitapausten määrästä voidaan 
tehdä silloin, kun arvioitavalle altisteelle on tiedos-
sa/käytettävissä, kvantitatiivisen altistumistiedon 
lisäksi, oireen/taudin annos-vastefunktio. Annos-
vastefunktio(t) perustuvat epidemiologisiin, väestö-
tason tutkimuksiin ja havaintoihin. Ellei tehtävänä 

olevaan riskinarvioon sopivaa annos-vastefunktiota 
ole (käytettävissä), tautitapausten lukumäärää ei ole 
mahdollista laskea. 

Kaivosympäristössä tyypillinen altiste, jolle tauti-
tapaukset voidaan laskea, on altistuminen pienhiuk-
kasille (kuolleisuus sydän- ja verisuonisirauksiin, 
krooninen bronkiitti, oirepäivät). Useimmille kai-
vosympäristössä arvioitavaksi tuleville päästöille ja 
altisteille ei ei-karsinogeenisisten terveyshaittojen 
arviointiin (todennäköisesti) ole relevantteja annos-
vastefunktioita tiedossa (asiaa ei ole riittävästi tut-
kittu).  Ympäristöperäisten altisteiden aiheuttaman 
tautitapausten lukumäärän laskenta- ja esittämista-
paa on kuvattu ns. SETURI-hankkeessa  (Hänninen 
et al. 2010, Pekkanen et al. 2010).

 
36.1.6 DALY (Disability-Adjusted Life Year)

DALY arvioi sairauden ja ennenaikaisen kuoleman 
vuoksi menetettyjen terveiden elinvuosien mää-
rää (Murray & lopez 1996). ympäristöperäisten 
altisteiden aiheuttamaa tautikuormaa on laskettu 
DALY:ien avulla Euroopan maissa, Suomi mukaan 
lukien, mm. EBoDE-hankkeessa (Hänninen & Knol 
2011).  EBoDE-hankkeessa on laskettu DALY:t 
ulkoilman pienhiukkasaltistumiselle (Hänninen & 
Knol 2011). 

DALY lasketaan seuraavasti: 

DALY = YLL + YLD 

jossa 
YLL = ennenaikaisen kuoleman vuoksi menete-
tyt elinvuodet (Years of Life Lost) 
YLD = sairauden vuoksi menetetyt elinvuodet 
(Years Lost due to Disability) 

YLL = N * L 

jossa 
N = kuolemien määrä 
L = keskimääräiset odotetut elinvuodet kuole-
man hetkellä 

YLD = I * DW * L 

jossa 
I = tapausten määrä 
DW = haitta-aste 
L = keskimääräinen sairauden kesto (vuosina). 

Käytännössä riskinkuvaus voidaan viedä kaivo-
sympäristössä DALY-tasolle todennäköisesti vain 
yksittäisille altisteille, yksittäisissä kaivosympäris-
töissä. 

echa.europa.eu
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Kaivosympäristöön liittyvässä terveysriskin arvios-
sa on otettava kantaa, onko altisteissa karsinogee-
nisia altisteita, altisteita, jotka on todettu/luokiteltu 
karsinogeenisiksi/karsinogeeneiksi (esim. IARC, 
EPA). Karsinogeenisille altisteille tehdään syöpä-
riskinarvio. Syöpäriskin kuvauksessa arvioidaan, 
onko syöpäriski olemassa ja missä määrin päästöis-
tä johtuva syöpäriski on lisääntynyt väestötasolla. 
Jos tieto sallii, voidaan laskea myös syöpätapausten 
määrä altistuvassa väestössä. Syöpäriskiä määri-
tettäessä tarkastellaan yleensä keskimääräistä elin-
ikäistä altistumista. 

Syöpäriskin määrittäminen perustuu tavallises-
ti oletukseen, ettei haitallisten vaikutusten suhteen 
voida määrittää turvallista altistumistasoa vaan pie-
ninkin altistuminen lisää syöpäriskiä. Ei-genotok-
sisten karsinogeenien osalta voidaan kuitenkin aine/
altistekohtaisesti soveltaa altistumisen kynnysarvo-
ja, jolloin riskinkuvausmenettely vastaa ei-karsino-
geenisten haittavaikutusten kuvausmenettelyä. 

Saatavilla olevan tiedon mukaan voidaan laskea 
• altisteen aiheuttama syöpäriski 
• syöpätapausten määrä altistuneessa väestössä 
• MOE (Margin Of Exposure) 
• MOS (Margin Of Safety). 

36.2.1 Altisteen aiheuttama syöpäriski

Altisteen aiheuttama syöpäriski lasketaan niille al-
tistumisreiteille (hengitystiet, suun kautta saatuna, 
iho), jota kautta saatuna aine on karsinogeenista. 

Syöpäriski lasketaan seuraavalla tavalla: 

Syöpäriski = Altistumistaso x Syöpävasteen kul-
makerroin (slope factor) 

jossa 
Syöpäriski = todennäköisyys sille, että yksilölle 
kehittyy kyseiselle altisteelle elinikäisen altistu-
misen seurauksena syöpä. 
Altistumistaso = yksilön keskimääräinen elin-
ikäinen altistuminen (annostaso) tai altistumi-
sen tasoa kuvaava pitoisuus ympäristössä. Al-
tistuminen ilmaistaan samassa yksikössä kuin 
syövän annosvasteen kulmakerroin. 
Syöpävasteen kulmakerroin = syöpävaikutuk-
sen annosvasteen kulmakerroin (tai yksikkö-
riski, cancer unit risk), joka määrittää, kuinka 
paljon syövän todennäköisyys kasvaa tiettyä al-
tistumisen yksikköä kohden. 

Syöpäriskin laskenta tällä tavalla antaa karkean 
kokonaiskuvan syöpäriskin yleisestä tasosta. Hy-
väksyttäväksi katsottava syöpäriski arvioidaan ta-
pauskohtaisesti. Hyväksyttävänä pidettävä riskitaso 
on tavallisesti 1 * 10 x-5 (1 ihminen 100 000 altistu-
vasta saa syövän), mutta  vaihteluväli voi tapausten 
mukaan olla 1 * 10x-4 (1 ihminen 10 000 altistuvasta 
saa syövän) – 1 * 10x-6 (1 ihminen miljoonasta altis-
tuvasta saa syövän). Vaikka laskelma tuottaa arvion, 
moniko ihminen altistuvassa väestössä mahdollises-
ti saa ylimääräisen syövän, tuloksista ei voi päätellä, 
kuka syövän saa. Lisäksi, vaikka syöpäriski lasken-
nallisesti voidaan todeta olevan koholla, tuloksista 
ei voi päätellä, että yksittäiselle ihmiselle ilmenevä 
syöpä varmuudella johtuu kyseisestä altisteesta ja 
altistumisesta. Syy-yhteyden selvittäminen ja to-
dennäköisyyden päättely vaatii tarkkaa selvitystä 
altistumisesta kaikille riskitekijöille. Kyseessä on 
todennäköisyys väestötasolla.  Koska riskinkuva-
uksessa käytettävä kulmakerroin määritetään taval-
lisesti annosvasteen 95 % luottamusvälin ylärajan 
mukaan, voidaan syöpäriski katsoa konservatiivi-
seksi tarkasteluksi syöpävaikutusten ilmenemisen 
todennäköisyydestä.

36.2.2  Syöpätapausten lukumäärä

Kun syöpäriski tiedetään, voidaan ylimääräisten 
syöpätapausten lukumäärä kaivosalueen ympäris-
tön väestössä arvioida seuraavalla tavalla: 

Syöpätapausten lukumäärä = Syöpäriski x Väes-
tömäärä 

jossa 
Syöpätapausten lukumäärä = odotettujen ai-
neelle altistumisesta aiheutuvien syöpätapaus-
ten määrä tarkasteltavassa väestössä (lisäsyö-
päriski, monelleko henkilölle laskennallisesti 
syöpä saattaisi altistuvassa väestössä ilmaantua). 
Syöpäriski = todennäköisyys sille, että yksilölle 
kehittyy elinikäisen aineelle/altisteelle altistu-
misen seurauksena syöpä. 
Väestömäärä = niiden henkilöiden lukumäärä 
tarkasteltavassa väestössä, joille syöpäriski las-
ketaan; kaivosympäristössä kyseiselle altisteelle 
altistuvaksi oletetetun väestön lukumäärä. 

 
Tällä laskelmalla arvioidaan laskennallisesti, mon-
tako lisäsyöpäää tarkasteltavassa väestössä altiste 
elinaikana saattaa aiheuttaa.

 

36.2  Karsinogeeniset vaikutukset
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36.2.3 Margin Of Exposure (MOE)

Ellei syövän yksikkökerrointa (slope factor tai unit 
risk) ole käytettävissä, aineelle voidaan laskea ja il-
moittaa Margin Of Exposure (MOE), marginaali 
todetun altistumistason ja valitun karsinogeenisek-
si tiedetyn altistumistason välillä. MOE on tarkoi-
tettu ensisijaisesti genotoksiselle karsinogeenille, 
havainnollistamaan todetun altistumisen ja aineen 
syöpää aiheuttavien pitoisuuksien välistä margi-
naalia. MOE:n laskeminen, tietojen salliessa, on 
aina suositeltavaa osana aineen syöpäriskin arviota. 
MOE on periaatteessa sama asia kuin MOS, mutta 
koska genotoksiselle karsinogeenille ei voida mää-
rittää NOAEL-arvoa, MOE ei edusta MOS:n kal-
taista tarkkaa turvamarginaalia. 

MOE = Syöpää aiheuttava annos / Altistuminen 

jossa 
Syöpää aiheuttava annos = altisteen annos, jol-
la koe-eläimissä on todettu syöpää (esimerkiksi 
10 % Benchmark-annos tai sen 95 % luottamus-
välin alaraja) tai ihmisille syöpää aiheuttanut 
altistetaso (EFSA 2005). Koska yleensä yksise-
litteistä luotettavaa tietoa syöpää aiheuttavasta 
altistumistasosta ihmisillä ei ole, käytännössä 
syöpää aiheuttava annos johdetaan eläinkoeda-
tasta. 
Altistuminen = altistuminen arvioitavalle ai-
neelle, kuvataan vastaavana yksikkönä kuin 
syöpää aiheuttava annos. Altistumistieto on las-
kettava tarvittaessa samaan yksikköön syöpää 
aiheuttavan annoksen kanssa altistumisen läh-
tötiedoista. 

Marginaalin suuruudesta (moninkokertainen se 
on) voidaan päätellä, kuinka lähellä ollaan niitä 
altistumistasoja, joilla syöpäriski on todettu. Kun 
MOE on yli 100 000-kertainen, riskiä voidaan pitää 
pienenä. Jos altisteen karsinogeenisuuden mekanis-
mit tunnetaan ja riski voidaan arvioida pienemmäk-

si,  MOE 10 000:ta voidaan pitää hyväksyttävänä 
(EFSA 2005).

36.2.4 Margin of Safety (MOS)

Syöpäriski sille altisteelle, jonka vaikutusmeka-
nismeja pidetään epätodennäköisenä ihmisille (ei-
genotoksinen karsinogeeni), voidaan arvioida olet-
taen, että syöpäriskille on kynnysannos. Tällöin 
syöpäriskille voidaan määrittää turvamarginaali 
(MOS) samalla periaatteella kuin ei-karsinogeeni-
selle vaikutukselle. 

MOS = NOAEL (tai NOAEC) / Altistuminen 

jossa 
NOAEL/NOAEC = altisteen ja tietyn toksisen 
vaikutuksen suhteen määritetty altistuminen, 
jolla toksisuustutkimuksessa ei vielä havaita li-
sääntyneitä syöpiä tai siihen liittyviä syöpävai-
kutuksia (No-Observed-Adverse-Effect-Level, 
No-Oserved- Adverse-Effect-Concentration). 
Altistuminen = altistuminen arvioitavalle ai-
neelle, kuvataan tarkastellun vaikutuksen ja 
kynnysarvon mukaan yleensä joko päivittäi-
senä saantina (intake), elimistöön imeytyvänä 
annoksena (uptake) tai altistumistasoa kuvaa-
vana pitoisuutena altistumisväliaineessa. On 
huomattava, että MOS:n laskennassa käytetyn 
altistumistiedon ja vastaavan vertailutiedon on 
oltava samassa yksikössä. 

Tuloksena esitetään turvamarginaali lukuarvona 
(kokonaislukuna) ja arvioidaan turvamarginaalin 
riittävyys, onko se hyväksyttävä ja riittävän suuri 
estämään haitan toteutuminen. Ei-genotoksiselle 
karsinogeenille voidaan katsoa turvamarginaali 100 
riittäväksi. MOS:n ja MOE:n ero syöpäriskin kuva-
uksessa on hyväksytyssä turvamarginaalissa. Suurin 
osa karsinogeeneja luokitellaan genotoksisiksi kar-
sinogeeneiksi, ja MOE:n käyttö on siten yleisempää 
syöpäriskiä arvioitaessa.

 
36.3  Yhteisvaikutukset terveysriskin arvioinnissa

Osana riskinarviointiprosessia on erikseen harkitta-
va, voiko samaan aikaan altistumista aiheuttavilla 
altisteilla olla yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksel-
la tarkoitetaan vaikutusta, joka syntyy, kun useampi 
eri aine/altiste vaikuttaa toistensa vasteeseen. poten-
tiaalinen yhteisvaikutus syntyy, kun aineet/altisteet 
vaikuttavat samoilla vaikutusmekanismeilla (same 
mode of action; interaktio esimerkiksi reseptorita-
solla) , muuttavat toistensa kinetiikkaa elimistössä 

(vaikutus aineen pitoisuuteen elimistössä) tai niillä 
on täsmälleen sama haitallinen vaikutus elimistössä 
(esimerkiksi keskushermostotoksisuus).  Jotta mah-
dollista yhteisvaikutusta voidaan luotettavasti arvi-
oida, altisteista on oltava tämän tason tietoa. 

Yhteisvaikutukset ovat suhteellisen harvinaisia ja 
todennäköisimpiä vain kemiallisesti samaan aine-
ryhmään kuuluvien aineiden kesken (rakenneanalo-
gia; esimerkiksi polyaromaattiset hiilivedyt, PAH). 
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Kun samaan aikaan altistutaan usealle erilaiselle 
kemialliselle altisteelle, ne useimmiten vaikuttavat 
jokainen itsenäisesti erikseen (independent joint ac-
tion), yhteisvaikutusta ei synny/ole ja periaatteessa 
toksisimman aineen vaste altisteseoksessa määrittää 
suurimman riskin. Jokaisen aineen riski arvioidaan, 
kuten edellä on kuvattu yksittäiselle aineelle, ja sa-
manaikainen altistuminen arvioidaan yksittäisten 
aineiden pohjalta. 

Yhteisvaikutus on useimmiten additiivista (eri 
altisteiden vaikutukset summautuvat annoksen mu-
kaisesti suoraan yhteen, lopputulos on osavaikutus-
ten summa ja siten voimakkaampi), ja tämä otetaan 
yhteisvaikutusten arvioinnissa lähtökohdaksi (ellei 
muuta syytä/tietoa ole). yhteisvaikutus voi olla 
toistensa vaikutusta heikentävää (inhibitory; yhtei-
nen vaikutus on vähäisempi kuin yksittäisen altis-
teen oma vaikutus) ja hyvin harvoin synergististä 
(altisteet vahvistavat toistensa vaikutusta, vaikutus 
yhdessä on suurempi kuin osavaikutusten summa). 
Aineiden ja altistumisen yhteisvaikutukset tunne-
taan kaikkiaan huonosti. Niitä on ollut vaikea tutkia 
(lukuisat eri altisteiden kombinaatiot mahdollisia), 
ja useimmiten asiaa joudutaan arvioimaan potenti-
aalisena mahdollisuutena. 

Kaivosympäristössä on tiettävästi hyvin vähän 
kemiallisesti rakenteeltaan samaan ryhmään kuulu-
via aineita, samoilla vaikutusmekanismeilla vaikut-
tavia aineita tai samaan kohde-elimeen vaikuttavia 
aineita/altisteita. siten merkittävät ainepäästöjen 
yhteisvaikutukset eivät ole kovin todennäköisiä. 
Kaikki ionisoiva säteily lisää syöpäriskiä, mutta sä-
teilyn terveysriskin arviolle on oma tapansa (kohta 
Säteily, xx). Sekä ympäristömelun että pienhiuk-
kasten tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja veri-
suonisairauksiin (esim. sydäninfarkti), mutta syy-
yhteydet ovat vielä epäselvät eikä nykytieto siten 
vielä riitä myöskään mahdollisten yhteisvaikutusten 
osoittamiseen. 

Annoksen suhteen additiivinen yhteisvaikutus 
lasketaan vaaraindeksinä seuraavasti. Menettely 
sopii ainoastaan sellaisille altisteille, joilla tiede-

tään olevan yhteisvaikutus (same mode of action). 
Yhteisvaikutukset tällä menetelmällä on perusteltua 
arvioida ainoastaan ei-karsinogeenisille vaikutuk-
sille, jokaiselle arviointiin valitulle vaikutukselle 
erikseen. 

 
Vaaraindeksi (Hazard index, HI) 

HI = (HQ1 + HQ2 + ... + HQn) 

jossa 
HQn = altistekohtaisesti määritetty vaaraosa-
määrä (katso HQ:n laskenta ja määritelmä edel-
lä). 

Tulkinta: 
• hI ≤ 1 - Arvioitavan haittavaikutuksen ilmene-

minen on epätodennäköistä.
• HI > 1 - Arvioitavan haittavaikutuksen ilmene-

minen yhteisvaikutuksen seurauksena on mah-
dollista. 

Koska yhteisvaikutusten arviointiin liittyy erit-
täin paljon epävarmuutta, voidaan riskin kuvauk-
sessa tuotettuja numeerisia riskiestimaatteja pitää 
ainoastaan karkeina, suuntaa antavina arvioina yh-
teisvaikutusten todennäköisyydestä ja luonteesta. 
Riskiestimaatteja ei tule tulkita kuvaukseksi ter-
veysriskin absoluuttisesta suuruudesta. Hengitys-
teitä ärsyttävien aineiden yhteisvaikutus on usein 
additiivista (Nielsen et al. 2007). Myös hajuhaitta 
todennäköisesti pahenee, jos samaan aikaan vaikut-
taa useita hajuhaittaa aiheuttavia aineita (mutta nii-
den yhteisvaikutus pystytään arvioimaan ainoastaan 
kvalitatiivisesti).  Jos kaivosympäristössä esiin-
tyy endokriinisia aineita (hormonihäiriköt), niiden 
yhteisvaikutus on syytä arvioida. Dioksiineilla ja 
pCB-yhdisteillä on (ryhmän sisällä) yhteisvaikutus. 
Sille on oma arviointitapansa, jossa yksittäisten ai-
neiden erilainen toksisuuspotentiaali (toxic equiva-
lent factor, tEF) otetaan yhteisaltistuksessa (tEQ, 
toxic equivalency quanity) huomioon. 

36.4  Epävarmuuksien arviointi ja esittäminen

Riskinarvion tulee sisältää aina siihen liittyvien 
epävarmuuksien arviointi. Mitkä asiat ja tekijät ai-
heuttavat riskinarvioon epävarmuutta, ja miten ne 
vaikuttavat arvion lopputulokseen ja sen luotetta-
vuuteen? Jos epävarmuutta on mahdollista esittää 
kvantitatiivisesti, se on suositeltavaa. Monissa tapa-
uksissa tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, vaan 
epävarmuudet voidaan esittää myös sanallisena 
kuvauksena. Epävarmuuksien arvioinnista on olta-
va riskinarviossa vähintään oma tekstikappaleensa. 

Jos epävarmuuksia on paljon tai ne ovat merkittäviä 
riskinarvion kannalta, tarvitaan oma otsikoitu kap-
paleensa. 

Minera-malli tarjoaa varsin joustavan tavan tar-
kastella epävarmuuksia. Jos mallin lähtötiedot ku-
vataan epävarmoina (esimerkiksi “3,5−4,3” tai “< 
0,03”), malli muodostaa näistä automaattisesti to-
dennäköisyysjakaumat ja lähtötiedon epävarmuus 
heijastuu eli propagoidaan koko mallin läpi loppu-
tulokseen.  Pyrkimyksenä on ollut, että lähtötiedot 



193

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 199 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 199, 2013
Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

voitaisiin antaa sellaisessa muodossa, että ne käyt-
täjän ja lukijan kannalta ovat selkeitä ja kuvaavia 
mutta että ne samalla ovat koneluettavia mallitusta 
varten. Tämä toivottavasti kannustaa käyttäjää epä-
varmuuksien kvantitatiiviseen kuvaukseen, koska 

epävarmuuksien kuvaaminen ei ole teknisesti sen 
kummempaa kuin tarkkojenkaan arvojen kuvaa-
minen, jolloin huomion voi keskittää varsinaiseen 
asiaan.
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EKOLOGINEN RISKINARVIOINTI
Sari Makkonen (UEF) ja Katariina Koikkalainen (UEF)

37   ALTISTUMISEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI EKOLOGISESSA  
RISKINARVIOINNISSA

Kaivostoiminnasta aiheutuvien vaikutusten tunnis-
taminen ympäristössä ja eliöstössä sekä altistumi-
sesta aiheutuvan riskin suuruuden arvio edellyttää 
arvioinnilta kokonaisvaltaista ympäristön osien tar-
kastelua. Kohdekohtaisessa ekologisessa riskinarvi-
oinnissa selvitetään periaatteessa kaikki mahdolliset 
paikalliset altistumislähteet eli vesistöt, sedimentit 
ja maaperä sekä ravinto.  Altistumisen arviointi on 
useimmilla eliöryhmillä yksinkertaisesti kemikaalin 
vallitseva ympäristön pitoisuus, koska ekologista 
riskinarviointia ei yleensä tehdä yksilötasolla, vaan 
tarkastelu käsittää suurempia kokonaisuuksia kuten 
populaatioita, ekosysteemejä ja yhteisöjä. Arvioitu 
ympäristön pitoisuus (pEC, predicted environmen-
tal concentration) perustuu siten paikallisten vesis-
töjen, sedimenttien ja maaperän tai ravintokasvien 
tai -eläinten mitattuihin haitta-ainepitoisuuksiin.

Toiminnan suunnitteluvaiheessa voidaan käyttää 
myös mallinnettuja pitoisuuksia. Ekologisessa ris-
kinarvioinnissa haitta-aineen aiheuttama riskitaso 
saadaan jakamalla haitta-aineen arvioitu ympäristön 
pitoisuus (pEC) aineen arvioidulla haitattomalla pi-
toisuudella (pNEC ,  predicted no effect concentra-
tion). ympäristölle sopivan pNEC-arvon valinta on 
haasteellisin vaihe riskinarvioinnissa ja määrittää 
koko arvioinnin luotettavuuden, koska tavallisesti 
haitta-aineelle johdetaan yksi arvo edustamaan ym-
päristön haitatonta pitoisuutta, jonka alapuolella eli-

öille ei oleteta aiheutuvan haittavaikutuksia (Euro-
pean Commision 2003). jos pEC:pNEC-suhde  eli 
riskiluku (RCR – Risk Characterisation Ratio) on yli 
yhden, altistuminen maan, veden tai ravinnon kemi-
kaalipitoisuudelle todennäköisesti aiheuttaa eliöille 
hyväksymättömiä vaikutuksia. pEC:pNEC-suhteen 
avulla voidaan arvioida ylittääkö ympäristöpitoi-
suus arvioidun haitattoman pitoisuuden, mutta se 
ei yksinään osoita siitä seuraavaa ekologisen riskin 
suuruutta eikä kerro hyväksyttävän tai hyväksymät-
tömän vaikutuksen merkitystä tai määrittele ilmiön 
todennäköisyyteen liittyvää epävarmuutta. 

EUSES (European Union System for the Evalu-
ation of substances) ja ChARM (Chemical hazard 
Assessment and Risk Management) ovat tyypillisiä 
riskinarviointimalleja, jotka perustuvat pEC-pNEC-
menettelyyn: Molemmat mallit on kehitetty erityi-
sesti EU:n kemikaaliturvallisuuden arviointia var-
ten. EUSES (The European Union System for the 
Evaluation of Substances) on Euroopan komission 
kehittämä riskinarviointimenetelmä. EUSES-malli 
soveltuu parhaiten rasvaliukoisille, ei-ionisisille ja 
hitaasti hajoaville orgaanisille yhdisteille. Malli on 
saatavilla internetistä (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
our_activities/public-health/risk_assessment_of_
Biocides/euses). Kokemuksia EUSES-mallin toimi-
vuudesta riskinarvioinnissa on kuvattu esimerkiksi 
Koskelan ym. (2009) julkaisussa.

37.1  PNEC-arvon johtaminen

Kemikaalin arvioitu haitatonpitoisuus (pNEC) voi-
daan laskea ekotoksisuustiedoista käyttämällä joko 
arviointikertoimia (AF, Assessment factor) tai ti-
lastollisia arviointimenetelmiä eli lajiherkkyysja-
kaumaa (SSD, Species Sensitive Distribution) (Eu-
ropean Commission 2003). Koska toksisuustietoja 
on yleensä niukasti saatavilla, arviointikertoimien 
käyttö pNEC-arvon johtamisessa on herkkyysja-
kaumien käyttöä yleisempää. 

Aineiden ekotoksikologisia tietoja voidaan hakea 
erilaisista kemikaalitietokannoista. Aineistojen laa-
tu on kuitenkin syytä tarkistaa, koska osa tiedoista 
voi olla validoimattomia ja puutteellisia. Vaikutus-
ten arviointiin soveltuvien ekotoksikologisten tieto-
jen hakuun voi käyttää esimerkiksi seuraavia kemi-
kaalien tietokantoja (Silvo ym. 2000): 

• IuClId (International uniform Chemical In-
formation on Database) http://iuclid.eu/index.
php?fuseaction=home.iuclidhome 

• HSDB (Hazardous Substances Databank) http://
toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?hsdB 

• ohM/tAds (EpA oil and hazardous Materials/
Technical Assistance Data System) 

• Suomen ympäristökeskuksen kemikaalien ym-
päristötietorekisteri. http://www.ymparisto.fi/de-
fault.asp?contentid=107582&lan=fi 

37.1.1 Arviointikerroin (AF)

johdettavaan pNEC-arvoon liittyvä epävarmuus 
ja tarvittavan arviointikertoimen suuruus ovat sitä 
pienempiä, mitä pitkäkestoisempaa ja laajempaa 

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/euses
http://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.iuclidHome
http://iuclid.eu/index.php?fuseaction=home.iuclidHome
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=107582&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=107582&lan=fi
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tutkimustietoa arvioidun haitattoman pitoisuuden 
johtamiseen on käytettävissä. Arviointikertoimena 
käytetään 10−1 000, kun toksisuustietoja on käytet-
tävissä vähän. Jos tutkimustietoa on runsaasti saa-
tavilla (10−15 NoEC-arvoa vähintään kahdeksasta 
taksonomisesta ryhmästä), aineistoihin voidaan so-
veltaa tilastollisia arviointimenetelmiä ja pienempiä 
arviointikertoimia (1−5) (taulukko 50). 

Arviointikertoimet toimivat turvakertoimena ja 
ilmaisevat aineiston luotettavuuden rajallisuutta, 
joka voi johtua (European Commission 2003) 
• lajien sisäisestä vaihtelusta (biologinen vaihtelu) 
• lyhytaikaisten haittavaikutuksien ekstrapoloin-

nista pitkäaikaisiksi 
• laboratoriotulosten ekstrapoloinnista luonnon 

oloihin 
• käytetyistä testimenetelmistä. 

Arviointikertoimia sovelletaan yhden lajin labo-
ratorio-oloissa saatujen toksisuusarvojen ekstrapo-
loimiseen monilajisten ekosysteemien vasteisiin. 
pNEC-arvo lasketaan jakamalla vähintään kolmesta 
ravintoketjun tasosta saatu pienin lC50/EC50- tai 
NoEC-arvo sopivalla arviointikertoimella (tauluk-
ko 50) (European Commission 2003).

 
37.1.2 Lajiherkkyysjakauma (SSD) 

toinen tapa pNEC-arvon määrittämiseen on ekstra-
polointimenetelmien soveltaminen lajien herkkyys-
vaihteluihin. Jakauma voidaan piirtää, jos aineen 
kroonisista NoEC-arvoista eri taksonomisille ryh-
mille on riittävästi tietoa. Lajiherkkyysjakauma 
voidaan esittää lajien NoEC-arvojen frekvenssija-
kaumana (normaalijakauman kertymäfunktioiden 
kuvaajina tai vastaavina jakaumakäyrinä). Tavalli-
sesti toksisuustiedot sovitetaan log-muunnettuina 
jakaumaan. Annos-vastekäyrien esityksessä on 

Taulukko 50. Arviointikertoimien käyttö pNEC-arvojen laskemisessa (European Commission, 2003). 
Table 50. Assessment factors for the derivation of PNEC values (European Commission, 2003).

Toksisuusaineiston saatavuus, Available toxicity data Arviointikerroin , Assessment factor

Vähintään yksi akuutti L(E)C50-arvo jokaisesta kolmesta eri ravinto-
ketjun tasosta (esim. levät, äyriäiset, kalat)

1 000 

Krooninen NOEC-arvo yhdestä ravintoketjun tasosta (joko kalat tai 
äyriäiset)

100 

Krooninen NOEC-arvo lajeista, jotka edustavat kahta ravintoketjun 
tasoa (kalat ja/tai äyräiset ja/tai levät)

50 

Krooninen NOEC-arvo vähintään kolmesta eri ravintoketjun tasosta 
(kalat, äyriäiset ja levät)

10 

Lajiherkkyysjakauma SSD 5−1 (tarkastellaan tapauskohtaisesti) 

Kenttämittauksia tai ekosysteemimallit Tarkastellaan tapauskohtaisesti 

käytetty useanlaisia jakaumia (log-logistic, lognor-
maalinen jne.) (Posthuma ym. 2002). Sopivimman 
jakauma valintaan voidaan käyttää mallin yhteenso-
pivuustestiä goodness of fit -menetelmiä tai jakau-
masta riippumattomia uudelleenotantamenetelmiä, 
esimerkiksi bootstrap (Newman ym. 2000; Posthu-
ma ym. 2002). 

Aineistona tulisi käyttää validoituja pitkäaikaisis-
sa tutkimuksissa tuotettuja NoEC/l(E)C50-arvoja, 
jotka mielellään käsittäisivät koko elinkaaren tai 
useamman sukupolven tutkimustuloksia. Tutkimuk-
sissa käytettyjen toksisuustestien tulisi noudattaa 
hyväksyttyjä standardimenetelmiä (Eu, oECd, 
ISO). Herkkyysjakauman aineiston tulisi sisältää 
vähintään 10 NoEC-arvoa, mielellään yli 15, eri la-
jeille kattaen vähintään kahdeksan eri taksonomista 
ryhmää. jos aineistot ovat pienempiä, pNEC-arvon 
johtamisessa on käytettävä arviointikertoimia. 

Kumulatiivisessa log-normaalijakaumassa lajien 
NoEC-arvot muunnetaan logaritmiseksi. Käyrän 
keskiarvo (x) edustaa jakaumakohtaa x-akselilla 
ja keskihajonta (s) määrittää käyrän jyrkkyyden. 
NoEC-arvon keskiarvo (x) kuvaa aineen keskimää-
räistä haitallisuutta. Keskihajonta (s) kertoo aineen 
haitallisuuden vaihteluväliä tai herkkyyden vaihte-
lua. Riskinarvioinnin lähtökohtana on, että valittui-
hin lajeihin (testattu laboratorio-oloissa) perustuva 
SSD-jakauma edustaa luonnon kaikkia lajeja. 

Arvioitu haitaton pitoisuus voidaan johtaa SSD-
jakaumasta ottamalla jakaumasta arviointiin valit-
tu persentiili. Käytännössä pNEC-arvon yleiseksi 
persentiiliksi on päätetty jakauman kohta, jonka 
alapuolelle jää 5 % lajeista. Toisin sanoen kyseinen 
ympäristön pitoisuus on haitallinen 5 %:lle maape-
rän tai vesistön eliöistä ja sen kuvaamaa riskitasoa 
ilmaistaan myös lyhenteellä hC5 (hazardous Con-
centration). Loput 95 % eliöistä katsotaan olevan 
turvassa määritellyissä standardiolosuhteissa. EU:n 
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riskinarviointiohjeiden (EC 2003) mukaan lähtö-
aineiston tilastollisessa käsittelyssä NoEC-arvot 
esitetään logaritmisella normaalijakaumalla, josta 
riskitasot ja näiden luottamusvälit määritetään seu-
raavalla kaavalla (Aldenberg ja Jaworska 2000): 

log (HC5)= x-k ×s 

jossa 
x = log(NOEC) aineiston keskiarvo 
k = ekstrapolointivakio (ks. Aldenberg ja Ja-
worska 2000) 
s = log(NOEC) aineiston keskihajonta 

saatu pNEC-arvo annetaan 50 %:n luottamusvä-
lillä (EC, 2003). 

PNEC = 5 % SSD*(50 % c.i.) kroonisiin NOEC-
arvoihin perustuen

Kun pNEC-arvo on johdettu ssd-jakauman 5. 
persentiilistä, niin siitä saatu pEC-pNEC-suhde 

yhdessä SSD-jakauman jyrkkyyden (vaihteluvälin) 
kanssa antaa kuvan haittavaikutusten todennäköi-
syyden suuruudesta ja laajuudesta. 

pNEC-arvon laskemiseen ja ssd-jakauman luo-
miseen on olemassa erilaisia laskentamalleja. Maa-
perän kohdekohtaiseen pNEC-arvon laskemiseen 
voidaan käyttää esimerkiksi soil pNEC calculator 
-ohjelmaa (Arche Consulting http://www.arche-
consulting.be/). Laskentaohjelma antaa maaperän 
pNEC- ja pEC-arvot, riskiluvun, RCR- ja pAF-
arvon (Potentially affected fraction) eli mahdolli-
sen lajiosuuden, jolle pitoisuudesta voi olla haittaa. 
Kohdekohtainen pNEC-arvo voidaan laskea tällä 
hetkellä vain Cu:lle, Ni:lle ja Zn:lle. Mallin muita 
metalleja ovat Cd ja pb, joille voidaan laskea aino-
astaan yleinen pNEC-arvo. lajiherkkyysjakauman 
luomiseen voidaan käyttää esimerkiksi USEPA:n 
CAddIs: the Causal Analysis/diagnosis decisi-
on Information System verkkosivustolta saatavaa 
Species Sensitivity Distribution Generator -mallia. 
(http://www.epa.gov/caddis/) 

 

38   MAAPERÄN EKOLOGINEN RISKINARVIOINTI

Kaivosalueen ekologinen riskinarviointimenettely 
noudattaa soveltuvin osin pilaantuneiden alueiden 
pilaantumisen ja puhdistustarpeen arviointimenet-
telyjä, joita on kuvattu mm. ympäristöhallinnon 
ohjeessa 2/2007 (ympäristöministeriö 2007). Kai-
voshankkeen vesistöihin ja pohjaveteen vaikuttavat 
toimet edellyttävät puolestaan vesilain (587/2011) 
mukaista lupaa. Pilaantuneen maan kohteessa arvi-
oidaan aluksi maan puhdistustarve ja tunnistetaan 
pilaantumisesta mahdollisesti aiheutuva haitta. Hai-
tan tunnistamisen jälkeen kohteen kulkeutumisris-
kien, terveys- ja ekologisten riskien arviointia tar-
kennetaan. Arviointi kuvataan kattavasti: tavoitteet, 
rajaukset ja menettely, perustelut tehdyille valin-
noille ja johtopäätöksille sekä epävarmuuksien ku-

vaus (Ympäristöministeriö 2007). 
Ympäristöministeriön maaperän pilaantuneisuu-

den arviointia koskevassa julkaisussa on esitelty vai-
heittainen arviointimenettely (Ympäristöhallinnon 
ohjeita 2/2007), jota voidaan myös hyödyntää me-
talliyhdisteiden riskinluonnehdinnassa kaivosaluei-
den maaekosysteemeille. Vaiheittain etenevässä ar-
viointimenettelyssä vaarat tunnistetaan, määritetään 
ja kuvataan sekä arvioidaan niiden hyväksyttävyys. 
Mineran arviointimenettelyn vaiheet ovat (1) vaaran 
hahmottaminen ja arviointitarpeen tunnistaminen, 
(2) perusarviointi ja (3) tarkennettu arviointi. Arvi-
oinnissa on hyödynnetty Euroopan Kemikaaliviras-
ton (EChA) ohjeita metallien ja metalliyhdisteiden 
ympäristöriskien arvioimiseksi (EChA 2008d).

 

38.1  Vaaran hahmottaminen ja arviointitarpeen tunnistaminen 

Arviointitarpeen tunnistamista varten kootaan tie-
toa kohteen toiminnasta, josta on saattanut päästä 
maaperään haitallisia määriä aineita. Riittävät tiedot 
toiminnan historiasta, jakaantumisesta toiminta-alu-
eelle ja yleensäkin tarkasteltavasta kohteesta ovat 
arviointitarpeen määrittelyn perusta. Arviointitarve 
varmennetaan vertaamalla alueen maaperästä mitat-
tujen haitta-aineiden pitoisuuksia PIMA-asetukses-
sa määritettyihin kynnysarvoihin (SVP, suurin vai-
kutukseton pitoisuus) tai alueen taustapitoisuuksiin. 

SVP-kynnysarvo vastaa pitoisuustasoa, jossa maa-
aineksessa olevan haitta-aineen aiheuttamia riskejä 
voidaan pitää merkityksettömän pieninä riippumatta 
siitä, missä kyseinen maa-aines sijaitsee (Ympäris-
töhallinnon ohjeita 2/2007). Mikäli kynnysarvot ja 
taustapitoisuudet ylittyvät, siirrytään perusarvioin-
tiin mahdollisten kuormituslähteiden selvittämisek-
si ja alueen pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
selvittämiseksi.

http://www.arche-consulting.be
http://www.arche-consulting.be
http://www.epa.gov/caddis
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38.2   Perusarviointi

PIMA-asetuksessa on annettu ohjearvot 52:lle maa-
perän haitta-aineen tai aineryhmän pitoisuuksille, 
joita käytetään pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnin apuna. PIMA-asetuksen kynnys- ja 
ohjearvojen perustaksi on tehty yleinen ympäristö- 
ja terveysriskin arviointi ja ne on asetettu sellaiseen 
pitoisuustasoon, jonka ylittyessä haitallisesta ai-
neesta ympäristölle aiheutuvaa riskiä ei voida pitää 
yleisesti hyväksyttävänä ilman tarkennettua kohde-
kohtaista arviointia (Reinikainen 2007). 

Metalleilla ohjearvojen asettamisessa on otet-
tu huomioon maaperän luontainen taustapitoisuus, 
joka lähtöoletuksen mukaan ei aiheuta haittaa eli-

öille tai prosesseille. Luontaisena taustapitoisuutena 
on käytetty GTK:n kartoituksiin perustuvaa arviota 
mineraalimaan keskimääräisestä luontaisesta pitoi-
suudesta. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, 
jos yhden tai useamman maaperässä esiintyvän hai-
tallisen aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon 
(SHPeko, suurin hyväksyttävä pitoisuus ekologisin 
perustein) eikä kohdekohtaisen arvioinnin perus-
teella ole toisin osoitettu. Maankäytöltään epäher-
killä alueilla, kuten teollisuus- ja varastoalueilla, pi-
laantuneisuuden vertailuarvona käytetään ylempää 
ohjearvoa (SHPTeko, suurin hyväksyttävä pitoisuus 
teollisuusalueella ekologisin perustein). 

38.3  Tarkennettu arviointi 

Jos yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuu-
det ylittävät PIMA-asetuksessa annetun maaperän 
kynnysarvon, riskinarviointia on syytä tarkentaa. 
Tarkennettua arviointia voidaan tarvita myös, jos 
haitta-aineesta ei ole olemassa kynnys- tai ohjear-
voa. Näin ollen tarkennetun arvioinnin tarkoitukse-
na on täsmentää perusarvioinnissa muodostunutta 
kuvaa alueen pilaantuneisuudesta ja keskittyä nii-
den kemikaalien riskien tarkasteluun, joita yleisillä 
ohje- ja viitearvoilla ei voi riittävän tarkasti määrit-
tää tai joista aiheutuvat riskit eivät perusarvioinnin 
perusteella ole hyväksyttäviä (Ympäristöministeriö 
2007). 

Tarkennetun arvioinnin tavoitteena on aluksi ar-
vioida sellainen haitta-aineen pitoisuustaso, jonka 
alapuolella pitkä- tai lyhytaikainen altistuminen ei 
todennäköisesti aiheuta eliöille ja ekosysteemeille 
haittavaikutuksia (pNEC-arvo, predicted No Ef-
fect Concentration). tämän jälkeen alueelta mitat-
tua ympäristön kokonaispitoisuutta voidaan verrata 
pNEC-arvoon, josta saadaan pitoisuudelle riskiluku 
RCR (Risk Characterization Ratio). jos riskiluku 
on yksi tai suurempi, metallipitoisuus mahdollisesti 
aiheuttaa haittaa ympäristössä. Metallipitoisuuteen 
liittyy sitä suurempi haittapotentiaali, mitä suurem-
pi riskiluku on. 

Tarkennetussa arvioinnissa jokaiselle haitatto-
man pitoisuustason ylittäneelle metallille tehdään 
kohdennettu riskinarviointi eliötasokohtaisesti 
käytettävissä olevien toksisuustietojen perusteella. 
Luotettavimman kohdekohtaisen riskinarvioinnin 
tuloksen saamiseksi, arvioinnissa olisi käytettävä 
todellisia ympäristöstä mitattuja pitoisuuksia. Ihan-
netilanteessa kohde-eliöille suoritettaisiin pitkä-
aikaisia toksisuustestejä, joissa niitä altistettaisiin 
maaperän haitta-aineille. saatuja NoEC- ja EC50-
arvoja voitaisiin käyttää suoraan kohteen pNEC-

arvojen ja riskilukujen johtamiseen. Yleensä riskin-
arviointia ei voida tehdä näin perusteellisesti, vaan 
arviointi perustetaan olemassa oleviin tietoihin ja 
lähteisiin. 

EChA (2008d) ohjeistaa käyttämään tarkenne-
tussa arvioinnissa ensisijaisesti jo olemassa olevia, 
validoituja yleisiä pNEC-arvoja, mikäli niitä on saa-
tavilla haitta-aineille. Sopiva lähde on esimerkiksi 
EChA:n rekisteröityjen aineiden tietokanta (http://
echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/re-
gistered-substances). PIMA-asetuksessa julkaistut 
svp-kynnysarvot ovat vesieliöiden NoEC-arvoista 
Kd-kertoimella laskettuja hC5- eli pNEC-arvoja, 
joita voidaan myös käyttää. Jakautumiskertoimen 
(Kd) avulla laskettuja pNEC-arvoja käytettäessä 
tulee kuitenkin muistaa, että ne ovat konservatiivi-
sia ja niitä voidaan käyttää vain suuntaa antavina 
arvioina. 

Mikäli validoituja yleisiä pNEC-arvoja ei ole 
saatavilla metalleille, ne voidaan johtaa EChA:n 
ohjeen mukaan, jossa metallille johdetaan ensin 
yleinen pNEC-arvo, tulosten saatavuuden mukaan 
joko tasapainojakaantumiseen perustuvalla lasken-
tatavalla Kd-kertoimen avulla, arviointikertoimel-
la (AF) ja/tai lajiherkkyysjakauman (ssd) avulla. 
Lopuksi kohdekohtainen biosaatavuuskorjaus suo-
ritetaan esimerkiksi soil pNEC -laskentaohjelmaa 
käyttäen niille metalleille, joille biosaatavuuskor-
jausmalleja on olemassa. 

Tarkennetun arvioinnin tukena voidaan käyt-
tää yleisesti hyväksyttyjä tietokantoja kemikaalien 
ympäristöominaisuuksista, kuten ECotoX (http://
cfpub.epa.gov/ecotox), EChAn rekisteröityjen ai-
neiden tietokanta sekä oECd-tietokanta (http://
webnet.oecd.org/hpv/ui/default.aspx), joista löyty-
vät tarvittavat ekotoksikologiset tunnusmuuttujat. 
oECd:n tietokannasta löytyy myös laajalti tietoa 

http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
http://cfpub.epa.gov/ecotox
http://cfpub.epa.gov/ecotox
http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Default.aspx
http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Default.aspx
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ekotoksikologisten testien standardisoiduista mene-
telmistä.

 
38.3.1 Maaperän PNEC-arvon johtaminen

38.3.1.1  Tasapainojakaantumiseen perustuva 
laskentatapa 

Mikäli maaperäeliöistä tai -prosesseista ei ole 
lainkaan toksisuustietoja kyseessä olevalle haitta-
aineelle, voidaan pNECsoil johtaa vesieliötestien 
(pNECaq) tiedoista tasapaino-jakautumislaskennalla 
eli käyttämällä soveltuvaa maa-maavesi-jakautu-
miskerrointa (Kd) (EChA 2008d). tasapainoja-
kautumislaskennassa perusoletuksena on, että hait-
ta-aineen biosaatavuus määräytyy ainoastaan sen 
huokosvedessä olevan pitoisuuden mukaan (Ver-
buggen ym. 2001). Lisäksi laskentatapa olettaa, että 
haitallisten aineiden vaikutukset vesi- ja maaympä-
ristöissä eläville organismeille ovat verrannollisia ja 
että haitta-aineen jakautumista maaperän ja huokos-
veden välillä voidaan kuvata maa-vesi-jakautumis-
kertoimella (Verbruggen ym 2001). Tämä voi olla 
kuitenkin ongelmallinen oletus maaympäristölle. 
Tasapainojakaantumiseen perustuvaa laskentatapaa 
tulee siksi soveltaa varauksella mm. 
• rasvaliukoisiin yhdisteisiin sekä aineisiin, joiden 

vaikutustapa on monimutkainen 
• lajeihin, jotka altistuvat pääasiassa ravinnon vä-

lityksellä 
• haitta-aineille, jotka sitoutuvat voimakkaasti 

maaperän partikkelien pinnoille ja joille altistu-
minen tapahtuu ravinnon kautta (EA UK, 2008). 

Tasapainojakautumiskertoimella johdettuja 
pNEC-arvoja voidaan hyödyntää haitta-aineiden 
alustavassa arvioinnissa. Maaperän pNECsoil-arvon 
johtamisessa käytetään maa-maavesi-tasapainoja-
kautumis-kerrointa (Kd) ja vesieliöiden toksisuus-
tietoja. vesieliötesteistä saatuja pNEC-arvoja on 
saatavilla esimerkiksi Euroopan kemiaaliviraston 
tietokannoista. Maa-maavesi-jakautumiskerroin 
(Kd) tulee ensisijaisesti perustua kohdekohtaisiin 
mitattuihin pitoisuuksiin, mutta niitä voidaan myös 
hakea kirjallisuudesta (esimerkiksi Allison & Al-
lison, 2005). Maaperän ominaisuuksista pH sekä 
orgaanisen aineksen ja hienoaineksen pitoisuus vai-
kuttavat huomattavasti jakautumiskertoimiin, joten 
muista lähteistä kuin kohdekohtaisista mittauksista 
peräisin oleviin Kd-arvoihin tulee suhtautua vara-
uksella (Reinikainen 2007). Maaperän haitaton pi-
toisuus johdetaan jakautumiskertoimen Kd avulla 
seuraavasti: 

PNECsoil (mg/kg) = PNECaq (mg/L) * Kd (L/kg)

38.3.1.2  Yleisen PNEC-arvon johtaminen 

yleisluonteisen pNEC-arvo johdetaan joko käyttä-
mällä arviointikerrointa tai tilastollista laskentata-
paa (lajiherkkyysjakauma, SSD). Arviointikerrointa 
käytetään silloin, jos kroonisia NoEC-arvoja ei ole 
riittävästi lajiherkkyysjakaumaa varten. Arvioin-
tikerroin ilmaisee epävarmuuden suuruutta, mikä 
liittyy ekotoksisuustietojen rajallisen määrään (Rei-
nikainen 2007). 

yleisluonteisen pNEC-arvon johtaminen sekä 
arviointimuuttujaa että tilastollista laskentatapaa 
käyttäen aloitetaan etsimällä arviointiin soveltuvia 
NoEC-arvoja. suomen ympäristökeskus (Reini-
kainen 2007) on kuvannut maaperän NoEC-arvoja 
useille epäorgaanisille ja orgaanisille haitta-aineille. 
Näitä voidaan pitää ensisijaisena lähteenä, ja mikäli 
kyseessä olevalle haitta-aineelle ei ole siellä ilmoi-
tettu NoEC-arvoja, voidaan niitä hakea esimerkiksi 
usEpA:n ECotoX-tietokannasta. 

Soveltuvien testimuuttujien valinnassa on huo-
mioitava, että ne ovat standardisoitujen ohjeiden 
(oECd) mukaisia ja että kokeessa käytetty vaste 
(endpoint) vaikuttaa mahdollisesti populaatiotasol-
la, kuten kuolleisuuteen, kasvuun tai lisääntymi-
seen. Testieliöiden tulisi myös olla riskinarviointi-
kohteen ympäristöön soveltuvia ja toksikologisten 
testien standardilajeja (oECd). testin pituuden 
tulee riskinarvioinnin kannalta olla krooninen, kos-
ka pitkänajan vaikutuksilla on suurempi painoarvo 
kuin akuuttien altistuskokeiden tuloksilla (taulukko 
51). 

Arvioinnissa käytettäviä ekotoksisuustietoja tu-
lee olla kolmelta eri trofiatasolta: tuottajista, kulut-
tajista ja hajottajista. jokaiselle trofiatasolle voidaan 
laskea oma pNEC-arvo tai tuloksista voidaan valita 
kaikista pienin NoEC-arvo, jota käytetään yleisen 
pNEC-arvon laskemiseen seuraavalla kaavalla: 

PNECtrofia (mg/kg dw) = NOECalin (mg/kg) / AF

Jos tietystä lajista ja saman kokeen loppupara-
metrista on useita toksisuusarvoja olemassa, niistä 
otetaan geometrinen keskiarvo, josta saadaan laji-
kohtainen keskiarvo (NoEC/l(E)C50). joillekin la-
jeille on saatavilla toksisuusarvoja myös elinkierron 
eri vaiheille, ja jos jokin elinvaiheista on herkempi 
haitta-aineiden vaikutuksille, tulisi sen NoEC-ar-
voja käyttää riskinarvioinnissa (European Commis-
sion, 2003). Maaperän pNEC-arvojen johtamisessa 
arviointikertoimen suuruus riippuu aineistojen riit-
tävyydestä eli luotettavuudesta (taulukko 52). 

jos kroonisia NoEC-arvoja on runsaasti saata-
villa maaympäristön eri taksonomisilta ryhmiltä, 
pNEC-arvon johtamiseen voidaan käyttää lajiherk-
kyysjakaumaa (SSD) arviointikertoimen asemas-
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Taulukko 51. Kroonisten altistustestien vähimmäiskesto maaekosysteemin eri trofiatasojen eliöille.
Table 51. Minimum duration of chronic toxicity tests for terrestrial organisms of different trophic levels.

* 21 päivän testijakso lasketaan alkavaksi siitä, kun kontrollisiemenet alkavat itää. 

Trofiataso Trophic 
level

Esimerkkejä Examples Pitkäaikaisen/kroonisen testin vähim-
mäiskesto Mimimum duration of chronic 

toxicity test (days)

Tuottajat Kasvit ≥ 28 päivää (kasvu)

Kasvit
≥ 21 päivää (siementen itäminen ja taimen 

kasvu)*

Kuluttajat Hyppyhäntäiset (esim. Folsomia candida ≥ 28 päivää (lisääntyminen)

Petopunkit (esim. Hypoaspis (Geolaelaps) 
aculeifer)

≥ 14 päivää (lisääntyminen)

Hajottajat Änkyrimadot (Enchytraeids) ≥ 42 päivää (kuolleisuus)

≥ 42 päivää (lisääntyminen)

Tunkiolierot (Eisenia fetida/ E. andrei) ≥ 28 päivää (kasvu)

≥ 56 päivää (lisääntyminen)

Maaperän prosessit Hiilen ja typen transformaatio ≥ 28 päivää

Taulukko 52. Arviointikertoimen (AF) valinta pNEC-maaperäarvon johtamiseen.
Table 52. Assessment factors for the derivation of PNECsoil values.

Toksisuusaineiston saatavuus, Available information Arviointikerroin, Assessment factor 

Akuutti (L/E)C50 yhdeltä tai useammalta trofiatasolta (tuottaja, kulutta-
ja, hajottaja)

1 000 

Yksi krooninen NOEC-arvo (esim. kasvi) 100 

Useampi krooninen NOEC-arvo kahdelta trofiatasolta (tuottaja ja/tai 
kuluttaja ja/tai hajottaja)

50 

Kroonisia NOEC-arvoja on vähintään kolmelta lajilta kultakin kolmelta 
trofiatasolta 

10 

Lajien herkkyysjakauma SSD 5−1 

Mitattuja tai malliekosysteemin toksisuustietoja tapauskohtainen 

ta. SSD-jakaumaan on sisällytettävä vähintään 10, 
mielellään yli 15, kroonista NoEC-arvoa eri lajeilta 
siten, että ainakin kahdeksan eri taksonomista ryh-
mää on edustettuina. Mikäli yhdestä lajista on useita 
NoEC-arvoa, niistä valitaan kaikista pienin NoEC-
arvo edustamaan kyseistä lajia. Mikäli yhden lajin 
mitatulle vasteelle (endpoint) on useita NoEC-ar-
voja, niiden geometrista keskiarvoa käytetään lajin 
vasteena (EChA 2008d). 

Herkkyysjakaumalta valitaan haitattomaksi pitoi-
suudeksi se ympäristön metallipitoisuus, josta  aino-

astaan 5 %:lle lajeista voi aiheutua haittavaikutuk-
sia. pNEC-arvo lasketaan kaavalla 

PNECsoil (mg/kg) = (5% SSD * 50% ci) / AF 

jossa 
5 % SSD = 5. persentiili lajiherkkyysjakaumalla 
50 % ci = 50 % confidence interval eli luotta-
musraja 
AF = arviointikerroin. 
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38.3.1.3  Biosaatavuuskorjaus 

Maaperän kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet 
vaikuttavat metallien biosaatavuuteen ja mahdolli-
seen haitallisuuteen eliöille. Maaperän kohdekoh-
taista ekologista riskinarviota voidaan tarkentaa vas-
taamaan paremmin paikallisia olosuhteita tekemällä 
biosaatavuuskorjaus yleiselle pNEC-arvolle. Arvi-
oitaessa paikallisten olosuhteiden vaikutusta metal-
lien biosaatavuuteen, työkaluna voidaan käyttää esi-
merkiksi soil pNEC calculator -laskentaohjelmaa 
(Arche consulting, http://www.arche-consulting.
be/). Laskentaohjelma on excel-taulukkomuodossa, 
ja se hyödyntää EU:n riskinarviointiraporteissa (EU 
RAR, direktiivi 793/93/EEC) hyväksyttyjä tietoja, 
arvoja ja menetelmiä. 

soil pNEC calculator -ohjelmalla voidaan las-
kea kuparille, nikkelille ja sinkille kohdekohtaiset 
pNEC-arvot, riskiluvut (RCR) ja pAF-%-arvot. 
Mahdollinen vaikutusosuus PAF-% (Potentially 
affected fraction) ilmaisee sen prosenttiosuuden 
maaperän eliöstöstä, jolle mahdollisesti aiheutuu 
haittavaikutuksia tarkasteltavalla ympäristön me-
tallipitoisuudella. Ohjelmalla voidaan laskea myös 
yleinen pNEC lyijylle ja kadmiumille, mutta ohjel-
ma ei sovellu vielä niiden kohdekohtaiseen riskin-
arviointiin. 

Kohdekohtaisten arvojen laskemiseen ohjelma 
tarvitsee metallien taustapitoisuudet sekä tiedot 
näytepisteiden maaperän kationin vaihtokapasitee-
tista (CEC, cmol+ / kg), ph:sta, orgaanisen aineksen 
(OM-%) sekä hienoaineksen määrästä (saves-%). 
Metallien käyttäytyminen (spesiaatio, liukoisuus) 

maaperässä sekä niiden biosaatavuus riippuu metal-
lista sekä maaperän ominaisuuksista. Mineraalimaa, 
jossa orgaanisen aineksen osuus on pieni, sitoo huo-
nosti metalleja, jolloin niiden biosaatavuus ja tok-
sisuus on suurempi. Sitä vastoin maa-aines, jossa 
saveksen osuus sekä orgaanisen aineksen määrä ja 
CEC ovat suuria, sitoo metalleja paremmin ja pie-
nentää metallien biosaatavuutta ja toksisuutta. 

Koska kaivosympäristössä altistumista tapah-
tuu yleensä useammalle kuin yhdelle metallille, 
on suositeltavaa, että kaikkien metallien ja haitta-
aineiden laskentaan vaadittavat taustapitoisuustie-
dot selvitetään. soil pNEC -ohjelma käyttää taus-
tapitoisuuksia lisätyn pitoisuuden (pNEC ”Added”) 
arvioinnille. Kokonaispitoisuuden arvioinnissa 
maaperän taustapitoisuus sekä ihmistoiminnasta 
aiheutuva kuormitus tarkastellaan samana koko-
naisuutena ja niistä muodostetaan yhteinen ris-
kinarvio (pNEC total). Added-tarkastelutavassa 
laskettua pNEC-arvoa tulee verrata ohjelman las-
kemaan pEC-arvoon eli arvioituun ympäristön pi-
toisuuteen, jossa taustapitoisuus on huomioitu, eikä 
kohteesta määritettyyn kokonaispitoisuuteen. Näin 
ollen pECadded:pNECadded-vertailusta saatu riskiluku 
kertoo ainoastaan ihmistoiminnasta aiheutuvasta 
kuormituksesta ja siitä johtuvasta riskistä. Molem-
piin tarkastelutapoihin kohdistuu kritiikkiä. pNEC 
Added -tarkastelutavassa eliöiden oletetaan olevan 
sopeutuneita ympäristön vallitseviin luontaisiin 
tausta-pitoisuuksiin, joten riskien arvioinnissa tar-
vitsee ottaa huomioon ainoastaan ihmisten toimin-
nasta aiheutuva kuormitus (ICMM 2007, MERAG 
Fact Sheet 1).

39   VESISTÖJEN EKOLOGINEN RISKINARVIOINTI

Metallien aiheuttamat mahdolliset haittavaikutuk-
set vesieliöissä riippuvat niiden biosaatavuudesta 
vesiympäristössä. Veden fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet (humuspitoisuus, pH, kovuus ja par-
tikkelien määrä ja laatu) vaikuttavat metallien esiin-
tymismuotoon ja biosaatavuuteen vesiympäristössä. 
Siksi kohdekohtaisessa riskinarvioinnissa metallien 
biosaatavuuden arviointia varten paikallisten ve-
sistöjen ekologinen tila tulisi määrittää ja kuvata 
olemassa olevien aineistojen perusteella. Kun tär-
keimmät ympäristön muuttujat, kuten pH ja veden 
metallipitoisuus, tunnetaan, voidaan metallien mah-
dollinen kertyvyys eliössä arvioida esimerkiksi bi-
oottisen ligandimallin (BLM malli) avulla (Paquin 
et al. 2002). Mitattu tai arvioitu ympäristön pitoi-

suus (pEC) ja arvioitu haitaton pitoisuus (pNEC) 
määritetään pitoisuustietojen ja ympäristönlaatupa-
rametrien perusteella. Bioottisia ligandimalleja käy-
tetään lähinnä veden metallipitoisuuksien riskinar-
viointiin. 

Alla esitetään vesistöille vaiheittain etenevä ar-
viointimenettely, jossa vaarat tunnistetaan, määrite-
tään ja kuvataan sekä arvioidaan niiden hyväksyt-
tävyys. Vesistöjen arviointimenettelyn vaiheet ovat 
perusarviointi ja tarkennettu arviointi. Kaivosalueen 
vesiympäristön ekologinen riskinarviointimenettely 
noudattaa soveltuvin osin EChAn (2008d) antamaa 
ohjeistusta metallien ja metalliyhdisteiden ympäris-
töriskien arvioinnista.

http://www.arche-consulting.be
http://www.arche-consulting.be
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39.1  Perusarviointi 

Vesistöjen vaaranarvioinnissa veden arvioituja tai 
mitattuja metallipitoisuuksia verrataan yhteisölli-
siin, kansallisiin tai paikallisiin ympäristönlaatunor-
meihin (EQs – Environmental Quality standards), 
jos sellainen on asetettu tarkasteltavalle aineelle. 
Ympäristönlaatunormilla tarkoitetaan sellaista vesi-
ympäristölle vaarallisen tai haitallisen aineen pitoi-
suutta pintavedessä, sedimentissä tai eliöstössä, jota 
ei saa ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemi-
seksi ylittää (vNa 1022/2006). 

Euroopassa ja Suomessa pintaveden metallien 
ympäristönlaatunormeja on annettu vain kadmiu-
mille, elohopealle, lyijylle ja nikkelille (taulukko 
53). EU:n prioriteettilistalla on yhteensä 33 ainetta 
(vEspA liite 1C) (vNa 1022/2006). Metallien (Cd, 
Hg, Pb, Ni) ympäristönlaatunormilla viitataan liu-
koiseen pitoisuuteen eli vesinäytteen liuosfaasiin 
(µg/l, suodatettu 0,45µm). Arseenille, kromille, 
kuparille, raudalle ja sinkille, joille ei ole asetettu 
normia EY:n vesidirektiivissä, voidaan vaihtoehtoi-
sesti soveltaa esimerkiksi Kanadan ympäristönlaa-
tunormien ohjearvoja (http://ceqg-rcqe.ccme.ca/) 
(taulukko 53).

Vaaran arvioinnissa voidaan ottaa huomioon 
vesistöjen taustapitoisuudet lisäämällä ympäristö-
laatunormiin arvio metallien ja metalliyhdisteiden 
taustapitoisuudesta. Metallien vertailupitoisuus on 

silloin luontaisen taustapitoisuuden ja ympäristön-
laatunormin summa. Myös veden kovuus, pH tai 
muut veden laadun parametrit, jotka vaikuttavat 
metallien biosaatavuuteen, voidaan sisällyttää arvi-
ointiin. Esimerkiksi kadmiumin normiin vaikuttaa 
veden kovuus, jonka perusteella kadmiumin vertai-
lupitoisuudet/normit jaetaan viiteen eri luokkaan. 
Vesistöjen metalleille sovelletaan aritmeettisena 
vuosikeskiarvona ilmaistua ympäristölaatunormia 
(AA-EQs), joka perustuu eliöiden pitkäaikaisiin 
vaikutuksiin (krooninen NoEC). MacQs on raja-
arvo hetkellisen pitoisuuden maksimiarvolle ja pe-
rustuu akuutteihin vaikutuksiin (EC50), mutta sitä 
ei sovelleta metalleille. 

Taustapitoisuus arviosta voidaan poiketa asian-
tuntija arviolla, jos vesistöalueiden metallipitoi-
suudet ovat geologisista syistä korkeita. Tällöin 
perusarvioinnissa voidaan huomioida myös 
metallien taustapitoisuudet lisäämällä ne pintavesien 
metallipitoisuuksien laatunormeihin. Esimerkiksi 
kadmiumille, nikkelille ja lyijylle voidaan määrittää 
taustapitoisuuden huomioiva laatunormitaso, joka 
on riippuvainen veden humuspitoisuusluokittelusta 
(taulukko 54) (vNa 1022/2006). 

EQS+tausta = Ctaustapitoisuus + AA-EQS

Metalli, 
Metal 

Arseeni, 
Arsenic 

(As) 

Kadmium, 
Cadmium 

(Cd) 

Koboltti, 
Cobalt 
(Co) 

Kromi, 
Chromium 

(Cr) 

Kupari, 
Copper 

(Cu) 

Lyijy, 
Lead 
(Pb) 

Nikkeli, 
Nickel 

(Ni) 

Rauta, 
Iron (Fe) 

Sinkki, 
Zinc 
(Zn) 

AA-EQS 
(µg/L)1

- 0,08 - - - 7,2 20 - - 

Kanadan 
ohjearvot 
(µg/L)2

5 0,017 -
(Cr+6) 1,0 / 
(Cr+3) 8,9

2 - 25 300 30 

Taulukko 53. Metallien ympäristölaatunormit (AA-EQs, µg/l) ja Kanadan ohjearvot (µg/l) makealle vedelle. Eu direktiivi 
(2008/105/Ey)1/Kanadan ympäristönlaatu ohjearvot (http://ceqg-rcqe.ccme.ca/ 2). 
Table 53. Freshwater environmental quality standards (AA-EQS, µg/L) and Canadian water quality guidelines for the protection 
of aquatic life (µg/L) for different metals. EU Directive (2008/105/EY)1/Canadian Environmental Quality Guidelines (http://
ceqg-rcqe.ccme.ca/ 2).

Taulukko 54. luontaisen taustapitoisuuden arvion ja ympäristönlaatunormin summa (µg/l) kadmiumille (Cd), nikkelille (Ni) ja 
lyijylle (pb) (vNa 1022/2006). 
Table 54. Reference values determined as the sum of natural metal background concentrations and the Environmental Quality 
Standard (AA-EQS) for cadmium (Cd), nickel (Ni) and lead (Pb) (Finnish Government Decree 1022/2006). 

Cd Ni Pb 

Vähähumuksiset (Pt < 30) 0,02 + 0,08 = 0,1 1 + 20 = 21 0,1 + 7,2 = 7,3 

Humuksiset (Pt 30−90) 0,02 + 0,08 = 0,1 1 + 20 = 21 0,2 + 7,2 = 7,4 

Runsashumuksiset (Pt > 90) 0,02 + 0,08 = 0,1 1 + 20 = 21 0,7 + 7,2 = 7,9 

http://ceqg-rcqe.ccme.ca
http://ceqg-rcqe.ccme.ca
http://ceqg-rcqe.ccme.ca
http://ceqg-rcqe.ccme.ca
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Mitattujen liukoisten metallipitoisuuksien (pEC-
dissolved, µg/l) ja ympäristölaatunormien (EQs, µg/l) 
suhteesta voidaan laskea riskiluku (RCRaq), joka 
osoittaa ylittääkö ympäristön pitoisuus asetetun ym-
päristölaatunormin: 

Ekologinen RCRaq = PECdissolved (µg/l) / AA-EQS 
(µg/l)

 
Jos yhdenkin aineen pitoisuus vesistössä ylittää 
ympäristölaatunormin (RCR > 1), riskinarviota on 

tarkennettava. Perusteellisempaan tarkasteluun voi-
daan myös joutua, jos haitta-aineesta ei ole olemas-
sa kynnys- tai ohjearvoa. Niille metalleille, joiden 
pitoisuudet ylittävät ympäristönlaatunormit tai joil-
le ei ole olemassa EQs-arvoa, riskinarviota tarken-
netaan vaiheittaisena riskinarviona (EChA 2008d). 
Riskinarvioinnin luotettavuuden kannalta on suo-
tavaa ja tärkeää, että näytteenotto tapahtuu kaikille 
mitattaville ympäristömuuttujille samanaikaisesti. 
Näytteenottoajankohtien samanaikaisuus vähentää 
ajallisesta vaihtelusta mahdollisesti aiheutuvia vir-
hetekijöitä. 

39.2  Tarkennettu arvio

Vesistöjen tarkennetussa arvioinnissa tulee ensisi-
jaisesti hyödyntää jo olemassa olevia, validoituja 
yleisiä pNEC-arvoja, jos niitä on saatavilla kysees-
sä oleville haitta-aineille (EChA 2008d). Mahdol-
lisia lähteitä pNEC-arvojen hakemiseen on esimer-
kiksi EChA:n rekisteröityjen aineiden tietokanta 
(http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/
registered-substances) sekä muut kemikaalien tie-
tokannat. Mikäli validoituja yleisiä pNEC-arvoja 
ei ole olemassa, ne voidaan johtaa EChA:n ohjei-
den (2008d) mukaan, joissa ensin johdetaan yleinen 
pNECaq-arvo, joko arviointikertoimella (AF) ja/
tai lajiherkkyysjakaumalla (SSD) toksisuustietojen 
määrän mukaan. yleisen pNECaq-arvon johtamisen 
jälkeen arviointia voidaan tarkennetaan tekemällä 
pNEC-arvolle biosaatavuuskorjaus kohteen vesis-
töjen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet huo-
mioon ottaen.
 
39.2.1 Yleisen PNECaq-arvon johtaminen vesis-
tölle 

yleisiä pNECaq-arvoja on jo saatavilla joillekin 
metalleille esimerkiksi EChA:n rekisteröityjen 
aineiden tietokannassa. Mikäli kyseessä olevalle 

haitta-aineelle ei ole olemassa yleistä pNEC-arvoa, 
se voidaan johtaa joko arviointikertoimella tai, jos 
saatavilla on riittävästi toksisuustietoja, lajienherk-
kyysjakaumalla (SSD-jakauma). Pintavesien ylei-
nen pNEC-arvo johdetaan vesiympäristön kolmen 
eri ravintoketjutason ekotoksisuusaineistoista erik-
seen perustuottajille (levät), kuluttajille (selkäran-
gattomat) ja kaloille. 

USEPA:n Ecotox-tietokanta sisältää monien yh-
disteiden ja kemikaalien toksisuustietoja ja lähtei-
tä, joita voidaan käyttää EC50/NoEC-arvojen ha-
kemiseen (http://cfpub.epa.gov/ecotox/). Sopivien 
ekotoksikologisten muuttujien valinnassa on var-
mistettava, että ne on tehty standardisoitujen ohjei-
den mukaan ja testattava vaste (endpoint) vaikuttaa 
mahdollisesti populaatiotasolla, kuten kuolleisuus, 
kasvu tai lisääntyminen. Jos lajille on annettu usei-
ta eri vastearvioita, niistä suositellaan käyttämään 
herkintä vastetta (EChA 2008d). toksisuustestien 
keston tulee olla krooninen. Tämä tarkoittaa eri 
eliötasoilla seuraavia standardisoituja kokeita (Lon-
desborough 2005): 
• levät ≥ 3 päivää/72 h (EC tGd 2003) 
• daphnia sp. ≥ 21 päivää (oECd) 
• kalat ≥ 28 päivää/672 tuntia (oECd). 

Taulukko 55. Ecotox-tietokannan (US EPA) toksisuustestien lajit. 
Table 55. Test species in the Ecotox database(US EPA).

Trofia 1 Levät/Algae
Pseudokirchneriella sp. (viherlevä), Scenedesmus sp. (viherlevä), Chlamydomo-

nas sp. (viherlevä), Coelastrum sp.

Trofia 2
Äyriäiset/Crusta-

ceans
Daphnia sp. (vesikirppu, standarditestilaji)

Trofia 3
Pohjaeläimet/

Benthic
Chironomus sp. (surviaissääski)

Trofia 4 Kalat/ Fish
Salmoja sp Oncorhynchus (kirjolohi), Pimephales sp. (mutu), Brahydanio sp. 

(seeprakala; standarditestilaji) 

http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
http://cfpub.epa.gov/ecotox
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Jos samasta lajista ja samasta mitatusta vastees-
ta on annettu useita toksisuusarvoja, NoEC-arvona 
käytetään niiden geometristä keskiarvoa. Joillekin 
lajeille on toksisuustietoja eri elinkierron vaiheista, 
ja näistä riskinarviointiin valitaan herkin elinvai-
he. Elinkierron vaiheita voivat olla esimerkiksi ka-
lan vuosirenkaat tai pohjaeläimen kehitys munasta 
toukka- ja aikuisvaiheeseen (European Commision 
2003). taulukkoon 55 on listattuna trofiatasot ja 
lajit, joita voidaan sisällyttää vesistöjen riskinarvi-
ointiin. Levät kuuluvat ravintoketjutasoon 1, vesi-
kirppu (esim. Daphnia magna) ravintoketjutasoon 2 
ja kalalajit, joita yleisesti käytetään koe-eläin toksi-
kologisissa testeissä, edustavat ravintoketjutasoa 3. 
Pohjaeläimiin kuuluvat Chironomidae suvun lajit, 
eli surviaissääsket edustavat ravintoketjutasoa 2. 
Ne ovat toksisuustestien standardilajeja ja soveltu-
vat myös sedimenttien haitta-ainepitoisuuksien vai-
kutusten arviointiin. 

Arviointikertoimien käyttöä pNEC-arvon joh-
tamisessa perustellaan olettamuksella (EChA 
2008d), että kaikkein herkin laji määrää ekosystee-
min herkkyyden. Suojelemalla herkintä lajia koko 
ekosysteemin rakenteen ja toiminnan katsotaan ole-
van suojassa. yleisen pNECaq-arvon johtamisessa 
käytetään arviointikerrointa, jos haitta-aineelle ei 
ole riittävästi toksisuustietoja lajien herkkyysjakau-
man (SSD) muodostamista varten. Arviointikerroin 
on tyypillisin pNEC-arvon johtamistapa, koska 
yleensä toksisuustietoa on rajallisesti saatavilla. Ar-
viointikertoimen suuruus määräytyy tiedon luotetta-
vuudesta ja saatavuudesta (taulukko 56). Aineisto-
jen luotettavuus kasvaa, kun tietoa on käytettävissä 
monilta eri trofiatasoilta, taksonomisilta ryhmiltä 
sekä eri elinkiertovaiheista. Arviointikerroin on pie-
ni niille kemikaaleille, joista on olemassa runsaasti 
riskinarviointiin soveltuvaa aineistoa. 

vesistöjen haitaton pitoisuus pNECaq johdetaan 
alimman NoEC-arvon ja sopivan arviointikertoi-
men (AF) suhteesta: 

PNECaq (µg/L tai mg/L)= NOECalin(µg/L tai 
mg/L) ⁄ AF

Jos haitta-aineelle on olemassa runsaasti kroo-
nisia NoEC-arvoja eri taksonomisilta ryhmiltä, 
pNECaq-arvo voidaan johtaa lajiherkkyysjakaumal-
la (SSD). Lajiherkkyysjakaumaan tarvitaan vähin-
tään kymmenen kroonista NoEC-arvoa eri lajeilta 
ja vähintään kahdeksalle taksonomiselle ryhmälle 
(EChA 2008). Kuvassa 15. on esitetty ssd genera-
tor-ohjelmalla (http://www.epa.gov/caddis/da_soft-
ware_ssdmacro.html) tehty lajiherkkyysjakauma 
esimerkki yhdisteelle.

Herkkyysjakaumalta valitaan haitattomaksi pitoi-
suudeksi se metallin pitoisuus, josta 5 %:lle lajeista 
voi aiheutua haittavaikutuksia. pNECaq-arvo laske-
taan kaavalla 

PNECaq = (5% SSD * 50% ci) / AF 

jossa 
5 % SSD = 5. persentiili lajiherkkyysjakaumalla 
50 % ci = 50% confidence interval eli luottamus-
raja 
AF = arviointikerroin.

 
39.2.2 (Bio)saatavuuden korjaus 

Ekotoksisuustesteissä käytetyt pitoisuudet esitetään 
tavallisesti kokonaispitoisuuksina (µg/l; mg/l). 
Useimmat vesitoksisuustestit tehdään keinotekoi-
sella vedellä, jossa orgaanisen aineksen (doC) ja 
suspendoituneen kiintoaineksen määrät ovat pie-

taulukko 56. Arviointikertoimen (AF) valinta pNECaq-arvon johtamiseen.
Table 56. Assessment factors for the derivation of PNECaq. 

Käytettävissä olevat toksisuustiedot, Available information AF, Assessment factor

Vähintään yksi akuutti (L/E)C50 jokaiselta kolmelta trofiatasolta (kalat, Daphnia, 
levät)

1 000 

Kroonisia NOEC-arvoja yhdeltä trofiatasolta (kalat tai Daphnia) 100 

Kroonisia NOEC-arvoja kahdelta trofiatasolta (kalat ja/tai Daphnia ja/tai levät) 50 

Kroonisia NOEC-arvoja vähintään kolmelta trofiatasolta (tavallisesti kalat, Daph-
nia ja levät) 

10 

Lajiherkkyysjakauma (SSD) -menetelmä 5−1 

Mitatut aineistot tai malliekosysteemit Arvioidaan tapauskohtaisesti 

http://www.epa.gov/caddis/da_software_SSDmacro.html
http://www.epa.gov/caddis/da_software_SSDmacro.html
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Kuva 15. lajiherkkyysjakauma esimerkki yhdisteelle perustuen kroonisiin NoEC -arvoihin (ssd generator, us EpA). 
Fig. 15. Species sensitivity distribution curve based on chronic NOEC values for an example compound (SSD generator, US 
EPA).

niä, jotta haitta-aineen biosaatavapitoisuus saa-
daan maksimoitua. Tällaisissa olosuhteissa koko-
naispitoisuuden voidaan katsoa olevan sama kuin 
liukoisen pitoisuuden. Jos testaukseen käytetään 
luonnonvesiä, myös mahdolliset veden abioottisten 
tekijöiden vaikutukset on selvitettävä. Menettelyta-
paa ei pidetä kuitenkaan riittävän konservatiivisena, 
jos toksisuustiedot on johdettu yhdessä abioottisten 
tekijöiden kanssa, koska ne saattavat lieventää hait-
ta-aineen toksisuutta. Sen sijaan toksisuustiedoille 
(NoEC, pNEC) suositellaan tehtäväksi biosaata-
vuuskorjaus, jossa testipitoisuus normalisoidaan 
veden abioottisilla tekijöillä vastaamaan kohdekoh-
taisia pitoisuuksia. Metallien biosaatavuus ja toksi-
suus vesiympäristössä eivät riipu yksistään metallin 
kokonaisannoksesta vaan myös veden fysikaalisis-
ta, kemiallisista ja biologisista ominaisuuksista. Jos 
metallien biosaatavuuserojen korjaus on mahdol-
lista, se parantaa riskinarviointia ja tuottaa kentälle 
ja kohteisiin paremmin soveltuvia pNEC-arvoja. 
Korjaus ei ole pakollinen, mutta sillä voidaan estää 
riskien yliarviointia vähemmän alttiille vesistöil-
le. Biosaatavuuskorjaus voidaan tehdä käyttämällä 
arvioinnissa kohdeympäristön metallien liukoisia 
pitoisuuksia, fysikokemiallisia spesiaatio- tai bioot-
tisia ligandimalleja (BLM,biotic ligand models).

Liukoisten pitoisuuksien käyttö 

Jos metallin kokonaispitoisuudet ympäristössä 
tunnetaan, mutta sopivia biosaatavuusmalleja ja/
tai muita syötetietoja (esimerkiksi fysikokemialli-
sia muuttujia) ei ole saatavilla, riskin kuvaus tuli-
si tehdä liukoisen pitoisuuden perusteella. Tällöin 
kaikille vesinäytteille on suotavaa laskea liukoi-
nen pitoisuus, mutta se edellyttää, että myös muut 
laskentaa tukevat muuttujat on analysoitu saman-
aikaisesti metallien kanssa. Biosaatavuuden arvio 
voi olla epävarma, jos vesinäytteiden metallipitoi-
suudet ja muut muuttujat on analysoitu eri aikaan. 
Vesinäytteen keskimääräiset syötemuuttujat ovat 
metallipitoisuuden aritmeettinen keskiarvo, pH ja 
Ca, mediaani (50. persentiili) ja doC (mahdollises-
ti log-normaalinen). Jos tiedetään jakaantumisker-
roin (Kd, l/ kg) ja suspendoituneen kiintoaineksen 
pitoisuus (Cs, mg/l), metallien liukoinen pitoisuus 
(Cdissolved) voidaan laskea veden kokonaispitoisuu-
desta (Ctotal) seuraavalla kaavalla: 

Cdissolved = Ctotal/ (1 + Kd × Cs × 10-6)



205

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 199 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 199, 2013
Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittäminen: MINERA-hankkeen loppuraportti

Taulukko 57. Bio-Met arviointityökalun vaatimat kohdekohtaiset tiedot sekä tulosten kuvaus.
Table 57. Site-specific information required for the Bio-Met biotic ligand model and description of the output parameters.

Parametri, Parameter Kuvaus, Description Yksikkö, Unit Lähde, Source 

pH Arvioitu tai mitattu pH arvo - Kenttäaineisto 

DOC Arvioitu tai mitattu liukoisen orgaanisen hiilen määrä mg/L Kenttäaineisto 

Ca Arvioitu tai mitattu liukoinen kalsiumpitoisuus mg/L Kenttäaineisto 

Cu Arvioitu tai mitattu liukoinen kuparipitoisuus µg/L Kenttäaineisto 

Ni Arvioitu tai mitattu liukoisen nikkelin pitoisuus µg/L Kenttäaineisto 

Zn Arvioitu tai mitattu liukoisen sinkin pitoisuus µg/L Kenttäaineisto 

TULOS, Results 

Parametri, Parameter Kuvaus, Description Yksikkö, 
Unit 

Käyttötarkoitus, Intended use 

Local EQS
Liukoinen metallipitoisuus, joka ei 
aiheuta haittavaikutuksia kohteen 

ympäristöolosuhteissa 
µg/L Riskinarviointi 

BioF
Biosaatavaosuus, joka johdetaan ja-

kamalla EQS kohdekohtaisella PNEC 
arvolla 

Riskinarviointi 

CBioavailable Biosaatavapitoisuus µg/L Riskinarviointi 

RCR Riskiluku = PEC/PNEC
Riskinarviointi; Arvot, jotka ovat > 1, 

edustavat mahdollista riskiä. 

39.2.2.1  Fysikokemialliset spesiaatiomallit 

Jos metallin kokonaispitoisuudet ympäristössä 
tunnetaan sekä sopivia spesiaatiomalleja ja syötetie-
toja (esim. abioottisia muuttujia Ca, h+, doC,…) 
on saatavilla, riskin kuvaus tehdään tarkasteltavan 
metallin esiintymismuodon (metal species) perus-
teella parantamaan biosaatavan pitoisuuden arviota. 
Metallin esiintymismuotona käytetään useimmiten 
vapaata metalli-ionia, mutta se ei aina anna parasta 
ennustetta kaikille metalleille ja toiset olomuodot, 
kuten neutraalit yhdisteet (AgCl, hgs) ja anioniset 
yhdisteet (SeO2-, AsO42-), voivat lisätä haitalli-
suutta (EChA 2008d). Esimerkkejä spesiaatiomal-
lista ovat MINtEQA2, WhAM, ChEss (paquin et 
al. 2003). http://www.epa.gov/ceampubl/mmedia/
minteq/ 

RCR= PECmetal species/PNECmetal species

39.2.2.2  Biosaatavuuden korjaus BLM-mallien 
(biotic ligand models) avulla 

Ympäristötekijöillä on huomattava vaikutus metalli-
en biosaatavuuteen ja niistä aiheutuvaan vasteeseen. 
Vesistöjen metalleille on luotu bioottisia ligandimal-
leja (BLM-mallit), joiden avulla tietyille metalleille 
voidaan määrittää biosaatava pitoisuus ja haitaton 
pitoisuus. Malli huomioi pitoisuuteen vaikuttavat 
vallitsevat ympäristötekijät (Paquin et al. 2002; 
Ympäristöministeriön mietintöjä 2005). Jos pinta-
vesien metallipitoisuuksille on kehitetty mallinnus-
työkaluja, niitä tulee ensisijaisesti soveltaa riskin-
arvioinnissa (EChA 2008d). Minerassa on käytetty 
Bio-Met-arviointityökalua (Bio-Met bioavailability 
tool – version 1.4, arche consulting, http://www.
arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/user-friend-
ly-biotic-ligand-model-%28biomet%29/), jota voi-
daan soveltaa vesien kuparille, nikkelille ja sinkille. 
Mallissa huomioidaan tietyt ympäristönlaatumuut-
tujat, joiden avulla lasketaan kohdealueelle haitta-
aineen biosaatavaosuus, paikallinen EQs-arvo ja 
riskiluvut (RCR).

http://www.epa.gov/ceampubl/mmedia/minteq
http://www.epa.gov/ceampubl/mmedia/minteq
http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/user-friendly-biotic-ligand-model-%28biomet%29/
http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/user-friendly-biotic-ligand-model-%28biomet%29/
http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/user-friendly-biotic-ligand-model-%28biomet%29/
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40   SEDIMENTTIEN EKOLOGINEN RISKINARVIOINTI

Sedimenttien metallipitoisuuksien aiheuttamat 
mahdolliset haittavaikutukset vesieliöissä riippuvat 
niiden biosaatavuudesta. Sedimentin fysikaaliset 
ja kemialliset ominaisuudet (humuspitoisuus, pH, 
kovuus ja partikkelien määrä ja laatu) säätelevät 
metallien esiintymismuotoja ja biosaatavuutta. Alla 
esitetään sedimenttien vaiheittain etenevä arviointi-
menettely, jonka vaiheet ovat perusarviointi ja tar-
kennettu arviointi. Kaivosympäristöjen sediment-
tien ekologinen riskinarviointi noudattaa soveltuvin 
osin EChA:n (2008d) antamaa ohjeistusta metallien 

ja metalliyhdisteiden ympäristöriskien arvioinnista. 
Perusarvioinnissa sedimenttien metallipitoisuuden 
haitattomana pitoisuutena (pNECsediment) käytetään 
ruoppaus- ja läjitysmassojen laatukriteeristöä (Ym-
päristöministeriö 2004). Läjitykseen liittyen sedi-
menttien metallipitoisuuksia voidaan verrata myös 
PIMA-asetuksen ohje-arvopitoisuuksiin (VNa 
214/2007, valtioneuvoston asetus maaperän pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista) (Ym-
päristöministeriö 2007) maaperän pilaantumisvaa-
ran arvioimiseksi. 

40.1  Perusarviointi 

Taulukko 58. Kertoimet a, b ja c eri metalleille.
Table 58. Constants a, b and c for different metals.

Taulukko 59. Ruoppausmassojen laatukriteerit normalisoiduil-
le (korjatuille) metallipitoisuuksille (mg/kg dW).
Table 59. Environmental quality standards (mg/ kg DW in stan-
dard sediment) for normalized metal concentrations in dred-
ging mass.

Metalli, Metal a b c

As 15 0,4 0,4 

Cd 0,4 0,007 0,021 

Cr 50 2 0 

Cu 15 0,6 0,6 

Hg 0,2 0,0034 0,0017 

Ni 10 1 0 

Pb 50 1 1 

Zn 50 3 1,5 

Metalli, 
metal 

Lyhenne, 
Abrevia-

tion 

Taso 1, 
Level 1 

(unconta-
minated) 

Taso 2, 
Level 2 

(contami-
nated) 

Elohopea Hg 0,1 1 

Kadmium Cd 0,5 2,5 

Kromi Cr 65 270 

Kupari Cu 50 90 

Lyijy Pb 40 200 

Nikkeli Ni 45 60 

Sinkki Zn 170 500 

Arseeni As 15 60 

40.1.1 Vaaranarviointi ruoppaus- ja läjitysmas-
sojen laatukriteereiden perusteella

Sedimenttien metallipitoisuuksille ei ole vielä ole-
massa tai asetettu yhteisöllisiä tai kansallisia ym-
päristönlaatunormeja (EQs-arvoja) tai raja-arvoja. 
Vaihtoehtoisesti sedimenttien metallipitoisuuksien 
raja-arvoina voidaan soveltaa Ympäristöministeriön 
ohjetta ruoppaus ja läjitysmassojen laatukriteereis-
tä (Ympäristöministeriö 2004). Laatukriteerit kos-
kevat ensisijaisesti läjityskelpoisuuden arviointia 
meriympäristössä, mutta niitä on sovellettu myös 
sisävesien ruoppausmassoille. Ohjeen mukaan sedi-
mentin metallipitoisuudet korjataan vastaamaan pi-
toisuutta standardisedimentissä, jossa saven (eli < 2 
µm:n aineksen) osuus on 25 % ja orgaanisen ainek-
sen 10 % . (Ympäristöministeriö 2004). Pitoisuuksi-
en korjauksen lähtökohtana on, että metallit kiinnit-
tyvät sedimentin hienoimpiin fraktioihin saveen ja 
orgaaniseen ainekseen. Rakenteeltaan erilaiset se-
dimentit saadaan vertailukelpoiseksi muuntamalla 

niistä mitatut pitoisuudet tietyn standardisedimen-
tin pitoisuuksiksi. Suomessa korjauksessa käytetään 
samaa menetelmää kuin Hollannissa ja metallien 
mitatut kokonaispitoisuudet (C, mg/kg k.a.) saa-
daan vastaamaan standardisedimentin pitoisuuksia 
(Ckorj.)  seuraavalla muunnoskaavalla: 

Ckorj.= C (mg/kg k.a.) × ((a+b×25+ c×10))/
((a+b×savi(%)+C×orgaaninen aines(%)))

Kaavassa orgaanisen aineksen osuus voi olla kor-
keintaan 30 %. Jos orgaanisen aineksen osuus on 
suurempi kuin 30 %, metallien muunnoskaavaan si-
joitetaan orgaanisen aineksen osuudeksi 30.

Pitoisuuksien korjauksen jälkeen niitä verrataan 
ruoppausmassojen laatukriteerien tasoihin 1 ja 2 
(taulukko 59). Laatukriteerin tason 1 arvot vastaavat 
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haitatonta tasoa ja tason 2 arvot ovat pilaantunutta 
massaa, joka sisältää haitta-ainetason puolesta me-
reen läjityskelvotonta ainesta. Tasojen 1 ja 2 välille 
jääviä pitoisuuksia luokitellaan harmaaksi alueeksi 
eli mahdollisesti pilaantuneeksi ruoppausmassak-
si, jonka haitallisuus on aina selvitettävä tapaus-
kohtaisesti. Haitallisten aineiden laatukriteerejä eli 
pitoisuusraja-arvoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
normiluonteisesti, vaan paikalliset olosuhteet tulee 
aina ottaa huomioon. 

Sedimentin metallipitoisuuksista aiheutuvaa 
vaaraa ympäristölle voidaan arvioida vertaamal-
la niiden normalisoituja pitoisuuksia (Csediment korj) 
ruoppausmassojen laatukriteereihin, jolloin saadaan 
sedimenttien riskiluku (RCRsediment). Jos perusarvi-
oinnissa saatu riskiluku on yli yhden, vaaran arvi-
ointia tulee tarkentaa kemikaalin biosaatavuuden 
arvioinnilla. 

RCRsediment = Csediment korj. (mg/kg dw)/ Laatukri-
teeri (mg/kg dw)

40.1.2 Vaaranarviointi maaperän PIMA-asetuk-
sen kynnys- ja ohjearvojen perusteella 

Jos ruoppaussedimenttiä suunnitellaan maalle lä-
jitettäväksi tai käytettäväksi maanparannusainee-
na, sedimentin pilaantuneisuutta voidaan arvioida 
maaperän kynnys- ja ohjearvojen perusteella (VNa 
214/2007, valtioneuvoston asetus maaperän pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista) (Ym-
päristöministeriö 2007). Asetuksen ohjearvot eivät 
koske sedimenttiä vaan ainoastaan pilaantunutta 
maa-ainesta. Jos PIMA-arvoilla perusarvioinnissa 
saatu riskiluku on > 1, vaaran arviointia tulee tarken-
taa haitta-aineen biosaatavuuden arvioinnilla. Sedi-
mentin kokonaismetallipitoisuuksista (total Csediment) 
aiheutuvaa riskiä voidaan arvioida laskemalla sedi-
menttien riskiluku (RCRsediment): 

RCRsediment = total Csediment (mg/kg dw)/ PIMA 
ohje-arvot (mg/kg dw)

40.2  Tarkennettu arviointi 

Jos perusarvioinnissa arvioitavan sedimentin metal-
lipitoisuus ylittää arvioidun haitattoman pitoisuu-
den, vaaran arvioimista voidaan jatkaa ja tarkentaa 
vaiheittaisella pNEC-arvon korjauksella (EChA 
2008d) seuraavasti: (1) tasapainojakauman eli se-
dimentti-vesi-jakautumiskertoimen (Kd) avulla, (2) 
yleisen pNEC-arvon johtamisella sedimenteille, jos 
sellaista ei ole jo olemassa, ja (3) biosaatavuuden 
korjaus.
 
40.2.1 Metallien jakautumiskertoimen (Kd) 
määritys sedimentin ja huokosveden välillä 

Vesiympäristössä osa metalleista esiintyy yhdessä 
mineraalifraktioiden kanssa, mikä vähentää niiden 
biosaatavuutta. Huokosvedessä oleva metalli on 
liikkuvampaa ja siten paremmin biosaatavaa kuin 
sedimenttipartikkeleihin sitoutunut metalli. Tämän 
vuoksi jakautumiskertoimella on merkitystä, kun 
metallin liikkuvuutta ja mahdollista biosaatavuutta 
eliöille arvioidaan. Veden pH:n on havaittu olevan 
tärkein jakautumiskertoimen suuruuteen vaikutta-
vista muuttujista; se aiheuttaa kertoimessa vaihte-
luja sekä metallien että ajan suhteen (EChA 2008). 
Koska metallien jakautumiseen vesiympäristössä 
vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten orgaa-
nisen aineksen määrä, niiden jakautumiskerroin 
vaihtelee runsaasti eri ympäristöissä. 

Kd-arvojen määritystä varten näytteet tulisi ot-
taa sedimentin pintakerroksesta, koska siellä olevat 

haitta-aineet ovat todennäköisimmin pohjaeläinten 
käytettävissä. Laskentaan tulee käyttää haitta-ai-
neen liukoista pitoisuutta, joka kuvastaa parhaiten 
yhdisteen saatavilla olevaa/liukoista muotoa. jakau-
tumiskerroin määritetään sedimentin (Cs) ja huokos-
veden (Caq) metallipitoisuuden tasapainosuhteesta:

 
Kd= Cs (mg/kg dw)⁄Caq (mg/L)

40.2.2 Yleinen PNEC-arvo sedimenteille 

Tarkennetussa riskinarvioinnissa tulee ensisijaises-
ti hyödyntää jo olemassa olevia, validoituja yleisiä 
pNEC-arvoja, jos niitä on saatavilla arvioitavalle 
haitta-aineelle (EChA 2008d). Mahdollisia lähteitä 
ovat esimerkiksi EChA:n rekisteröityjen aineiden 
tietokanta (http://echa.europa.eu/fi/information-on-
chemicals/registered-substances). Mikäli validoi-
tuja yleisiä pNEC-arvoja ei ole saatavilla, ne voi-
daan johtaa EChA:n ohjeiden mukaan, joissa ensin 
johdetaan yleinen pNECfreshwater-arvo, toksisuus-
tietojen saatavuuden perusteella joko tasapainoja-
kaantumiseen perustuvalla laskentatavalla Kd-ker-
toimen avulla, arviointikertoimella (AF) ja/tai laji 
herkkyysjakaumalla (ssd). pNECaq-arvo perustuu 
haitta-ainepitoisuuden pitkäaikaiseen altistumiseen, 
josta ei todennäköisesti aiheudu vesieliöille haitta-
vaikutuksia. yleinen pNECaq-arvon johtamisen jäl-
keen arviointia tarkennetaan ottamalla huomioon 
biosaatavuuteen vaikuttavat tekijät.

http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
http://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/registered-substances
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taulukko 60. sedimentin ja huokosveden logKd (l/kg) -arvot eri metalleille (EpA/600/R-05/074). 
Table 60. Metal partition coefficients (log Kd) in kg/L for sediment/porewater (EPA/600/R-05/074).

Metalli, Metal Mediaani, 
Median 

Keskiarvo, 
Average 

Keskihajonta, 
Standard 
deviation 

Min, 
Minimum 

As 2,2 2,4 0,7 1,6

Cd(II) 3,7 3,3 1,8 0,5

Cr(III) nd 4,9 1,5 1,9

Cr(VI) nd 1,7 1,4 0

Cu(II) 4,1 3,5 1,7 0,7

Ni(II) nd 3,9 1,8 0,3

Pb(II) 5,1 4,6 1,9 2

Zn(II) 4,8 4,1 1,6 1,5

40.2.2.1  Yleisen PNECsediment-arvon johtaminen Kd-
kertoimen avulla 

Jos vesistöjen pohjasedimentille ei ole saatavilla 
riittävästi toksisuustietoa, sedimentin pNEC-arvo 
voidaan johtaa tasapainokertoimen avulla käyttä-
mällä pintaveden pNEC-arvoa ja sedimentti-huo-
kosvesi-jakautumiskerrointa (Kd). veden pNEC-
arvon johtaminen ja mahdollisen arviointikertoimen 
(AF) valinta on kuvattu kappaleessa ”Vesistöjen 
ekologinen riskinarviointi”. Tasapainokertoimeen 
perustuva menettely ei korvaa sedimenttieliöiden 
toksisuustietoja, ja sitä tulee käyttää ainoastaan 
seulomaan ne aineet, jotka vaativat lisätutkimusta. 
Perustellussa pahimmassa tilanteessa käytetään 10. 
persentiilin Kd-arvoja. Jos adsorptiolla on merki-
tystä, niin ylimääräinen arviointikerroin 10 tulisi 
lisätä riskilukuun, jotta arviointi huomioisi ravin-
non kautta altistumisen. Tämän jälkeen sedimentin 
pNEC-arvo voidaan laskea seuraavasti: 

PNECsediment (mg/kg dw) = PNECfreshwater (mg/L)* 
Kd (L/kg)

Koska Kd-arvoissa on suurta vaihtelua ympäris-
tön fysikokemiallisten ominaisuuksien takia, Kd-ar-
vot tulisi laskea kohdekohtaisista mittaustuloksista. 
Mikäli tuloksia ei ole saatavilla, voidaan Kd-arvoja 
etsiä kirjallisuudesta. taulukossa 60 on esitetty 
usEpA:n raportissa (EpA/600/R-05/074) annettuja 
sedimentin ja huokosveden logKd-arvoja. 

40.2.2.2  Yleisen PNECsediment-arvon johtaminen AF-
kertoimen avulla 

USEPA:n Ecotox-tietokanta on soveltuva lähde 
myös sedimenttien NoEC-arvojen hakemiseen 
(http://cfpub.epa.gov/ecotox/). Sopivien ekotoksi-
kologisten muuttujien valinnassa on varmistettava, 
että ne on tehty standardisoitujen ohjeiden mukaan 
ja testattava vaste (endpoint) vaikuttaa mahdolli-
sesti populaatiotasolla, kuten kuolleisuus, kasvu tai 
lisääntyminen. Jos lajille on annettu useita eri vas-
tearvioita, niistä suositellaan käyttämään herkintä 
vastetta (EChA 2008d). toksisuustestien keston 
tulee olla krooninen. Jos samasta lajista ja samas-
ta mitatusta vasteesta on annettu useita toksisuus-
arvoja, NoEC-arvona käytetään niiden geometristä 
keskiarvoa. Joillekin lajeille on toksisuustietoja eri 
elinkierron vaiheista, joista riskinarviointiin vali-
taan herkin elinvaihe. sedimenttien NoEC-arvojen 
hakemiseen voidaan käyttää tutkimuksia, jotka on 
tehty pohjaeläimiin kuuluvilla Chironomidae-suvun 
lajeilla eli surviaissääskillä, torvimadoilla (Tubifex) 
ja katkoilla (Hyalella). Ne ovat toksisuustestien 
standardilajeja ja soveltuvat myös sedimenttien 
haitta-ainepitoisuuksien vaikutusten arviointiin. 

yleisen pNECaq-arvon johtamisessa käytetään 
arviointikerrointa, jos haitta-aineelle ei ole riittäväs-
ti toksisuustietoja lajien herkkyysjakauman (SSD) 
muodostamista varten. Sedimenteille ei yleensä ole 
toksisuustietoja runsaasti saatavilla, ja jos tuloksia 
on vain yhdeltä trofiatasolta, esim. Chironomidae-

http://cfpub.epa.gov/ecotox
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testit, pNEC-arvoon lisätään arviointikerroin 100. 
sedimenttien haitaton pitoisuus pNECsediment johde-
taan alimman NoEC-arvon ja sopivan arviointiker-
toimen (AF) suhteesta: 

PNECsediment (µg/L tai mg/L)= NOECalin(µg/L tai 
mg/L) ⁄ AF

40.2.2.3  Yleisen PNECsediment-arvon johtaminen 
SSD-kuvaajan avulla 

Jos ekotoksisuustietoja on riittävästi käytettävissä, 
sedimenttien pNEC-arvo voidaan johtaa lajiherk-
kyysjakaumalla (ssd-jakauma), jolloin pNECsedi-

ment lasketaan perustuen Aldenberg & Slob (1993) 
yhtälöön: 

PNECsediment= (5 % SSD * 50 % c.i.)  ⁄  AF

41   INTEGROITU RISKINARVIO

Hannu Komulainen (THL) ja Sari Makkonen (UEF) 

Integroidulla riskinarviolla tarkoitetaan tässä ter-
veysriskin ja ekologisen riskin samanaikaista arvi-
ointia ja lopuksi näiden keskinäistä vertailua. Integ-
roitu riskinarvio havainnollistaa kummalle puolelle 
arvioitavassa kohteessa ensisijaiset riskit kohdistu-
vat ja sen, mitä keskeisimmät riskit ovat kokonai-
suudessaan. Terveysriskin arvio tehdään teknisesti 
omana prosessinaan ja ekologinen riskinarvio oma-
na prosessinaan. On kuitenkin hyödyksi, että riskin-
arvion tekijät ovat tarvittaessa yhteydessä toisiinsa, 
esimerkiksi keskustelevat ja sopivat riskinarvioon 
käytettävästä datasta. 

Integroidun riskinarvion etu on se, että terveys- 
ja ekologista riskinarviota tehtäessä voidaan käyttää 
yhteistä tietopohjaa kohteen altisteista ja kohteessa 
esiintyvistä pitoisuuksista. Teknisesti työmäärä vä-
henee (voidaan käyttää samoja kohteen pitoisuus-
tietokantoja) ja riskien vertailtavuus myös paranee, 
kun arviossa käytetään samoja tietoja. Riskinarvi-
oinnissa päästöjen, niiden leviämisen ja ympäris-
tön pitoisuuksien muodostumisen osuudet ovat siis 
mahdollisuuksien mukaan yhtenevät. 

Esimerkiksi yksittäisen vesistön pintavedessä 
olevien epäpuhtauksien haittavaikutuksia arvioi-
daan sekä terveys- että ekologisten/ekotoksisten 

vaikutusten suhteen. Terveysriskien puolella arvi-
oidaan vedessä todettujen pitoisuuksien vaikutusta 
uimavetenä ja ekologisessa arviossa vaikutusta ka-
loihin. Kala (epäpuhtaudet kalassa) muodostaa po-
tentiaalisen altistumislähteen ihmisille, eli integraa-
tiota on myös tällä tasolla. Ympäristöterveysriskin 
arviossa arvioidaan ihmisten altistumista ympäris-
tön kautta, aste pidemmälle kuin varsinaiseen ym-
päristöön kohdistuvat vaikutukset. 

Integroidulle riskinarviolle ei ole erillisiä ohjei-
ta sen teknisestä toteuttamisesta ylipäänsä. Siinä 
noudatetaan edellä kuvattua toimintaperiaatetta 
kuhunkin tapaukseen soveltaen. Riskinarviossa oli-
si hyvä olla tämänsuuntainen riskejä yhteen vetä-
vä kappale (esimerkiksi otsikolla Kokonaisriskit). 
Tämä edellyttää, että terveysriskin arvio ja ekologi-
nen riskinarvio esitetään samassa kokonaisuudessa. 
Jos riskinarviot on tehty erillisinä, mahdollisesti eri 
aikaan, integroiva yhteenveto riskeistä on tästä huo-
limatta hyödyllinen riskien hallinnan kannalta. Täl-
löin ne on esitettävä jossain muussa dokumentissa. 
MINERA-riskinarviomalli sisältää sekä terveysris-
kin arvio- että ekologisten vaikutusten arvio-osiot. 
Niiden antamat tiedot on lopulta arvioitava yhteen 
ja tulos kirjoitettava sanallisesti auki. 
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Ympäristöriskien arvioinnissa tarkastellaan päästöjä, niiden leviämistä, ihmisten ja eliöiden 
altistumista syntyville ympäristön pitoisuuksille ja altistuksesta syntyviä riskejä. Se on eri-
tyisen hyödyllinen lähestymistapa metallimalmikaivoksien tarkastelussa. Ympäristöriskien 
arvioinnilla voidaan selvittää ja vertailla kaivoksen normaalitoiminnan aikaisten prosessien 
ja prosessivaihtoehtojen ekologisia ja terveysvaikutuksia. Geologian tutkimuskeskuksen 
(GTK), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) 
yhteinen, EAKR-rahoitteinen Metallikaivostoiminnan ympäristöriskinarviointiosaamisen 
kehittäminen -hanke toimi vuosina 2010−2013. Tässä MINERA-hankkeen loppuraportissa 
esitellään hankkeen tuloksia ympäristöriskinarviointiprosessin, menetelmien ja arvioinnis-
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leviäminen, pitoisuuksien arvioiminen kaivoskohteen ympäristön eri medioissa, eliöiden ja 
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Environmental risk assessment examines industrial processes, emissions, the spread of 
contaminants, ambient concentrations, exposure of humans and biota, and the effects of the 
exposure, providing an especially useful approach for environmental issues in metal min-
ing. The risk assessment can be used to study and compare the ecological and health effects 
of various process options during the normal operation of a mine. The ERDF-funded MIN-
ERA project (Improving environmental risk assessments for metal mines) was carried out 
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Health and Welfare (THL) and the University of Eastern Finland (UEF) during 2010–2013. 
This project report presents results on the environmental risk assessment process, methods 
and data needs for metal mines. The report provides models for risk assessment for various 
stressors and describes selected methods in more detail. Topics include mining processes 
and their related emissions, the spread of contaminants, evaluation of contaminant concen-
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