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Kuva 1. Rautuvaaran suljettu rikastushiekan jätealue kesäkuussa 2005, Kolari, Länsi-Lappi.
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1 YLEISKUVAUS 

Rautuvaaran suljettu rautakaivos sijaitsee Kolarin kunnassa, Länsi-Lapissa. Kaivostoiminta alkoi 

vuonna 1962 ja päättyi vuonna1988. Malmia louhittiin maanalaisesta kaivoksesta ja kahdesta 

avolouhoksesta. Rautuvaaran rikastamoon tuotiin rikastettavaksi malmikiveä myös Hannukaisen 

alueelta, Kuervaaran avolouhoksesta vuosina 1978-1986 ja Laurinojan avolouhoksesta vuosina 

1982-1988. Kuervaaran ja Laurinojan malmit sisälsivät rautaoksidin lisäksi kultapitoista kupari-

malmia. Hannukaisen kaivokset sijaitsevat noin 10 km Rautuvaarasta Äkäslompolon suuntaan. 

Rautaruukin toiminnan aikana Rautuvaaran rikastamo tuotti rauta- ja kultapitoista kuparirikastet-

ta Rautuvaaran ja Hannukaisen esiintymistä. Kaivoksen sulkemisen jälkeen Rautaruukki Oy 

vuokrasi rikastamon Outokumpu Oy, joka jatkoi rikastamon toimintaa vuodesta 1989-1996. Ou-

tokumpu Oy rikasti Laurinojan, Saattoporan ja Pahtavuoman Cu-Au-malmeja ja muutamien koe-

louhintakaivosten malmikiviä (Juomansuu, Kirakkajuppura). 

Rautuvaaran kaivoksen kokonaislouhinta oli 12,86 Mt ja rikastetun malmikiven määrä 11,56 Mt. 

Hannukaisesta kuljetettiin Rautuvaaraan rikastettavaksi malmikiveä noin 4,56 Mt. Rautaruukin 

toiminnan aikana Rautuvaaran malmin rikastuksesta syntyi 4,68 Mt ja Hannukaisen malmien 

rikastuksesta 2,38 Mt rikastushiekkaa. Outokumpu Mining Oy:n kaivosten ja koelouhosten mal-

mien rikastuksesta syntyneet rikastushiekan määrä on noin 2,47 Mt (Taulukko 1). Rautuvaaran 

135 hehtaarin laajuiselle jätealueelle on varastoitu kaikkiaan noin 9,53 Mt rikastushiekkaa (Kuva 

1, Liitteet 1 ja 3, Tuomela & Lassila 2008). 

Rautuvaaran avolouhosten eteläpuolen jätealueella on sivukiviä noin 2,2 Mt (Liite 5a). Hannu-

kaisen alueella sivukivijätteen määrä on noin 5,4 Mt. Lisäksi Hannukaisen jätealueelle on läjitet-

ty maanpoistomaita yhteensä 2,9 milj. m
3
.  

Rautuvaaran kaivosalue sijaitsee Niesajoen valuma-alueella. Niesajoen alkuperäinen uoma oli 

ennen kaivostoimintaa nykyisten altaiden (eteläinen rikastushiekka-allas ja pohjoinen Ylläksen 

keskuspuhdistamon keräilyallas) kohdalla (liitteet 1-3). Kaivostoiminnan alkaessa Niesajoki 

käännettiin virtaamaan Kylmäojan kautta Äkäsjokeen, joka laskee Muoniojokeen. Katkaistun 

Niesajoen uoma rajattiin kolmella padolla (ns. ylä-, väli- ja alapato). Ylä- ja välipadon välinen 

pohjoinen allas eli raakavesiallas toimi kaivostoiminnan aikana puhtaan veden varastona. Väli- 

ja alapadon välinen allas toimi rikastamon rikastushiekan läjitysalueena, jonka eteläisin osa toimi 

selkeytysaltaana. Rikastushiekka-allas on padottu osittain myös itäpuolelta.  

 

Taulukko 1. Outokumpu Oy:n kultapitoisten kuparimalmien (Saattoporan, Laurinojan, Pahta-

vuoman), Juomansuon kultamalmin ja Kirakkajuppuran Pt-Pd-malmin rikastuksessa syntyneiden 

rikastushiekkojen kokonaismäärät, jotka on varastoitu Rautuvaaran jätealueelle, Kolari. 

 

Esiintymä
Malmin 

metallit

Rikastushiekka 

(tonnia)

Saattopora, Kittilä Au, Cu 2 050 816

Laurinoja, Kolari Cu, Au 137 209

Pahtavuoma, Kittilä Cu, Ag 263 194

Juomasuo, Kuusamo Au, Cu, Co 16 653

Kirakkajuppura, Keminmaa Pt, Pd 2147

Yhteensä 2 470 018
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Nykyisin Ylläksen keskuspuhdistamon jätevedet jälkiselkeytetään pohjoisessa, kaivoksen van-

hassa raakavesialtaassa. Liika vesi altaasta johdetaan pumppaamalla altaiden itäpuolella kulke-

vaan laskuojaan (ympärysojaan) ja sitä kautta Niesajokeen rikastushiekka-altaan eteläpuolelle 

(Liite 3).  

Rautuvaaran rikastushiekan jätealue on vajaat 2 km pitkä ja 500 m leveä (Kuva 1, Liitteet 2 ja 

5a-b). Rikastushiekka on läjitetty entiseen Niesajoen laaksopainanteeseen ja sitä reunustaville 

moreenipeitteisille, loiville rinnealueille. Jätealueen eteläosasta, entisestä selkeytysaltaasta noin 

kolmasosa on veden peitossa. Niesajokilaakso ja jokea reunustava alue on alkuaan ollut pääosin 

suomaata. Läjitysalueen laajuus on noin 135 ha, josta vajaat 30 ha on veden peittämää, entistä 

saostusallasta. Vedenpinnan yläpuolisen rikastushiekka-alueen laajuus vaihtelee kevään tulva-

ajan ja kesäkauden aikana, ja on riippuen vuotuisesta sadannasta, vaikka altaasta johdetaankin 

vettä ylivirtausuomia pitkin alapuoliseen vesistöön (Niesajokeen).  

Geologian tutkimuskeskus tutki Rautuvaaran kaivosalueen nykytilaa vuosina 2005-2006. Tutki-

muksissa selvitettiin pinta- ja pohjavesien sekä suotovesien laatua, rikastushiekka-alueen maa-

kerrostumien paksuutta, koostumusta ja laatua, alkuaineiden liukenemista ja kulkeutumista maa-

perässä ja vesissä. Tämä tutkimus on jatkoa aiemmalle tutkimukselle (Väisänen et al. 2005). ja 

sen tavoitteina on kuvata läjitysalueen (kaatopaikan) pohjan rakenne, rikastushiekan rakenne ja 

kemiallinen tila sekä läjitysalueen ympäristövaikutukset pinta- ja pohjaveteen. Lisäksi tutkimuk-

sessa esitetään suositukset jälkihoidolle perustuen tehtyihin havaintoihin ja ilmiöihin rikastushie-

kan kemiallisessa tilassa.  

 

2 KALLIOPERÄ 

Kolarin malmikriittisten alueiden tutkimus on aloitettu lähes sata vuotta sitten Juvakaisenmaalta 

(Borgsröm 1928 ja esim. Mikkola 1941). Kolarin ympäristön geologiset piirteet on kuvattu kar-

keasti jo 1:400 000-mittakaavaisella Suomen geologisella yleiskartalla, Muonio, B7 (Mikkola 

1936) ja myöhemmin yksityiskohtaisemmin Kihlangin (Lehtonen 1981), Kittilän (Rastas 1984), 

Kolarin (Väänänen 1984) ja Kurtakon (Väänänen 1992) 1:100 000-mittakaavaisilla kallioperä-

kartoilla ja niiden selityksissä (Väänänen 1998). Kolarin malmikriittiset alueet, Rautuvaara ja 

Hannukainen mukaan lukien, tunnetaan varsin hyvin perusteellisten kenttätöiden, kairausten ja 

geofysikaalisten maastomittausten sekä geofysikaalisten lentomittausten perusteella (Hiltunen & 

Tontti 1976, Kuivasaari 1980, Hiltunen 1982). 

Kolarin alueen kallioperä on käynyt läpi monifaasisen deformaation ja alueellisen metamorfoo-

sin (Hiltunen & Tontti 1976). Vahvimman deformaation aikana kallioperään kehittyivät koillis-

lounassuuntaiset antiformi- synformirakenteet sekä ylityönnöt. Siirrokset lohkovat näitä rakentei-

ta. Rakennepiirteet ilmenevät selkeästi geofysikaalisilla matalalentokartoilla, joita hyväksi käyt-

täen katkeileva Rautuvaaran muodostuma on seurattavissa kvartsimontsoniitti-intruusion kontak-

tissa kymmeniä kilometrejä Kolarin Ristimellasta Rautuvaaran kautta Hannukaiseen ja edelleen 

pohjoiseen.  

Rautuvaaran kaivosalueen ja Hannukaisen avoluohosten kallioperää luonnehtivat laaja-alainen, 

montsoniittinen syväkivi (n. 1.862 Ga) sekä paleoproterotsooiset pintakivet. Rautuvaaran pinta-

kivet ovat pääosin kvartsiittia ja arkoosikvartsiittia. Stratigrafisesti kvartsiitin päällä, kvartsiitin 

ja syväkiven kontaktissa, tavataan n. 20-200 m paksuisia liuskeita, joka koostuvat raitaisista am-

fiboliiteista, grafiitti- ja kiisupitoista liuskeista, diopsidikarsikivistä ja niihin liittyvistä linssimäi-

sistä magnetiittiesiintymistä (Kuivasaari 1980, Hiltunen 1982). Liuskeet ovat erotettavissa strati-

grafiseksi yksiköksi, joka on nimetty Rautuvaaran muodostumaksi (Hiltunen 1982). Muodostu-
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man jatkeilla, Ristimellassa, tavataan myös kalkkikiviä ja mm. rautamuodostumia, jotka viittaa-

vat muodostuman kemiallissedimenttiseen alkuperään. Muodostuman karsikivet ja niihin liitty-

vät magnetiittilinssit on selitetty synnyltään metasomaattisiksi. Malmiaineksia kuljettivat fluidit.  

Taloudellisesti merkittävät esiintymät nimettiin karsirautamalmeiksi (Kuivasaari 1980, Hiltunen 

1982). Malmit sisältävät säännöllisesti magneetti-, rikki- ja kuparikiisua. Myös merkittäviä kul-

tapitoisuuksia on havaittu. Nykyään Rautuvaaran ja Hannukaisen malmit tulkitaan ns. rautaoksi-

di-kupari-kulta-malmeiksi, ns. IOCG-esiintymiksi (Eilu & Niiranen 2003).  

 

3 MAAPERÄ  

Maaperä on kaivosalueella ja sen ympäristössä pääosin hiekkamoreenia (Liite 2). Maaston alavat 

kohdat ja painanteet ovat turvetta tai soistuneita moreenialueita. Kalliopaljastumia tai ohuen, alle 

metrin paksuisen moreenikerrostuman peittämiä kallioalueita esiintyy osassa vaarojen rinteitä. 

Rautuvaarasta muutama kilometri pohjoiseen sijaitsee harjujakso, joka kulkee Hannukaisen ja 

Luosun kautta Ylläsjärvelle. Harjujakson lähialueilla, Äkäsjokilaaksossa ja myös muissa joki-

laaksoissa on hiekka- ja sorakerrostumia. Niesajokilaaksossa on myös GTK:n vanhojen maape-

räkartoitustietojen mukaan hiekkaa ja soraa, jotka ovat todennäköisesti aikoinaan virtaavan ve-

den kuljettamia ja kasaamia jokikerrostumia. Kerrostumat sijaitsevat enimmäkseen moreenimä-

kien rinteissä.  

Liitteen 2 kartoitusaineisto perustuu ilmakuvatulkintaan. Tästä johtuen maaperäkartan hiekka- ja 

sora-alueet voivat käytännössä olla paikoin myös hiekkaisia moreenialueita. Aikaisempien tut-

kimustietojen mukaan Rautuvaaran, Kuervaaran ja Laurinojan alueiden irtomaapeitteen paksuus 

on keskimäärin noin 20 m. Hirvaksen (1991) tutkimusten mukaan Rautuvaarassa on kuusi erillis-

tä moreenikerrostumaa, jotka kertovat alueen geologisesta kehityshistoriasta ja useista jäätiköi-

tymisvaiheista. 

Rautuvaaran alue kuuluu Muonionjoen-Tornionjoen vesistöalueeseen. Ylläksen alueella on poh-

javeden muodostumisen kannalta hyödynnettäviä, laaja-alaisia hiekka- ja soramuodostumia. 

Niistä selväpiirteisin ja pohjavesivaroiltaan merkittävin on harjujakso, joka kulkee Hannukaisen 

ja Luosun kautta Ylläsjärvelle. Tähän harjujaksoon kuuluvat mm. Rytijänkänharjut Hannukaisen 

lähellä. Niesajoen pohjavesialue, joka sijaitsee tällä alueella, on luokiteltu II luokan pohjavesi-

alueeksi ja Pitkäjärven pohjavesialue luokkaan III (Britschgi & Gustafsson 1996). Rautuvaarasta 

Kolarin kirkonkylän suuntaan on hiekka- ja sorakerrostumia Niesajokilaaksossa, missä sijaitsee 

kaikkiaan viisi III luokan pohjavesialuetta. Näistä Kurtakon ja Kivikkopalon pohjavesialueet si-

jaitsevat 2-4 km:n etäisyydellä Rautuvaaran rikastushiekka-altaan eteläpadosta lounaaseen. 

Erinäistenmaan, Sadinkankaanlammen ja Juvakaisenmaan pohjavesialueet sijaitsevat kauempana 

Rautuvaarasta, vain muutaman kilometrin etäisyydellä Muonionjoesta. Varsinaisella kaivosalu-

eella tai sen läheisyydessä ei ole I-luokan pohjavesialueita. 

 

4 LUONNON MAISEMA 

Luonnonmaisemaltaan tutkimusalue kuuluu Länsi-Lapin ylätunturialueeseen. Alue rajoittuu sen 

eteläpuolella sijaitsevaan Keski-Lapin vaihtelevan reliefin alueeseen (Alalammi et al. 1986), 

missä on myös aapasoita. Muonionjokilaakso sijaitsee n. 15 km Rautuvaarasta länteen. Korkeus-

erot vaihtelevat enimmäkseen rikastushiekka-altaan rantojen 190 m:stä moreenimäkien 230 m:iin 

meren pinnan yläpuolella. Tutkimusalueen länsi- ja pohjoispuolella sijaitsevien korkeimpien 

vaarojen huiput ovat 271 ja 280 m mpy.  
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Tutkimusalueen ympäristössä puusto on pääosin mänty- ja kuusimetsää tai sekametsää (Kuva 2). 

Hiekka- ja sora-alueilla sekä moreenialueilla aluskasvillisuus on melko niukkaa, mutta kosteissa 

jokilaaksoissa tai purojen varsilla kasvillisuus on paikoin varsin rehevää. Tutkimusalueella ja sen 

lähiympäristössä ei ole suojelualueita. Tutkimusalueesta noin 4 km kaakkoon on Naturaan kuu-

luva Niesaselkä, jonka pinta-ala on 1950 ha. Se kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan 

(VMO). 

 

 
 

Kuva 2. Rautuvaaran itäpuoliselta moreenimäeltä avautuva maisema länteen Rautuvaaran sulje-

tulle kaivosalueelle, Kolari, Länsi Lappi. 

 

5 TUTKIMUSAINEISTO JA – MENETELMÄT 

 

5.1 Näytteenotto- ja näytteiden analysointimenetelmät 

Liitteessä 3 on esitetty vesinäytteiden ottokohteet rikastushiekka-alueella, rikastushiekka-

altaassa, alapadon ylivuotokohdassa ja ympärysojassa sekä maaperänäytteiden ottopaikat kai-

rauskohteista rikastushiekka-alueella. Liitteessä 4 on kuvattu tarkemmin näytteiden esikäsittely 

ja käytetyt analyysimenetelmät. 
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5.1.1 Läjitysalueen kairaus, näytteidenotto ja analyysit  

Elokuun lopussa 2006 tehtiin näytteenottokairauksia GTK:n monitoimikoneella (GM100) jäte-

alueen eri osissa rikastushiekan rakenteen, paksuuden ja pohjamaalajin havainnoimiseksi. Kaira-

uksessa rikastushiekka- ja pohjamaanäytteet otettiin pintakerroksesta alaspäin edeten, jatkuvana 

kerrosnäytteenä halkaistulla teräsputkinäytteenottimella (Kuva 3). Niissä kohdin läjitysaluetta, 

missä veden kyllästämä aines oli paineellista, näytteet pohjakerroksista otettiin läpivirtausterällä 

(geokairausmenetelmällä). Kallion pinta tarkistettiin erikseen timanttikairauksella käyttäen vesi-

huuhtelua. GTK:n kairausnäytteenottomenetelmät on akkreditoitu ISO/FDIS 9001 laatujärjes-

telmän mukaisesti. 

Kaikkiaan kairauksia tehtiin 16 kohteessa, joista 13 oli läjitysalueen näytteenottokohteita ja 3 

havaintoputkien asennuskohteita (Liite 3). Kairauskohteista otettiin kaikkiaan 82 näytettä eri sy-

vyyksiltä. Näytteistä valittiin kemian analyyseihin 53 kpl. Lisäksi otettiin uraanipitoisuuden 

määrittämistä varten erillinen kerrosnäyte lapiolla kaivetun kuopan seinämästä 50-60 cm:n sy-

vyydeltä kerroksesta, missä säteilytaso oli suurempi kuin sen ylä- tai alapuolisessa kerroksessa.  

Näytteenottokohteissa havainnoitiin rikastushiekkakerrosten visuaalinen rakenne, kosteus ja ve-

sipinnan syvyys (vedellä kyllästyneen aineksen yläpinta), hapettuminen (saostumat) sekä rikas-

tushiekan alapuolisten pohjamaakerrosten maalaji ja sen tiiveys. Havainnoinnin yhteydessä ero-

tettiin kerrosnäytteet muovipusseihin, jotka siirrettiin välittömästi mustilla jätesäkeillä erotettui-

hin näytelaatikoihin hapettumisen hidastamiseksi. Maastossa heti näytteen erottamisen jälkeen 

pH ja redox-arvot mitattiin kenttäkäyttöisillä Mettler Toledo pH/ORP-mittarilla. Kuiva näyte 

kostutettiin ennen mittausta ioninvaihtovedellä. Läjitysaltaan pohjalta otetuista turvenäytteistä ei 

voitu tehdä pH- ja redox-mittausta turpeen kovettumisen takia (tiivistynyt pohjarakenne).  

 

 

Kuva 3. Kairausnäytteiden käsittelyä maastossa, Rautuvaaran suljettu rikastushiekan jätealue, 

Kolari, Länsi-Lappi. 
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Kuva 4. Maastomittauksia rikastushiekan jätealtaan alapadon suotovedestä, Rautuvaaran suljettu 

kaivosalue, Kolari, Länsi Lappi.  

 

Maastossa ja kuljetuksessa näytteet säilytettiin viileässä ja valolta suojassa (mustissa säkeissä). 

GTK:n kemian laboratoriossa ne jäädytettiin välittömästi saapumisen jälkeen. Näytteiden alku-

ainekoostumus määritettiin heikkouutto- ja happouuttomenetelmillä, joiden kuvaukset on esitetty 

liitteessä 4.  Näytteiden esikäsittely, uutot, ICP-OES- ja ICP-MS-mittaukset, kokonaisrikin, ko-

konaishiilen ja karbonaattisen sekä ei-karbonaattisen hiilen määritykset tehtiin GTK:n akkredi-

toidussa geolaboratoriossa Kuopiossa. Geolaboratorio on akkreditoitu EN 45001 standardin ja 

ISO Guide 25 mukaan. 

5.1.2 Vesinäytteiden otto ja analyysit  

Vesinäytteitä otettiin jätealueen pohjoisosasta, vyöhykepadon pohjoispuolisesta painanteesta, 

mihin vettä suotaa jätealueelta vyöhykepadon alaosasta. Suotovesiä otettiin 8 kohteesta, joista 4 

vyöhykepadon alaosaan lapiolla kaivetuista kuopista ja 4 välipadon ja vyöhykepadon välisistä 

erillisistä lammikoista. Näytteenottoajankohtana elokuussa 2006 suotovesipainanteen länsiosa oli 

pinnalta kuiva ja itäisen osan suotovesilammikot olivat kuivumisen takia kaventuneet kolmas-

osaan kevään 2005 laajuudesta. Vesinäytteet otettiin kahdella tavalla, maavesi lapiolla kaivetuis-

ta matalista kuopista ja pintavesi pienialaisista lätäköistä ja matalasta itäisimmästä vesiallasosas-

ta (Liite 3). Maavesi edustaa jätealtaalta padon läpi maan sisällä suotavaa vettä ja lätäkössä tai 

vesialtaassa patovyöhykkeestä pintaan purkautuvaa suotovettä. Rikastushiekasta pintaan suotau-
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tuneet vesinäytteet otettiin pipetillä suoraan muovipulloon. Alapadon suotovedestä otettiin myös 

suotovesinäyte lapiolla kaivetun pienen kuopan pohjalta (kuva 4). 

Pintavesinäytteitä otettiin 23 eri kohteesta yhteensä 29 kpl. Yllä mainittujen suotovesien lisäksi 

näytteitä otettiin rikastushiekka-altaan ylivirtausuomista, jätealueen itäpuolen ympärysojasta ja 

Niesajoen ylä- että alajuoksulta (n. 2 km pohjavedenpuhdistamosta yläjuoksun suuntaan ja 2 km 

eteläpadosta joen alajuoksun suuntaan). Neljästä kohteesta otettiin vesinäytteet sekä kesä- että 

elokuussa 2006. (Liitteet 3 ja 5-10) 

Pohjaveden laadun selvittämiseksi tutkimusalueelle asennettiin kolme pohjaveden havaintoput-

kea (PEH-muovia, Kuva 5). Yksi putkista asennettiin rikastushiekka-alueen itäpuolelle, jätealu-

een itäpuolen moreenialueen suotoalueelle (P1, putken syvyys 11,6 m), toinen jätealueen vyöhy-

kepadon suotoalueelle (P2, putken syvyys 9 m) ja kolmas alapadon eteläpuolen moreenialueelle 

(P3, putken syvyys 14,7 m). Havaintoputkien kohteissa irtomaan paksuus ja kalliopinnan syvyys 

varmistettiin kairauksella. Havaintoputket ovat halkaisijaltaan 63/47 mm. Putkien maanpäälliset 

osat suojattiin lukittavilla, ruostumattomasta teräksestä tehdyillä suojaputkilla.  

 

 

Kuva 5. Kairaus ja pohjavesiputken asennus alapadon eteläpuolella, Rautuvaaran suljettu kai-

vosalue, Kolari, Länsi-Lappi. 
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Pohjaveden havaintoputkista mitattiin 2 viikon kuluttua niiden asentamisesta vedenpinnan kor-

keus Solins 101-mittarilla ja otettiin pohjavesinäytteet. Ennen näytteenottoa putket pumpattiin 

tyhjiksi Grundfos-pumpulla vuorokausi. Näytteet otettiin kertakäyttöisillä Bailer-vesinoutimilla.  

Pinta- ja pohjavesinäytteiden otossa noudatettiin GTK:n pohjavesitutkimuksen toimintakäsikir-

jan ohjeita. Pintavesi- ja pohjavesinäytteiden alkuainepitoisuudet mitattiin ICP-AES ja ICP-MS-

laitteilla GTK:n akkreditoidussa geolaboratoriossa Espoossa. Vesinäytteiden esikäsittely ja muut 

mittausmenetelmät on kuvattu liitteessä 4. 

Vuoden 2006 tutkimusaineistojen lisäksi on käytettävissä vuoden 2005 aineisto (Väisänen et al. 

2006). Vuoden 2005 vesinäytteistä osa oli otettu samoista kohteista kuin tämän tutkimuksen ve-

sinäytteet.  

5.2 Geofysiikan mittausmenetelmät 

Rautuvaaran kaivosalueen ympäristötutkimusten käytössä on ollut GTK:n valtakunnallisen kar-

toitusohjelman aerogeofysikaaliset mittaukset. Näiden lisäksi GTK:n Pohjois-Suomen yksikön 

toimesta teki tätä selvitystä varten rikastushiekan jätealueella sähköisiä ja sähkömagneettisia mit-

tauksia, gammasäteilymittauksia sekä muita tutkimuksia palvelevia paikannusmittauksia kesällä 

2005 ja 2006. Sähköisillä ja sähkömagneettisilla tutkimuksilla selvitettiin allasalueen sisäistä ra-

kennetta ja kartoitettiin mahdollisia haitta-aineiden suotoreittejä allasalueen ulkopuolelle. Tässä 

raportissa esitetään tuloksia vain gammasäteilymittauksista, joiden tavoitteena oli selvittää len-

tomittauksissa todetun säteilyanomalian lähdettä ja mahdollisia ympäristöriskejä. 

Maastomittauksissa säteilymittarina oli Exploranium GR-130, jolla voi mitata totaalisäteilyä se-

kä tehdä spektrometrisiä havaintoja säteilyn aiheuttajan tunnistamiseksi. Totaalisäteilyn aktiivi-

suutta kartoitettiin hajapistemittauksena kulkemalla ristiin rastiin rikastushiekka-alueella ja otta-

malla havaintoja 10 sekunnin välein. Paikantaminen perustui mittauspisteiden GPS-havaintoihin. 

Liitteen 6 karttakuva perustuu Surfer-ohjelmalla Kriging-menetelmällä interpoloituun tasaväli-

seen hilaan. Havaintopisteet on merkitty karttaliitteeseen pisteillä. 

 

6 TULOKSET 

6.1 Rikastushiekan läjitysalueen rakenne ja vesien suotomekanismi 

Rikastushiekka on läjitetty Niesajoen laakson painanteeseen ja sitä reunustaville moreenipeittei-

sille, loiville rinteille (Liitteet 1 ja 2). Niesajokilaakso ja jokea reunustava alue on alkuaan ollut 

suomaata. Läjitysalueen laajuus on noin 135 ha, jonka eteläosasta noin 30 ha on veden peittämää 

entistä saostusallasta (Liite 5a). Kairaushavaintojen mukaan rikastushiekan paksuus vaihtelee 

vyöhykepadon pohjoispuolen suotovesialueella 3-3,5 m, varsinaisen jätealueen pohjoisosassa 4-

15 m ja keskiosassa 5-9 m (Taulukko 2). Rikastushiekan pintatopografia alenee pohjoisesta ete-

lään, jota on havainnollistettu Liitteen 5b 3D-kuvassa. 

Rikastushiekkaa on levinnyt myös entisen saostusaltaan pohjalle. Hiekan paksuutta vesikerrok-

sen alla ei mitattu tämän tutkimuksen kairausten yhteydessä. PSV-Maa ja Veden selvityksen 

(2002) mukaan metalli- ja arseenipitoisen sedimentin paksuus vesiallasosassa oli 20 cm. Selvi-

tyksessä ei kuitenkaan ollut kuvausta, kuinka paljon sedimentti sisälsi pohjamaan turveainesta, 

rikastushiekkaa ja/tai vedestä saostunutta hienoainesta. Voidaan kuitenkin olettaa, ettei varsinai-

sen rikastushiekan osuus ole kovin suuri, koska altaan vesinäytteenoton yhteydessä pohjalta nä-

kyi ohuen hienoaineksen (ilmeisesti saostuma-aineksen) peittämiä puiden runkoja. 
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Rikastushiekka-altaan pohjan topografia kuten myös pintatopografia viettää asteittain etelään 

päin (Liitteet 1ja 5b). Pohjois- ja keskiosien välinen korkeusero on noin 5-7 metriä (Taulukko 2). 

Rikastushiekka on alkuaan pumpattu altaan pohjoisosasta. Tämän seurauksena rikastushiekka on 

karkearakeisempaa pohjoisosassa kuin keski- ja eteläosassa, minne vesipitoinen hienoaines on 

kulkeutunut ja laskeutunut läjityksen aikana. Lajittuneisuudesta ja läjitysalustan korkeuserosta 

seuraa, että pohjoisosasta (sen etelälaidalta, vyöhykepadolla) vesikyllästeinen, hienojakoinen ri-

kastushiekka valuu edelleen hitaasti etelää kohti (ks. nuolet Liitteessä 5b). Tulkinta perustuu pai-

neellisen rikastushiekan esiintymishavaintoihin, joita tehtiin turvepohjaisten reuna-alueiden li-

säksi myös keskialueelta (Taulukko 2). Moreenipohjaisissa pohjois- ja koillisosissa ei esiintynyt 

paineellista rikastushiekkaa. 

Vesipinnan ja siihen liittyen vedellä kyllästyneen rikastushiekan yläpinnan vaihtelu seuraa alus-

tan tiiviyttä ja hienoaineksen runsautta läjityksessä. Karkearakeisessa rikastushiekassa pohjois-

osassa vesipinta on alempana kuin hienojakoisessa keskiosassa ja pohjoisosan luoteisreunalla, 

mihin Outokumpu Oyj:n hienojakoinen rikastushiekka on pääosin läjitetty. Pohjoisosan vesipin-

nan lasku on seurausta pohjamaan moreenin veden johtavuudesta, kun taas keskiosassa tiivisty-

nyt turvekerros pohjalla estää veden suotautumisen turpeen läpi alla olevaan moreeniin ja pohja-

veteen (Kuvat 6a-c). 

Pohjoisosassa rikastushiekan kuivakuoren paksuus vaihteli vyöhykepadon lähellä 3-7 m, vyöhy-

kepadon eteläpuolella ja pohjoisosan luoteisreunalla 2-3 m sekä altaan keskiosassa 1,5-0,5 m ja 

lähellä saostusallasta alle 0,5 m (Liite 5a). Kuivakuoren rikastushiekka on voimakkaasti hapettu-

nut tai osittain hapettunut. 

 

Taulukko 2. Rikastushiekan jätealueen kairauspisteiden paikkatiedot, rikastushiekan paksuus, 

vedellä kyllästyneen rikastushiekan yläpinta (vesipinta) ja altaan pohjan maalaji sekä kallionpin-

nan syvyys kairauskohteittain (liite 3), Rautuvaaran suljettu kaivosalue, Kolari, Länsi-Lappi. Se-

litykset: koord = koordinaatti (X tai Y), mpy = metriä meren pinnan yläpuolella, PROF = profiili, 

PROF1-PROF14 = Liitteen 3 kairauspisteet K1-K14. 

 

Rikastushiekan 

paksuus

Altaan pohjan 

syvyys

Vesipinta 

rikastushiekassa

Pohjarakenteen 

maa-aines

Kallion 

pinta

Xkoord Ykoord Zkoord m m mpy m mpy m mpy

Vyöhykepadon pohjoispuoli

PROF1 7489651 2497480 193,7 3,3 190,4 190,7 Hiekkamoreeni 185,9

PROF2 7489541 2497708 191,5 3,5 188,0 189,6 Hiekkamoreeni 185,9

Läjitysalueen pohjoisosa

PROF8 7489485 2497326 197,2 5,8 191,4 194,7 Hiekkamoreeni -

PROF7 7489481 2497404 200,2 9,9 190,3 192,9 Soramoreeni 190,2

PROF4 7489531 2497543 196,5 9,7 186,8 190,5 tiivistynyt turve
1) -

PROF5 7489449 2497702 196,7 15,3 181,4 193,6 tiivistynyt turve
1) -

PROF6 7489349 2497841 195,4 7,8 187,6 189,4 Hiekkamoreeni 187,4

PROF9 7489379 2497244 195,2 3,9 191,3 192,5 Soramoreeni -

PROF13 7489255 2497452 194,0 14,7 179,3 192,0 tiivistynyt turve
1)

178.5
2)

Läjitysalueen keskiosa

PROF10 7489053 2497156 192,8 4,9 187,9 192,2 tiivistynyt turve -

PROF11 7489012 2497229 192,8 6,7 186,1 192,4 tiivistynyt turve
1) -

PROF12 7488954 2497287 192,2 8,5 183,7 191,9 tiivistynyt turve
1) -

PROF14 7488906 2497475 192,1 7,7 184,4 191,9 tiivistynyt turve
1) -

1)Päällä paineellista veden kyllästämää rikastushiekkaa 

2)Kallioruhje (sydänhukka)
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Suurimmassa osassa jätealuetta ja eteläpuolen entisessä saostusaltaassa rikastushiekan pohjara-

kenteena on tiivistynyt turve ja sen alla kantava hiekkamoreeni (Kuvat 6-7, Liite 5a). Tiivistynyt 

turvekerros muodostaa vesitiiviin pohjarakenteen, jolloin veden virtaussuunta läjityksen sisällä 

suuntautuu kohti reuna-alueita: pohjoisosassa pohjois-koilliseen ja keskiosassa kaakkoon ja ete-

lään ja aivan eteläosassa etelään. Liitteeseen 5a merkityn vedenjakajan tarkkaa sijaintia ei voitu 

paikantaa muutamien kairauspisteiden perusteella.  

Läjitysaltaan pohjois- ja luoteisreunassa rikastushiekka on suoraan hiekkamoreenin tai soramo-

reenin päällä (Kuvat 6a-b). Näillä alueilla rikastushiekan pohjarakenteena on kantava, vettä joh-

tava moreeni. Näistä osista puuttuu tiivis kerros ja läjityksen vesi suotautuu siis alaspäin moree-

nin pohjaveteen. Luoteisreunalla läjitykseen virtaa hapekasta pohjavettä moreenimäkialueelta, 

mikä näkyi kairausnäytteissä rikastushiekan pohjaosien osittaisena hapettumisena (vastaavanlai-

sesti kuin pinnassakin). Hapettuneen pohjaosan ja pinnan kuivakuorikerroksen välissä oli veden 

kyllästämää, hapettumatonta rikastushiekkaa. Vastaavanlaista ilmiötä ei havaittu itäreunan mo-

reenipohjaisessa läjityksessä (Kuva 6a). 

Läjitysalueella pohjaveden päävirtaussuunta on Niesajokilaakson suuntainen, kohti etelää (Liite 

5a). Läjityksen vesiä sekoittuu alustan pohjaveteen lähinnä vain pohjoisosissa, missä rikastus-

hiekka rajautuu suoraan moreeniin. Tältä alueelta kontaminoitunut pohjavesi pääsee virtaamaan 

läjityksen alle (tiivistyneen turvekerroksen alla) ja kulkeutuu Niesajokilaakson suuntaisesti ete-

lään päin. Pienellä alalla itäreunassa rikastushiekan suotovesiä purkautuu läjityksestä sitä reunus-

tavaan moreeniharjanteeseen, mistä vedet sekoittuvat pohjaveteen. Tällä alueella osa konta-

minoituneista pohjavesistä purkautuu pintaan harjannetta reunustavalla kosteikolla (Kuva 6c, 

Liite 5a) ja osa kulkeutuu Niesajoen laakson suuntaisesti eteläkaakkoon. Kontaminoituneiden 

pohjavesien sekoittuminen itä- ja länsipuolen moreenialueiden pohjavesiin on epätodennäköistä, 

koska näiltä alueilta pohjaveden virtaus suuntautuu Niesajokilaaksoon päin ja edelleen laakson 

suuntaisesti etelään.  

 

(a) 
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b) 

 

(c)  

 

 

Kuva 6. Rikastushiekan läjitysalueen rakenteen poikkileikkausluonnokset pohjoisosasta (a) länsi 

- itäsuunnassa (W1-E1) ja (b) lounas - koillissuunnassa (SW-NE) sekä keskiosasta (c) länsi - itä-

suunnassa (W2-E2, liite 5), Rautuvaaran kaivosalue, Kolari, Länsi-Lappi. Poikkileikkaukset pe-

rustuvat kairaushavaintoihin. 
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Kuva 7. Jätealueen pohjamaa, tiivistynyt turve rajautuen terävästi veden kyllästämään rikastus-

hiekkaan, Rautuvaaran suljettu kaivosalue, Kolari, Länsi-Lappi. 

 

6.2 Rikastushiekan koostumus ja kemiallinen nykytila 

Rikastushiekan potentiaalisista haitta-aineista kuparin ja arseenin pitoisuudet ylittivät pilaantu-

neen maan arvioinnissa (PIMA) käytetyt teollisuusalueelle sovellettavat ylemmät ohjearvot 

(Taulukko 3, Kuva 6). Hapettumisasteen mukaan luokiteltujen rikastushiekkakerrosten kuparin 

keskiarvopitoisuudet vaihtelivat välillä 940-1200 mg/kg ja arseenin välillä 120-290 mg/kg. 

Ylempiä ohjearvoja ylittäviä kuparipitoisuuksia mitattiin rikastushiekkakerroksen pintaosan ha-

pettuneista kerroksista, niiden alapuolisista osittain hapettuneista kerroksista sekä myös veden 

kyllästämistä kerroksista. Myös pohjarakenteen tiivistyneeseen turpeeseen oli kertynyt kuparia. 

Arseenipitoisuudet ylittivät ylemmät ohjearvot jätealueen kuivakuoren alapuolen rikastushie-

koissa (0,5-3 m) alueilla, mihin kultamalmin rikastuksesta syntynyttä jätehiekkaa on läjitetty tai 

minne sitä on levinnyt. Sen sijaan syvempien rikastushiekkojen ja pohjamaan arseenipitoisuudet 

alittivat ylemmät ohjearvot. 

Rikastushiekkanäytteiden nikkelin keskiarvopitoisuudet alittivat teollisuusalueelle sovellettavan 

nikkelin ylemmän ohjearvon (150 mg/kg, Taulukko 3). Ainoastaan ohuesta U-pitoisesta Juoman-

suon kultamalmin rikastushiekasta mitattiin ohjearvoa ylittävä Ni-pitoisuus (290 mg/kg). Ylei-

sesti rikastushiekan nikkelipitoisuudet seurasivat arseenipitoisuuksia, mikä viittaa nikkelin läh-

teen olevan lähinnä kultamalmien rikastushiekat ja pienemmässä määrin rautaoksidimalmien ri-

kastushiekat. Muiden haitallisina pidettyjen metallien pitoisuudet alittivat niiden ylemmät oh-

jearvot kaikissa rikastushiekkatyypeissä. 
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Taulukko 3. Hapettuneiden (pintaosan) ja osittain hapettuneiden sekä veden kyllästämien rikas-

tushiekkanäytteiden ja pohjamaanäytteiden happoliukoisten alkuaineiden keskiarvopitoisuudet, 

Rautuvaaran rikastushiekan jätealue, Kolari, Länsi-Lappi. Selitykset: n on näytteiden lukumäärä. 

Lihavoituna on merkitty ylemmät ohjearvot ylittävät pitoisuudet. 

 

 

(a)                                                                      (b) 

 

Kuva 8. (a) Rautaoksidi-kuparimalmin sekä (b) kulta-kuparimalmin rikastuksesta syntyvien ri-

kastushiekkojen metallien (Cu, Mn, Co, Cr, Ni, Zn) ja arseenin keskiarvopitoisuudet, Rautuvaa-

ran rikastushiekan jätealue, Kolari, Länsi-Lappi. Hapettuneen/osittain hapettuneen rikastushie-

kan pitoisuudet on laskettu pintakerrosten (kuivakuoren) näytteistä ja hapettumattoman rikastus-

hiekan pitoisuudet alempien, vesikyllästeisten kerrosten näytteistä. 

PIMA
1)

ylempi ohjearvo 

(kynnysarvo)
Hapettunut

Osittain 

hapettunut

Uraanipit. 

kerros
2)

Veden 

kyllästämä

Tiivistynyt 

turve
Moreeni

(n=9) (n=10) n=1 (n=24) (n=6) (n=3)

Mn mg/kg 1270 685 655 1537 313 75

Cu mg/kg 200 (100) 1214 937 183 1095 293 21

Co mg/kg 250 (20) 92 112 158 149 24 5,8

Ni mg/kg 150 (50) 61 122 289 112 20 7,7

Zn mg/kg 400 (200) 18 41 14 104 29 10

As mg/kg 100 (5) 49 120 286 129 <10 <10

Pb mg/kg 750 (60) 5,6 11 2,4 10 7,0 <5

Mo mg/kg <3 3,5 8,9 4,6 3,6 <3

Cd mg/kg 20 (1) <0,5 <0,5 <0,3 <0,5 <0,5 <0,5

Cr mg/kg 300 (100) 21 33 91 51 29 15

V mg/kg 250 (100) 28 41 74 39 56 24

Ba mg/kg 47 34 30 37 140 17

U mg/kg - - 469 - - -

Th mg/kg - - 5,1 - - -
1)

PIMA-asetus 214/2007

2)10 cm:n rikastushiekkakerros 50-60 cm:n syvyysväliltä

Rikastushiekka, Rautuvaara Pohjamaa

Sulfidiset metallit/metalloidit

Muut

1

10

100

1000

10000

Cu Mn As Co Cr Ni Zn

m
g
/k

g

Hapettunut/osittain hapettunut Hapettumaton

1

10

100

1000

10000

Cu Mn As Co Cr Ni Zn

m
g
/k

g

hapettunut/osittain hapettunut Hapettumaton
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Happoliukoinen U-pitoisuus mitattiin MS-ICP-laitteella vain yhdestä, noin 10 cm paksun rikas-

tushiekkakerroksen näytteestä, joka otettiin syvyysväliltä 50-60 cm jätealueen keskiosasta. Ker-

roksen säteilytaso oli alueen yleistä taustasäteilyä ja muita pintakerroksia korkeampi. Uraanipi-

toisuus oli noin 470 mg/kg. Uraanipitoinen rikastushiekkajäte on lähtöisin Juomansuon kulta-

malmin koerikastuksesta. Sitä on levinnyt jätealueen alavirtaan etelä-kaakkoon. Leviämisalue 

erottuu Liitteen 6 säteilykartasta. Hannukaisen ja Pahtavuoman kaivosten kultapitoisten kupari-

malmit ovat mahdollisesti myös sisältäneet vähän uraania (Niiranen 2005). Näiden malmien ri-

kastuksesta syntyneiden rikastushiekkojen säteilytaso oli kuitenkin kenttämittausten mukaan 

huomattavasti pienempi kuin Juomansuon rikastushiekkakerroksen (Liite 6). Outokumpu Oyj:n 

tietojen mukaan kultamalmien rikastushiekka on läjitetty pääasiassa länsiosaan, mistä uraanipi-

toinen liete on ajan oloon kulkeutunut hienojakoisen lietteen mukana altaan keskiosiin. Tässä 

selvityksessä ei mitattu altaan pohjoisosan rikastushiekkanäytteiden U-pitoisuutta, koska sillä 

alueella pintakerrosten säteilytaso ei poikennut alueen taustasäteilytasosta. 

Rikastushiekan sulfidisen rikin kokonaispitoisuudesta laskettu haponmuodostuspotentiaali (AP) 

on yhtä suuri tai hieman suurempi kuin karbonaattisen hiilen kokonaispitoisuudesta laskettu 

neutralointipotentiaali (NP, Taulukko 4). NP/AP-suhdeluku oli kaikille rikastushiekkatyypeille 

1/1 tai sitä pienempi. Kaivannaisjätedirektiiviin liittyvän viitedokumentin liitteen 4 mukaan 

(MTWR_BREF, July 2004) NP/AP suhdeluvun ollessa ≤1/1, kivi- tai rikastushiekkajäte on po-

tentiaalisesti happoa muodostava (ks. myös Vna 379/2008, 717/2009 ja 190/2013). Rikastushie-

kan haponmuodostusominaisuutta tukee rikastushiekoista mitatut pH- ja redox- (hapetus-

pelkistyspotentiaali) arvot, jotka osoittavat sulfidihapettumisen (raudan hapettumisen) ja happa-

moitumisen kasvavan pintakerroksiin päin (Kuva 9). Hapettuneiden pintakerrosten pH-arvot 

vaihtelivat alhaisimmillaan välillä 3-5 ollen keskimäärin välillä 5-6. Hapettumattomien, veden 

kyllästämien rikastushiekkojen pH-arvot olivat neutraaleja tai lievästi emäksisiä. 

 

Taulukko 4. Hapettuneen ja osittain hapettuneen sekä veden kyllästämän rikastushiekan pH, ri-

kin (S) ja hiilen (C) kokonaispitoisuudet, karbonaattisen ja ei-karbonaattisen (grafiittisen) hiilen 

kokonaispitoisuudet sekä laskennolliset neutralointi- (NP) ja hapontuotto(AP)-potentiaalit sekä 

NP/AP-suhdeluku, Rautuvaaran suljettu kaivosalue, Kolari, Länsi-Lappi. Näytteiden pH(CaCl2) 

on mitattu 0,01 M CaCl2-uutteesta. 

 

Hapettunut
Osittain 

hapettunut

Veden 

kyllästämä

(n=9) (n=10) (n=24)

pH pH(CaCl2) 5,4 6,2 7,4

S, totaali paino-% 1,76 1,93 2,17

Hapontuottopotentiaali, AP
1) kg CaCO3/t 55 60 68

C, totaali paino-% 0,51 0,89 0,80

C, grafiitti paino-% 0,09 0,09 0,10

C, karbonaattinen paino-% 0,45 0,90 0,79

Neutralointipotentiaali NP
2) kg CaCO3/t 37 75 66

NP/AP-suhde <1/1 1/1 1/1

Rikastushiekka, Rautuvaara

1)AP=S-pitoisuus*31.25

2)NP=C karb.-pit.*83.34
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Kuva 9. Hapettuneen ja osittain hapettuneen sekä hapettumattoman veden kyllästämän rikastus-

hiekan pH- ja redox- (hapetus-pelkistyspotentiaali) arvojen välinen riippuvuus, Rautuvaaran sul-

jettu kaivosalue, Kolari, Länsi-Lappi. Redox-arvojen kasvaessa ja pH-arvojen laskiessa, rikas-

tushiekka on happoa muodostava (sulfidihapettuminen kasvaa). 

 

Rikastushiekan kemiallista muutuntaa, rapautumisastetta kuvaa Taulukossa 5 esitetyt kemialli-

seen adsorptiofraktioon sitoutuneiden alkuaineiden keskiarvopitoisuudet ja niiden prosenttiosuu-

det alkuaineiden happoliukoisista pitoisuuksista. Tulokset eivät yksiselitteisesti viittaa jätealueel-

ta ulos suotautuvien alkuaineiden määrään, vaan ne kuvaavat läjitykseen saostuneen (pidätty-

neen) metallin/metalloidin määrää suhteessa rapautumattomaan, niukkaliukoiseen metalli-

/metalloidipitoisuuteen. Jätteeseen pidättyneet (kemiallisesti adsorboituneet) alkuaineet voivat 

aika ajoin liueta huokosveteen ja kulkeutua ulos suotovesien mukana, kun jätealueen pH-redox-

olot muuttuvat esim. happamampaan suuntaan. 

Fraktiointitulosten mukaan läjitysalueen pohjoisosan rikastushiekkakerrokset 2-3 m:n syvyyteen 

ja keskiosassa 0,5-1 m:n syvyyteen ovat kemiallisesti eniten muuttuneita (Taulukko 5). Rikas-

tushiekan pintaosan rautasulfidit ovat alkaneet rapautua hapettumisen seurauksena. Tätä edistää 

jätehiekan pintaosan kuivumisen ja vettymisen vuorottelu sadannan mukaan. Kemialliset muu-

tuntareaktiot edesauttavat muiden metalli- ja metalloidisulfidien rapautumista ja pitemmälle 

edenneessä muutunnassa myös osa silikaateista rapautuu. Rapautumisesta seuraa sulfaatin lisäksi 

metallien ja metalloidien vapautuminen rikastushiekan huokosveteen. Osa vapautuneista alkuai-

neista sitoutuu takaisiin rikastushiekan hienoainekseen (lähinnä syntyviin saostumiin) ja osa kul-

keutuu alempiin rikastushiekkakerroksiin ja/tai jätealueelta ulos suotoveden mukana. 

Fraktiointitulosten mukaan hapettuneisiin tai osittain hapettuneisiin kerroksiin sitoutuu eniten 

arseenia, sinkkiä, rikkiä, mangaania ja nikkeliä. Näiden osalta kemiallisen adsorptiofraktion pro-

senttiosuus kokonaispitoisuuksista oli välillä 10-20 %, mikä viittaa suurimman osan metalleista 

ja arseenista olevan vielä sitoutuneena sulfideihin (rapautumattomaan mineraaliainekseen, Tau-

lukko 5). Alemmissa, veden kyllästämissä kerroksissa kemiallisen adsorptiofraktion osuus oli 

useimpien metallien ja myös arseenin osalla pieni. Tämä osoittaa, että veden kyllästämissä ker-
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roksissa rikastushiekka on hapettumaton ja siten kemiallisesti rapautumaton (mahdollisesti fysi-

kaalista rapautumista). Muista metalleista poiketen mangaani esiintyi kemiallisessa adsorptio-

fraktiossa myös alemmissa kerroksissa. Tämä voi selittyä mangaanin liikkuvuudella ylemmistä 

alempiin rikastushiekkakerroksiin, mihin sen adsorboituminen on korkeamman pH-arvon vuoksi 

parempi kuin alemman pH-arvon omaavaan ylempään pintakerrokseen.  

Tiivistynyt turvekerros toimii metallien ja arseenin pidättäjänä (Taulukko 5). Osa rikastushiekan 

pintakerroksista vapautuneista metalleista ja arseenista kulkeutuu huokosveden mukana alempiin 

kerroksiin ja sitoutuu pohjakerroksen turpeeseen. Niissä osissa rikastushiekan jätealuetta, missä 

pohjamaana oli moreeni, kertyminen moreeniin ei ollut merkittävää. Tämä viittaa liuenneiden 

metallien ja arseenin kulkeutuvan moreenin pohjaveteen.  

6.2.1 Rikastushiekan läjitysalueen säteilytila 

Valtaosa luonnon radioaktiivisesta säteilystä aiheutuu kolmesta alkuaineesta kaliumista, toriu-

mista ja uraanista sekä niiden hajaantumistuotteista. Kalium ja sen mukana oleva radioaktiivinen 

isotooppi K-40 on maankuoren yleisimpiä alkuaineita. Uraani ja torium ovat suhteellisen yleisiä 

hivenalkuaineita. Koska torium ja uraani ovat itsessään heikosti radioaktiivisia, niiden havaitse-

minen perustuu tytärnuklidien suurempaan aktiivisuuteen. Siten toriumin ja uraanin mahdollinen 

läsnäolo ei ole varmaa havaitusta säteilystä huolimatta. Rautuvaaran alueelta louhituissa mal-

meissa on hivenmineraaleina uraanimineraaleja (Niiranen 2005), jotka rikastusprosesseissa jää-

vät rikastushiekkaan ja siten toimivat säteilyn lähteenä.  

 

Taulukko 5. Rikastushiekkanäytetyyppien ja pohjamaanäytteiden kemiallisen adsorptiofraktion 

(kem. adsorptio) koostumus ja fraktion sisältämien alkuaineiden %-osuus niiden kokonaispitoi-

suuksista (= happoliukoisista pitoisuuksista), Rautuvaaran suljettu rikastushiekan jätealue, Kola-

ri, Länsi-Lappi.  

 

 

Kem. 

adsorptio

Osuus 

totaalista

Kem. 

adsorptio

Osuus 

totaalista

Kem. 

adsorptio

Osuus 

totaalista

Kem. 

adsorptio

Osuus 

totaalista

Kem. 

adsorptio

Osuus 

totaalista

mg/kg % mg/kg % mg/kg % mg/kg % mg/kg %

   

S 2073 12 1436 7 318 1 180 2 170 36

Fe 1095 2 1409 2 1230 2 6505 22 212 2

Mn 153 12 129 19 193 13 143 46 21 28

Cu 26 2 19 2 13 1 3 1 2 11

Co 4,3 5 6,3 6 2,7 2 2,7 11 0,7 11

Ni 6,9 11 12 10 4,7 4 2,4 12 <0,5

Zn 2,9 16 3,6 9 6,9 7 10 35 1,8 18

As 8,9 18 17 14 4,6 4 2,1 - <2

Muut     

Cr 1,8 9 2,5 7 2,0 4 1,5 5 <0,5

V 1,6 6 1,2 3 1,1 3 13 23 1,5 6

P 36 4 48 5 45 4 56 5 32 6

Moreeni (n=3)

Sulfidiset metallit/metalloidit

Hapettunut RHK 

(n=9)

Osittain 

hapettunut RHK 

(n=10)

Veden kyllästämä 

RHK (n=24)

Tiivistynyt turve 

(n=6)
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Rikastushiekan totaalisäteilymittaustulokset on esitetty säteilyjakaumana Liitteen 6 kartassa. 

Spektrometriset mittaukset osoittivat, että säteilyn pääasiallisin aiheuttaja on Bi-214, joka on U-

238:n ja sen tytärnuklidin radon Rn-222:n tytärnuklidi. Suurimmat arvot olivat alle 400 Bq ja 

keskiarvo ja hajonta 2149 havainnosta olivat 123 ja 30 Bq. Yleisesti ottaen säteilytasot olivat 

korkeampia läjitysalueen alavilla ja notkelmapaikoilla. Verrattaessa säteilyn tasoa luonnon 

omaan taustasäteilyyn, tasot olivat paikoittain korkeampia kuin esimerkiksi kosteilla irtomaa-

alueilla. Läheisillä happamia kivilajeja sisältävillä vaaroilla ja kalliopaljastumilla (vertailualueil-

la) säteilytasot saattoivat olla jopa kolminkertaisia rikastushiekan jätealueen arvoihin verrattuina.  

Säteilyn lähdettä selvitettiin noin metrin syvyyteen saakka ja havaittiin, että voimakkain säteily 

aiheutui noin puolen metrin syvyydessä olevasta ohuesta kerroksesta (Taulukko 3). Kerros vasta-

si likimain hapettavien ja pelkistävien olosuhteiden välistä rajavyöhykettä. On ilmeistä, että ri-

kastushiekassa tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka aiheuttavat uraanin ja sen tytärnuklidien 

kulkeutumista paikasta toiseen. Yläpuolella oleva, paksuudeltaan vaihteleva, rapautunut (hapet-

tunut) kerroksen säteily oli pientä ja kerros toimii tehokkaana säteilyn vaimentajana. Rikastus-

hiekkapatjan sisällä, alempien kerrosten tuottama säteilevä alue voi todellisuudessa olla laajempi 

ja yhtenäisempi kuin Liitteen 6 kartan esittämä pintakerroksen läpi suodattuva säteilyalue.  

6.3 Läjitysalueen ja sen ympäristön pinta- ja pohjavesien kemiallinen nykytila 

Veden laatua arvioitiin vertaamalla vesinäytteiden pitoisuuksia Sosiaali- ja terveysministeriön 

talousvedelle asettamiin raja-arvoihin (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatu-

vaatimuksista ja valvontatutkimuksista N:o 461/2000) ja rikastushiekan jätealueen ulkopuolelta 

otettujen vertailunäytteiden alkuainepitoisuuksiin (luontaiset taustapitoisuudet).  

Suotovesiä purkautuu pintaan vyöhykepadon ja välipadon väliseltä alueelta ja jätealueen vesial-

lasosan alapadolta (Liite 5 a). Vyöhykepadon vesinäytteistä enemmäistö oli laadultaan happamia 

ja vähemmistö lievästi happamia pH-arvojen vaihdellessa välillä 2,9-6,3. Sähkönjohtavuudet oli-

vat pieniä vaihdellen välissä 2,2-6,3 mS/m. Vyöhykepadon happamissa (pH<4) suotovesissä oli 

erittäin suuria pitoisuuksia alumiinia, rautaa, mangaania ja nikkeliä (Liite 7). Maksimipitoisuudet 

olivat 104 mg/l Al, 1260 mg/l Fe, 225 mg/l Mn ja 9,85 mg/l Ni. Myös koboltti-, uraani-, rikki-, 

kalsium- ja magnesiumpitoisuudet olivat suuria (maksimit 23,1 mg/l Co, 0,47 mg/l U, 1640 mg/l 

S, 483 mg/l Ca ja 447 mg/l Mg). Em. alkuaineille ei ole asetettu talousveden enimmäispitoisuu-

den raja-arvoja, mutta esim. WHO:n suositus uraanin enimmäispitoisuudeksi talousvedessä on 

15 µg/l. Lisäksi yhdessä näytteessä oli suurehko booripitoisuus (1,31 mg/l) ja kahdessa näyttees-

sä suurehkot kuparipitoisuudet (2,04 ja 2,41 mg/l). Alapadon läpi suotautuneessa vedessä oli ta-

lousveden suositusarvon (20 µg/l) ylittäviä nikkelipitoisuuksia (28-55 µg/l). Muiden alkuainei-

den osalta ei ollut talousvedelle asetettujen enimmäispitoisuuksien ylityksiä (Liite 9). 

Rikastushiekan sulfidihapettumiselle ja sitä seuraavalle happamoitumiselle on tunnusomaista 

rikin, raudan ja useimpien raskasmetallien pitoisuuksien kohoaminen rapautuvan rikastushiekan 

pintakerroksen saostumissa ja suotovesikohteisiin muodostuneissa rautasaostumissa. Ominaista 

on myös veden rikkipitoisuuksien (=sulfaattipitoisuuksien) ja sulfideihin sitoutuneiden raskas-

metallien (As, Co, Cu, Ni) pitoisuuksien kasvu yhdessä kalsium-, magnesium-, kalium- ja natri-

umpitoisuuksien kanssa. Niissä suotovesinäytteissä, joiden pH oli alhainen (<5), oli tyypillisesti 

runsaasti liukoista alumiinia. 

Raudan ja rikin suuret pitoisuudet viittaavat rautasulfidien rapautumiseen. Alumiinin suuri pitoi-

suus viittaa silikaattimineraalien (kiille, kloriitti) rapautumiseen, mistä seuraa myös kalium- ja 

magnesiumpitoisuuksien kasvu suotovesissä (ei eteläosan allasvedessä). Kahdessa suotovesi-

näytteessä, joiden pH oli yli 6, alumiinipitoisuudet olivat alle alimman Al-määritysrajan (<0,1 

mg/l). Myös nikkelipitoisuudet olivat näissä kahdessa näytteessä pienimmät kuin Al-pitoisissa 
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suotovesissä. Rikastushiekan sulfidihapettumisen seurausvaikutukset näkyivät voimakkaimmin 

vyöhykepadon ja välipadon välisenä hapanvetisenä suotovesilammikkona. Lammesta ei ollut 

ylivuotoa, eikä happamien suotovesien sekoittumista rikastushiekan jätealueen itäpuoliseen ym-

pärysojaan ollut havaittavissa. 

Rikastushiekan jätealueen eteläosan, entisen saostusaltaan vesi oli lähes neutraalia tai lievästi 

emäksistä (pH-arvot 7,4-7,7) ja sähkönjohtavuudet olivat välillä 46,2-49,3 mS/m. Kaikkien ana-

lysoitujen alkuaineiden pitoisuudet olivat pienempiä kuin talousvedelle asetetut enimmäispitoi-

suudet (Liite 8).  

Jätealueen alapadon ylivuotopurojen, ympärysojan ja ylivuotouoman yhtymäpuron vesien pH-

arvot olivat välillä 6,5-7,7 ja sähkönjohtavuudet välillä 4,3-54,8 mS/m (Liite 9). Muutamissa ve-

sinäytteissä oli rautaa (1 näyte), mangaania (5 näytettä) ja nikkeliä (2 näytettä) enemmän kuin 

talousvedelle asetetuissa laatuvaatimuksissa ja -suosituksissa.  

Niesajoen ylä- ja alajuoksujen sekä ympärysojan vesien pH-arvot olivat välillä 4,7-7,1 (Liite 10). 

Happamin vesi (pH-arvot 4,7 ja 5,7) oli ympärysojassa, kun taas Niesajoen veden pH-arvot oli-

vat lähes neutraaleja (6,6-7,1). Verrattuna talousveden raja-arvoihin pitoisuuksien ylityksiä oli 

alumiinilla (ympärysojan näyte) sekä raudalla ja mangaanilla. Muiden alkuaineiden osalta ei ol-

lut liian suuria pitoisuuksia. 

Rikastushiekan jätealueen eteläpuolelta analysoitiin vuonna 2005 luonnontilaisen lähteen veden 

laatua. Lähde edustaa taustaverrokkia. Lähteen vesi oli emäksistä, pH-arvo 8,4 ja sähkönjohta-

vuus 14,3 mS/m. Analysoitujen alkuaineiden pitoisuudet olivat pieniä (Liite 10). Kahden muun 

lähteen veden laatua analysoitiin myös v. 2005. Niistä toinen sijaitsee n. 0,5 km ja toinen 2 km 

rikastushiekka-alueesta itään, luonnontilaisilla alueilla. Molempien lähteiden vesi oli laadultaan 

hyvää ja täytti fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaa-

timukset ja -suositukset. 

Havaintoputkien, erityisesti putken 2 pohjaveden laatu poikkesi putkien 1 ja 3 pohjaveden laa-

duista (Kuva 10). Putki 2 se sijaitsee jätealueen vyöhykepadolla, kun taas putket 1 ja 3 sijaitsevat 

jätealueen ulkopuolella. Pohjavesien pH-arvot vaihtelivat välillä 6,2-6,7 ja sähkönjohtavuudet 

välillä 58-168 mS/m. Putken 2 pohjavesi sisälsi runsaasti sulfaattia (rikkiä), rautaa, mangaania ja 

nikkeliä: 3310 mg/l SO4, 584 mg/l Fe, 64,5 mg/l Mn, 665 µg/l Ni. Putken 1 veden pitoisuudet 

olivat myös suuria, vaikkakin eri suuruusluokkaa kuin putken 2 veden laatu (660 mg/l SO4, 4,38 

mg/l Fe, 2,95 mg/l Mn, 377 µg/l Ni). Pitoisuudet osoittavat, että rikastushiekka-altaasta suotau-

tuu vesiä itäisen padon ulkopuolelle, lähinnä jäteallasta rajaavaan moreenimaahan (putken 1 ym-

päristö). Havaintoputkessa 3 alapadon eteläpuolella rauta- ja mangaanipitoisuudet (4,5-4,9 mg/l 

Fe, 680-720 µg/l Mn) ylittivät hyvälle talousvedelle asetetut raja-arvot (Liite 11). Muiden alku-

aineiden osalta ei ylityksiä ollut. Pohjaveden havaintoputkien sekä luonnontilaisen lähteen alku-

ainekoostumukset on esitetty Kuvassa 8. Tutkittu lähde sijaitsee n. 500 m rikastushiekka-alueesta 

itään. 

Suotovesikohteiden alkuainepitoisuudet ovat muihin kohteisiin verrattuina hyvin suuria, esim. 

alumiinia ja rautaa on suotovesissä jopa yli 40 000 kertaa enemmän kuin rikastushiekka-altaan 

vedessä (Kuva 10). Mangaanipitoisuudet ovat jopa 100 000 kertaa suuremmat ja rikkipitoisuudet 

yli 1000-kertaiset. Nikkelipitoisuudet ovat jopa 700-kertaisia ja rikkiä on n. 25 kertaa enemmän 

kuin rikastushiekka-altaassa.  
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Kuva 10. Veden laatu pohjaveden havaintoputkissa ja rikastushiekan jätealueen itäpuolen luon-

nontilaisessa lähteessä, Rautuvaaran suljettu kaivosalue, Kolari, Länsi-Lappi. 
 

 

7 RIKASTUSHIEKAN JÄTEALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI-

OINTI 

7.1 Rikastushiekan ympäristökelpoisuus ja läjitysalueen pohjan rakenne 

Rautuvaaran kaivoksen jätealueen rikastushiekka on rikki- ja karbonaattisen hiilipitoisuuden pe-

rusteella arvioituna happoa muodostavaa kaivannaisjätettä. Rikastushiekka sisältää PIMA-

asetuksen ylemmät ohjearvot ylittäviä kupari- ja arseenipitoisuuksia (Cu>200 mg/kg, As>100 

mg/kg). Nikkelipitoisuudet ylittivät vain muutamissa rikastushiekkanäytteissä nikkelin ylemmän 

ohjearvon (150 mg/kg). Uraania oli runsaasti vain hyvin ohuessa pintaosan rikastushiekkaker-

roksessa (50-60 cm syvyydellä, Juomasuon malmin rikastushiekka) suurempi kuin esim. luon-

nontilaisilla, kosteilla irtomaa-alueilla.  

Kupari, arseeni ja nikkeli olivat sitoutuneena sulfidimineraaleihin, joista ko. alkuaineet liukene-

vat veteen rautasulfidien hapettumisreaktioissa rikastushiekan kuivuessa ja hapettuessa. Uraani 

on sitoutuneena uraanioksideihin, joista uraania voi liueta em. hapettumisreaktioiden seuraukse-

na. 

Rikastushiekan jätealueen (kaatopaikan) pohjanrakenne muodostuu suuressa osassa aluetta tiivis-

tyneestä turvekerroksesta (vesitiivis). Turpeen alla on kantava hiekkamoreeni, jonka paksuus 

vaihtelee useita metrejä. Tästä poikkeava pohjan rakenne on läjitysalueen pohjoisosan länsireu-

nalla (luoteiskulma) ja koillisreunalla, missä rikastushiekka rajautuu vettä johtavaan hiekkamo-

reeniin. Näissä osissa pohjanrakenne ei täytä kaatopaikan pohjan rakenteille asetettuja vaatimuk-

sia. 
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7.2 Rikastushiekan kemiallinen muutunta ja vaikutukset pinta- ja pohjavesiin 

Rautuvaaran rikastushiekka-altaan rikastushiekka koostuu rauta-, kupari- ja kultamalmien rikas-

tuksessa syntyneistä rikastushiekoista. Rautamalmien rikastushiekka on rautasulfidipitoista sisäl-

täen pieniä määriä muita metallisulfideja ja uraanioksidimineraaleja (lähinnä Hannukaisen kupa-

ri-rautamalmit). Kulta- ja kuparimalmien rikastushiekka sisältää rautasulfidien lisäksi rautamal-

min rikastushiekkatyyppiin verrattuna enemmän arseeni-, kupari- ja nikkelisulfideja. Lisäksi se 

sisältää vaihtelevasti myös uraanioksidimineraaleja. 

Kairaustulosten perusteella Rautuvaaran rikastushiekka on suurelta osin jätealuetta vielä kemial-

lisesti rapautumatonta. Rikastushiekka on pysynyt rapautumattomana ollessaan veden kyllästä-

mänä niissä osissa jätealuetta, missä pohjarakenteena on tiivistynyt turve moreenin päällä. Kemi-

allisesti rapautunutta rikastushiekkaa on jätealueen pohjoisosan pinta- ja keskikerroksissa (länsi-

osassa myös pohjakerroksessa) ja keskiosan pintakerroksessa. Näissä osissa kemiallinen muutun-

ta on alkanut rautasulfidien hapettumisen kautta vesipinnan aletessa kaivostoiminnan jälkeen, 

kun märkää rikastushiekkalietettä ei enää ole pumpattu. Osassa aluetta hapettuminen on jo voinut 

käynnistyä kaivostoiminnan aikana, jos rikastushiekka on päässyt pinnasta kuivumaan. Pohjois-

osan länsi- ja koillisosassa rikastushiekka on läjitetty vettä johtavan moreenin päälle, mistä on 

seurannut vesipinnan nopeampi aleneminen kuin turvepohjaisessa keskiosassa. Veden pinnan 

aletessa rikastushiekan huokoset täyttyvät hapellisella ilmalla, mikä on käynnistänyt rautasulfidi-

en hapettumisen ja siihen liittyvän happamoitumisilmiön. Vedellä kyllästynyt hiekka ei ole ha-

pettunut, koska hapen diffuusio veteen pienenee merkittävästi vesipinnan alapuolisissa kerrok-

sissa. 

Rikastushiekan kemiallisen muutunnan käynnistää rautasulfidien hapettuminen, kun hiekka kui-

vuu ja aika ajoin vettyy sadannan jälkeen. Hapettumisreaktioissa vapautuu happoa, rikkihappoa 

ja hapettimena toimivaa ferrirautaa. Näiden yhteisvaikutuksesta vapautuu metalleja ja arseenia 

muista metallisulfideista, uraania uraanioksidimineraaleista ja pitemmälle kehittyneessä happa-

moitumisvaiheessa myös alumiinia ja muita silikaattisia alkuaineita alumiinisilikaateista. Osa 

rapautumisessa vapautuneista alkuaineista saostuu rikastushiekkaan (kemiallinen adsorboitumi-

nen) ja osa alkuaineista (liikkuvammat) kulkeutuvat suotovesien mukana ulos jätealueelta. Ke-

miallisen adsorptiofraktion tulokset osoittivat, että sulfidihapettuminen on vielä hitaasti etene-

vässä vaiheessa ja näkyvissä ensisijaisesti vain pintakerroksissa. 

Hapettuneen ja osittain hapettuneen rikastushiekan paksuus vaihtelee pohjoisosassa 2-3 metriä. 

Keskiosassa hapettuminen on pohjoisosaa heikompaa ja siellä osittain hapettuneen pintakerrok-

sen paksuus vaihtelee 1-1,5 m pohjoisella alueella ja 0-0,5 m lähellä saostusallasta, eteläisellä 

alueella. Saostusaltaan pohjalla oleva rikastushiekka ei todennäköisesti ole hapettunut lainkaan, 

koska altaan veden laadussa ei ole sulfidihapettumiselle tunnusomaisia piirteitä. Vesi on neutraa-

lia tai lievästi emäksistä. Altaan vesinäytteiden pH-arvojen keskiarvo oli 7,5. 

Jätealueen pohjoisosassa rikastushiekan osittainen hapettuminen ja rapautuminen muuttavat läji-

tyksestä ulos suotautuvan veden hyvin happamoitumisherkäksi. Jätealueen huokosvesi ja vyöhy-

kepadon suotovesi on paikoin vielä lähes neutraalia (kahdeksasta kohteesta kahdessa pH>6), 

mutta sisältää suuria pitoisuuksia rikkiä, rautaa, mangaania, alumiinia ja nikkeliä. Pintaan pur-

kautuessaan suotovesi hapettuu ja happamoittaa ympäristöään useissa kohdin vyöhykepadon ja 

välipadon välistä painannetta, jossa on myös sulfidipitoista rikastushiekkaa muutaman metrin 

paksuudelta. Tälle alueelle on muodostunut happaman veden allas. Muualta kuin tästä pohjois-

osan ”happoaltaasta” ei mitattu vastaavan suuruisia metalli- ja uraanipitoisuuksia tai veden hap-

pamuusarvoja. Happoaltaalta vedet eivät sekoitu välipadon yläpuoliseen allasveteen (vesi-

painepato), eikä alueelta ole ylivuotoa läjitysaluetta kiertävään ympärysojaan. Happoaltaan vedet 

voivat osittain imeytyä rikastushiekan alle moreeniin (länsi- ja koillisreunoilta) ja sekoittua jäte-
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alueen alla olevan moreenin pohjaveteen. Jätealueen alla pohjaveden tila on ilmeisesti pelkistävä, 

metalleja ja uraania pidättävä, koska alueen eteläpuolen pohjavesistä (havaintoputken 3 ja luon-

nontilaisen lähteen) ei mitattu kohonneita metallipitoisuuksia, lukuun ottamatta putken 3 suuria 

rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Lähteen vesi täytti fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan hy-

välle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. 

Uraanipitoisuudet olivat pohjoisen vyöhykepadon suotovesissä 59-466 µg/l, rikastushiekan jäte-

alueen entisen saostusaltaan vedessä <4,5 µg/l, jätealueen ylivuotovesissä, alapadon suotovedes-

sä ja ympärysojassa <6 µg/l ja Niesajoen ylä- ja alajuoksulla <1 µg/l. Talousveden uraanipitoi-

suudelle ei ole asetettu Suomessa raja-arvoa. Säteilyturvakeskuksen suosituksen mukainen raja-

arvo uraanille on 100 μg/l, mikä vastaa EU:n juomavesidirektiivissä (Council Directive 

98/83/EC) esitettyä viitteellistä vuosiannosta 0,1 mSv/vuosi. Maailman terveysjärjestö WHO 

suosittaa juomaveden uraanipitoisuuden ylärajaksi 15 µg/l. 

Jätealueen keskiosan rikastushiekan pintakerrosten hapettuminen ja rapautuminen on pohjois-

osaa vähäisempää. Vähäisen kemiallisen muutunnan vuoksi tältä alueelta ei kulkeudu ympäris-

töön hapanta suotovettä. Keskiosan läjityksen vedestä suurin osa purkautuu eteläosan saostusal-

lasosaan, missä vesi oli neutraalia tai lievästi emäksistä.  

Jätealueen eteläosan vesialtaan (entisen saostusaltaan) raskasmetallipitoisuudet olivat pieniä ja 

vesi täytti analysoitujen alkuaineiden osalta hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -

suositukset. Luonnon vesistä poiketen altaan vesi sisälsi melko runsaasti ravinteita, kalsiumia, 

magnesiumia, kaliumia, natriumia ja rikkiä (= sulfaattia). Liukoisen fosforin pitoisuudet olivat 

alle 50 µg/l. Allasvesien sekoittuminen alapuolisen Niesajoen veteen ei nostanut merkittävästi 

edellä mainittujen alkuaineiden pitoisuuksia joen vedessä. 

Rikastushiekan jätealueen keskiosasta suotaa jonkin verran vettä itään moreenialueelle. Tästä 

ovat osoituksena pohjavesiputken 1 pohjaveden suuret sulfaatti-, rauta-, mangaani- ja nikkelipi-

toisuudet. Moreenin pohjavesi purkautuu osin itäpuolen kosteikolle, mikä ilmeisesti toimii hait-

ta-aineiden ja ravinteiden pidättäjänä (ks. Närhi et al. 2012). Kosteikolta pintavesiä voi purkau-

tua jätealueen kaakkoisosan vesialtaaseen, missä haitta-ainepitoisuudet olivat kuitenkin pieniä.  

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että rikastushiekka-altaan kemiallinen muutunta poh-

joisosissa näkyi vain vyöhykepadon ja välipadon välisen painanteen pintaveden voimakkaana 

happamoitumisena. Alueelta ei pääse virtaamaan vesiä ympäröiviin vesistöihin. Kontaminoitu-

neita vesiä voi sekoittua pohjoisosassa ja kapealla alueella itäosassa läjityksen alla olevan mo-

reenin pohjaveteen. Jätealueen alla pohjaveden virtaussuunta on etelään, missä ei kuitenkaan ha-

vaittu merkittävää pohjaveden haitta-ainepitoisuuksien kasvua (pohjavesiputkessa 3). Vaikutus 

ilmeni lähinnä pohjaveden ravinne- ja suolapitoisuuksien kasvuna. Rikastushiekka-altaan vesiä 

juoksutetaan alapadolla kahdesta kohdasta Niesajokeen. Niesajoen veden laatuun allasveden vai-

kutus on tämän tutkimuksen tulosten mukaan vähäistä.  

 

8 SUOSITUKSET JÄTEALUEEN JÄLKIHOIDOLLE 

Rautuvaaran rikastushiekka-altaan jälkihoitomenetelmän valinnassa suositellaan huomioitavaksi 

seuraavia rikastushiekan ominaisuuksia: 

- Rikastushiekka on happoa muodostavaa jätettä, mikäli se pääsee vuoroin kuivumaan ja 

vettymään (hapettuminen) 
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- Rikastushiekka sisältää kupari-, arseeni- ja nikkelisulfideja sekä uraanioksidimineraaleja. 

Näistä mineraaleista haitta-aineita voi liueta veteen merkittäviä määriä, mikäli rikastus-

hiekka hapettuu. 

Haponmuodostusominaisuuden perusteella paras jälkihoitomenetelmän valintakriteeri olisi pitää 

rikastushiekka veden kyllästämänä (Kaivannaisjätedirektiivin viitedokumentti, MTWR_BREF, 

July 2004). Tämä kriteeri täyttyy suuressa osassa jätealuetta, missä pohjarakenteena on tiivisty-

nyt turve kantavan moreenin päällä. Jätealueen pohjoisosassa em. kriteeri täyttyy vain entisen 

Niesajokiuoman kohdalla, pohjoisosan keskialueella. Muualla pohjoisosassa pohjan rakenteena 

on suotava moreenipohja, minkä vuoksi vesipinta on laskenut ja läjityksen yläosat ja länsireunan 

alaosa on alkanut hapettua ja happamoitua. Kaivannaisjätedirektiivin viitedokumentissa esitetään 

vesipeiton vaihtoehtoisena jälkihoitomenetelmänä happoa tuottaville rikastushiekoille tiivispeit-

toa. Tiivispeitto koostuu kahdesta tai useammasta hienoainesmateriaalista muodostaen rakenteen 

(esim. savi+hienoainesmoreeni, 2 m), joka estää veden ja hapen kulkeutumisen täyttöön. 

Rikastushiekan jätealue jakaantuu pohjarakenteen ja hapettumistilan mukaan neljään osa-

alueeseen: vyöhyke- ja välipadon välinen painanne (happoallas), vyöhykepadon ja sen eteläpuo-

linen jätealue, jätealueen keskiosa ja eteläinen vesiallasosa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

erikseen aluekohtaisesti jälkihoitomenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ja suositeltavia me-

netelmiä: 

Vyöhyke- ja välipadon välinen painanne (happoallas) 

- Jälkihoitomenetelmän tulisi estää suotoveden nousu maan pinnalle ja siten sen hapettu-

minen. Suositeltavaa on peittää alue riittävän paksulla hienoainespitoisella, vedestä kyl-

lästyvällä materiaalilla, jotta painanteen vesi pysyisi pelkistävässä tilassa. Pelkistävää ti-

laa edistää vesikyllästeisen peiton päälle rakennettava kosteikkoallas, missä orgaanisen 

aineksen mätäneminen kuluttaa happea ja siten edistää haitta-aineiden pidättymisen or-

gaaniseen ainekseen ja/tai pohjarakenteen hienoainekseen.  

- Mikäli painanteen alue päätetään pitää nykyisessä tilassa, suositeltavaa olisi aidata alue, 

etteivät porot tai muut eläimet pääse juomaan altaan hapanta, metalli- ja uraanipitoista 

vettä. 

Vyöhykepadon ja sen eteläpuolinen jätealue 

- Tämä osa jätealuetta on jo alkanut hapettua ja alueen suotovesistä osa kulkeutuu edellä 

mainitulle painannealueelle. Hapettamisen hidastamiseksi suositellaan tiivispeittoa, mikä 

estäisi ilman hapen pääsyn läjitykseen. Toisena peittovaihtoehtona voisi olla happea ku-

luttava peittokerros, jota nykyinen jätevedenpuhdistamon orgaaninen aines edustaa. Ny-

kyisellä ohuella orgaanisella jätekerroksella ei havaittu tämän tutkimuksen näytteissä 

olevan vaikutusta alla olevan rikastushiekan hapettumiseen. Mikäli päädytään alueen ta-

soittamista ja osittaista rikastushiekan siirtämistä altaan keski- ja eteläosaan ennen peit-

toa, suositeltavaa on tehdä lisäkairauksia vedenjakajan paikantamiseksi.  

Jätealueen keskiosa 

- Nykytilassa keskiosa on veden kyllästämää ja siten kemiallisesti hapettumatonta, lukuun 

ottamatta pintakerrosta. Suositeltavaa on pitää vesipinta mahdollisimman lähellä läjityk-

sen pintaa tai sen yläpuolella ja siten estää hapettumisen eteneminen syvempiin kerrok-

siin. Jos jälkihoitomenetelmäksi valitaan veden tulvittaminen keskiosaan, alueelle, missä 

veden syvyys on 1-1,5 m (liite 5a), tulva-alueen suunnittelussa tulisi huomioida, ettei tul-

va-alue ulotu moreenipohjaiselle alueelle. Vesipeiton ranta-alueelle suositellaan muodos-
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tettavaksi happea kuluttava kosteikkoranta, mikä edellyttää rikastushiekan peittämistä so-

pivalla kasvukerroksella. 

- Mikäli alue pidetään nykyisessä tilassa, suositeltavaa on peittää nykyisin kuivana olevat 

alueet sopivalla kasvukerroksella pölyämisen estämiseksi. Peittorakenteen ja kasvittami-

sen valinnassa olisi suositeltavaa huomioida, ettei vesipinta pitkälläkään ajalla laske. 

Eteläinen vesiallasosa 

- Eteläinen allasosa ylläpitää vesipinnan pysymistä lähellä pintaa suurella alalla jätealueen 

keskiosaa. Suositeltavaa on ylläpitää tässä osassa allasta riittävän korkea vesitaso, jottei 

vesipinta rikastushiekassa alene ja siten käynnistä rikastushiekan hapettumista. Mikäli 

tämä vaihtoehto valitaan, suositeltavaa on tehdä lisäselvityksiä alapadon soveltuvuudesta 

ja vahvistamistarpeesta. 

- Vesialtaan kuivattamista ei suositella, koska nykytilassa vesikyllästeinen rikastushiekka 

valuu hitaasti etelää kohden. Keskiosan rikastushiekka on hyvin hienojakoista ja sen kui-

vuminen kestää kauan, mikä puolestaan voi edistää rikastushiekan hapettumista (hapon 

muodostumista). Lisäksi tällä ilmastovyöhykkeellä lumen sulamisvedet voivat syövyttää 

ja kuljettaa rikastushiekka-alueen maa-ainesta virtaavan veden mukana kohti alavampia 

alueita Niesajoen alajuoksulle päin. 
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Liite 1. Rautuvaaran suljetun rikastushiekan jätealueen topografia, Kolari, Länsi-Lappi. 
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Liite 2. Rautuvaaran suljetun kaivosalueen ja lähiympäristön maaperä, Kolari, Länsi-Lappi. 
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Liite 3. Rautuvaaran suljetun kaivosalueen näytteenottokohteet, Kolari, Länsi-Lappi. 
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Liite 4. Rikastushiekka-, maa- ja vesinäytteiden esikäsittely ja analysointimenetelmät.  

 

Rikastushiekkanäytteet, moreeni- ja turvenäytteet 

Näytteet kylmäkuivattiin ja seulottiin <2,0 mm raekokoon ennen analyyseja. Alkuainekoostumus 

määritettiin heikkouutto- ja happouuttomenetelmällä, joista tarkemmat kuvaukset alla olevissa 

kappaleissa. Uutteista alkuainepitoisuudet mitattiin ICP-OES- ja ICP-MS-tekniikalla. Kokonais-

rikin pitoisuus määritettiin pyrolyyttisesti S-analysaattorilla (S-Leco). Kokonaishiilen sekä kar-

bonaattisen ja ei-karbonaattisen hiilen määritykset tehtiin C-analysaattorilla. Määritykset tehtiin 

GTK:n akkreditoidussa geolaboratoriossa Kuopiossa. Geolaboratorio on akkreditoitu EN 45001 

standardin ja ISO Guide 25 mukaan. 

Heikkouuttomenetelmät 

pH-mittaus suolaliuosuutteesta 

Kiintoainenäytteiden pH määritettiin 0,01 M CaCl2-uuttomenetelmällä. Kiinteä näyte-

uuttoliuossuhde oli 1:10. Näyte-uuttoliuoksia ravisteltiin 2 tuntia, jonka jälkeen uuttotuubit sent-

rifugoitiin. pH-arvo mitattiin uutteista. 

Ammoniumasetaattiuutto 

Kiinteän partikkelin pintaan kemiallisesti adsorboituneita alkuaineita uutettiin 1 M ammonium-

asetaattiuuttoliuoksella. Uuttoliuoksen pH puskuroitiin etikkahapolla pH 4,5:een. Näytteitä uutet-

tiin kiinteä näyte-uuttoliuos-suhteessa 1:60:een. Uuton ravisteluaika oli 2 tuntia. Uuttosuhteen 

ollessa 1:60:een uutetaan lähes maksimimäärä kiinteän partikkelin pintaan kemiallisesti adsor-

boituneista ioneista (Räisänen & Carlson 2003, Kumpulainen et al. 2007). Uutossa liukenevat 

näytetyypin mukaan kationinvaihtokykyiset ja kiinteän mineraaliaineksen pintakomplekseihin 

sitoutuneet alkuaineet, karbonaatit ja hydroksidisaostumat, kuten heikosti kiteytynyt ferrihydriit-

ti. Uuton avulla mitataan mineraaliaineksen rapautumisessa vapautuneiden ja paikalleen saostu-

neiden alkuaineiden määrää (kemiallinen muutunta). 

Happouuttomenetelmät 

Rikastushiekka- ja moreeninäytteistä happoliukoisten alkuaineiden pitoisuudet määritettiin kuu-

malla kuningasvesiuuttomenetelmällä ja turvenäytteistä väkevällä typpihappouutto-

menetelmällä. Kuningasvesiuutossa uuttoliuoksena käytetään typpi- ja suolahapon 1:3 -seosta. 

Uutto tehdään 90 
o
C:ssa ISO 11466 standardimenetelmän mukaisesti. Väkevässä typpihappouu-

tossa näyte hajotetaan mikroaaltouunissa suljetussa teflon-astiassa EPA 3051-

standardimentelmän mukaisesti. (Niskavaara 1995) 

Happouutot hajottavat mineraaliaineksesta täysin trioktahedriset kiilteet (esim. biotiitin), talkin 

(suurin osa), 2:1 ja 1:1 savimineraalit, saostumamineraalit ja useimmat suolamineraalit kuten 

apatiitti, karbonaatit (magnesiitti), titaniitti sekä sulfidimineraalit. Uutossa eivät hajoa kvartsi, 

maasälvät, amfibolit ja pyroksenit ellei ne ole rapautuneita. Rapautumattomien mineraalien pin-

nalta liukenee uutossa etsautumisen kautta alkuaineita kuten Ca, Na ja K. 

Geokemiallisten fraktioiden määritys 

Kemiallinen adsorptio fraktio = asetaattiuutteesta mitattu alkuainepitoisuus 

Kiteinen saostumafraktio (sulfidi tai silikaatti) = happoliukoisen ja asetaattiliukoisen alkuaineen 

pitoisuuden erotus 
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Liite 4. Jatkuu 

 

Pinta- ja pohjavesinäytteiden mittaukset ja kemian analyysit 

Pinta- ja pohjavesinäytteiden otossa noudatettiin GTK:n pohjavesitutkimuksen toimintakäsikir-

jan ohjeita. Näytteenotossa käytettiin 500 ml:n LDPE-muovipulloja ja 100 ml:n happopestyjä 

pulloja. Näytteistä suodatettiin 100 ml alkuaineanalyysejä varten Plastipak-kertakäyttöruiskuilla 

(50/60 ml) ja suodattimina käytettiin Schleicher & Schuell- kertakäyttösuodattimia, läpäisykoko 

<0,45 µm. Suodatetut näytteet kestävöitiin väkevällä typpihapolla (65 % suprapur). Rikastus-

hiekka-altaasta vesinäytteet otettiin Limnos-näytteenottimella ja syvyysmittaukset tehtiin tasku-

kokoisella veden syvyysluotaimella. Näytteet kuljetettiin kylmälaukuissa ja säilytettiin jääkaa-

pissa ennen laboratorioon lähettämistä. Maastossa kirjattiin näytteiden havainto- ja mittaustiedot 

havaintokortteihin. 

Pintavesi- ja pohjavesinäytteistä mitattiin pH, redox, sähkönjohtokyky, happipitoisuus ja hapen 

kyllästysasteen kahdesti, maastossa näytteenoton yhteydessä ja noin 1 vrk:n kuluttua laboratori-

ossa (maastotukikohdassa). Mittaukset tehtiin kenttäkäyttöisillä pH- ja redox-(WTW, pH 

340i/Set), sähkönjohtokyky- (WTW, Cond 340/Set) ja happimittarilla (WTW, OXI 330/Set).  

Suotovesistä erotettiin kaksi erillistä suodatettua näytettä: näytteenoton yhteydessä suodatettu 

näyte ja noin 1 vrk:n laskeutuksen jälkeen suodatettu näyte. Näiden lisäksi suotovedestä otettiin 

kolmas, suodattamaton vesinäyte, joka hapotettiin maastossa välittömästi. Muista pintavesi- ja 

pohjavesinäytteistä erotettiin laskeutettu ja suodatettu vesinäyte sekä maastossa hapotettu vesi-

näyte. Vesinäytteiden tehtiin 0,45 µm:n kertakäyttö-suodattimella 100 ml:n näytepulloihin. Näyt-

teet kestävöitiin lisäämällä 100 ml:n vesinäytteeseen 0,5 ml suprapur-typpihappoa. Vastaava 

määrä happoa lisättiin myös suodattamattomaan veteen maastossa. Happolisäys estää mahdolli-

sen uuden saostumisen suodatuksen jälkeen ennen varsinaista pitoisuusmittausta.  

Laskeutuksen tarkoituksena on vähentää hienojakoisen kiintoaineksen tai saostuvan raudan tai 

muun saostuvan metallin määrää suodatetussa näytteissä ja samalla estää suodattimen tukkeutu-

mista. Ero maastossa mitatun ja laskeutetun vesinäytteiden välillä ilmentää raudan ja alumiinin 

saostumisen vaikutusta veden happamuuteen ja muiden alkuaineiden liukoisuuteen. Laskeutetus-

ta ja suodatetusta näytteestä mitattu alkuainepitoisuus edustaa alkuaineen biosaatavaa, potentiaa-

lisesti toksista pitoisuutta (esiintyen valtaosaltaan ionimuotoisena).  

Alkuainepitoisuudet mitattiin molemmista esikäsitellyistä vesinäytteistä ICP-AES- (Jarrell-Ash 

IRIS Advange) ja MS-ICP- (P-E Elan 6000) laitteilla GTK:n geolaboratoriossa Espoossa. Geo-

laboratorio on akkreditoitu EN 45001 standardin ja ISO Guide 25 mukaan. 

Viitteet:  

Kumpulainen, Sirpa, Carlson, Liisa & Räisänen, Marja-Liisa, 2007. Seasonal variations of 

ochreous precipitates in mine effluents in Finland. Applied Geochemistry 22, 760-777. 

Niskavaara, H. 1995. A comprehensive scheme of analysis for soils. sediments. humus and plant 

samples using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES). In: S. 

Autio (Ed.) Current Research 1993-1994, Geological Survey of Finland, Special Paper 20, 167-

175. 

Räisänen, M. L. & Carlson, L. 2003. Selective extraction methods applied for secondary precipi-

tates in the mining environment. Nordic Society for Clay Research, Newsletter No 14, February 

2003, 6-7 (Extended abstracts).  
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Liite 5a. Rautuvaaran suljetun rikastushiekan jätealueen pohjan maalaji, pohja- ja pintavesien 

virtaussuunnat, suotautumisalueet ja niihin liittyvät kosteikot sekä patokohteet, Kolari, Länsi-

Lappi. 
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Liite 5b. Rautuvaaran suljetun rikastushiekan jätealueen 3D-kuva, pohjoinen-etelä viistosuun-

nassa, Kolari, Länsi-Lappi. Selitykset: Kuvan alaosassa kohoaa vyöhykepato, mistä topografia 

viettää etelään ja kaakkoon. Kuvan yläosassa on vesiallas, joka päättyy alapatoon (moreeni-

louhepato). Alapadossa näkyvä piikki on vaaitusmittauksen virheestä johtuva, ei todellinen ko-

houma. Vyöhykepadon eteläpuolelle merkityt nuolet osoittavat rikastushiekan päävalumissuun-

tia. 
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Liite 6. Rautuvaaran suljetun jätealueen totaalisäteilyn aktiivisuus Bq (Bequerel), Kolari, Länsi-

Lappi. Selitykset: Siniset alueet = aktiivisuus alle 130 Bq, punaiset alueet = aktiivisuus yli 130 

Bq, mustat pistejonot = havaintopisteet. 
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Liite 7. Rautuvaaran suljetun rikastushiekan jätealueen suotovesien laatu, Kolari, Länsi-Lappi. Näytteet 

1, 3, 5 ja 7 on otettu lapiolla kaivetuista kuopista vyöhykepadon pohjoisreunalta ja näytteet 2, 4, 6 ja 8 

välipadon ja vyöhykepadon välisistä lammikoista (ks. Liite 3). Alkuaineet on ryhmitelty silikaattisiin 

(+karbonaattisiin Ca, Mg osalta) ja sulfidisiin ja oksidisiin aineiden lähdemineraalien mukaan. Liha-

voidulla on merkitty talousveden raja-arvon ylittävä pitoisuus, pH-arvolla poikkeamat ylä- tai alarajasta.  

 

  

Suositusarvot
2) Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3 Näyte 4 Näyte 5 Näyte 6 Näyte 7 Näyte 8

pH 6,5-9,5 4,37 2,79 4,32 2,87 6,20 6,27 5,41 3,18

Sähkönjohtokyky mS/m 250 3,08 5,39 6,25 6,2 4,86 5,22 3,29 2,22

Boori B µg/l 1000 180 250 1310 820 930 460 220 110

Silikaattiset (+/-karb.)

Kalsium Ca mg/L 482 481 409 481 453 481 483 249

Kalium K mg/L 6,9 15,7 17,8 49,9 68,6 81,2 51 20,1

Magnesium Mg mg/L 29,1 307 366 447 316 437 151 74,6

Natrium Na mg/L 200 2,1 24,1 23,8 31,1 19 25,9 16,7 11

Alumiini Al µg/l 200 24 500 98 200 94 000 104 000 <100 <100 8220 5980

Sulfidiset ja oksidiset

Rikki S
1) mg/L 725 1330 1640 1610 1150 1270 744 405

Rauta Fe mg/L 0,2/0,4
3) 435 442 1260 598 541 426 100 33,4

Mangaani Mn µg/l 50 18 200 101 000 143 000 133 000 225 000 155 000 89 400 30 500

Arseeni As µg/l 10 2,43 4,14 26,9 4,91 2,45 <2 <2 <2

Koboltti Co µg/l 1080 10 500 23 100 11 500 1800 1480 3100 1210

Kromi Cr µg/l 50 17,7 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Kupari Cu µg/l 2000 1620 2040 20 240 <5 <5 2410 670

Nikkeli Ni µg/l 20 340 3370 9850 5070 300 330 1030 390

Uraani U µg/l 58,7 466 338 184 83,1 140 410 175

Vanadiini V µg/l 9,96 <2 14,9 2,25 <2 <2 <2 <2

Sinkki Zn µg/l 190 2200 6090 2850 39 40 770 260
1)ICP-OES-määritys

2)Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista N:o 461/2000

3)Raja-arvo vesilaitoksille 0,2 mg/l ja yksityiskaivoille 0,4 mg/l
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Liite 8. Rautuvaaran rikastushiekan jätealueen veden laatu (kohteet A-K, Liite 3), Kolari, Länsi-Lappi. 

Kolmesta kohteesta analysoitiin vesinäytteet kahdelta eri syvyydeltä. Taulukossa on esitetty näistä koh-

teista eri syvyyksien pitoisuuksien keskiarvot, koska pitoisuuserot ovat hyvin pieniä. Lihavoidulla on 

merkitty talousveden raja-arvon ylittävä pitoisuus, pH-arvolla poikkeamat ylä- tai alarajasta (ks. myös 

Liite 7). 

 

 
 

  

Suositusarvot
2) A B C D E F G H I J K

Syvyys 1 m, 4 m 1 m, 5 m 1 m, 6 m 4 m 2 m 4 m 1 m 1 m 1 m 1 m 3 m

pH 15 7,65 7,47 7,44 7,63 7,63 7,44 7,52 7,48 7,43 7,63 7,54

Sähkönjohtokyky mS/m 250 47,4 46,2 47,9 47,8 47,4 48,6 47,9 49,3 48,4 48,9 49,1

Boori B µg/l 1000 30,2 32,5 34,1 33,3 30 30,5 28,8 29,6 28,9 28,9 26,4

Silikaattiset (+/-karb.)

Kalsium Ca mg/l 57 57,6 56,8 58,6 57,5 58,1 57,7 59,6 57,5 58 57,2

Kalium K mg/l 7,5 6,9 7,2 7,2 6,6 6,6 6,3 6,6 6,3 6,4 5,9

Magnesium Mg mg/l 24,2 24,2 24,2 24,6 24,4 24,4 24,3 24,5 24,1 24,4 24,1

Natrium Na mg/l 200 8,3 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,2 8,3 8,3

Alumiini Al µg/l 200 2,87 2,65 2,5 2,74 2,61 2,58 2,89 2,66 3,27 2,51 2,5

Sulfidiset ja oksidiset

Rikki S
1) mg/l 64,5 65 64,7 65,7 65,7 65,9 65,8 67,6 65 65,8 65,9

Rauta Fe mg/l 0,2/0,4
3) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Mangaani Mn µg/l 50 0,31 0,32 0,44 0,39 0,52 0,48 3,11 1,82 6,15 0,77 0,46

Arseeni As µg/l 10 4,97 5,17 4,71 5,25 5,03 5,14 4,81 5,03 4,98 5,02 4,47

Koboltti Co µg/l 0,07 0,09 0,08 0,09 0,11 0,11 0,17 0,22 0,21 0,11 0,09

Kromi Cr µg/l 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kupari Cu µg/l 2000 2,1 2,08 2,31 2,11 2,47 1,98 1,98 2,07 1,86 2,01 1,9

Nikkeli Ni µg/l 20 13,5 13,3 13,5 13,8 13,3 13,3 13,5 14,8 14 13,1 12,2

Uraani U µg/l 4,36 4,19 4,18 4,44 4,21 4,23 3,96 4,2 4,01 4,33 4,08

Vanadiini V µg/l 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 <0,05 0,06 0,05 0,1 <0,05 <0,05

Sinkki Zn µg/l 1,26 1,85 1,46 2,19 1,47 1,27 1,36 1,3 1,85 2,54 1,52
1)
ICP-OES-määritys

2)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista N:o 461/2000

3)
Raja-arvo vesilaitoksille 0,2 mg/l ja yksityiskaivoille 0,4 mg/l
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Liite 9. Rautuvaaran suljetun rikastushiekan jätealueen alapadon ympäristön veden laatu vuosina 2005-

2006, Kolari, Länsi-Lappi. Kohteet 13 ja 17 ovat jätealueen vesiallasosan ylivuotovesiä, kohde 18 on pa-

don läpi suotava vesi ja kohde 20 ympärysojan ja rikastushiekka-altaan ylivuotoveden yhtymäpuro (liite-

kartta 3). Lihavoidulla on merkitty talousveden raja-arvon ylittävä pitoisuus, pH-arvolla poikkeamat ylä- 

tai alarajasta (ks. myös Liite 7). 

 

 
 

 

  

Suositusarvot
2) 13 13 17 17 17 18 18 18 20 20 20

kesä.05 kesä.06 kesä.05 kesä.06 elo.06 kesä.05 kesä.06 elo.06 kesä.05 kesä.06 elo.06

pH 6,5-9,5 7,20 7,15 7,80 6,88 7,74 6,70 6,50 6,48 7,50 6,84 6,84

Sähkönjohtokyky mS/m 250 52,5 52 54,8 51,9 49,2 57 53,4 53,2 18 29,1 4,3

Boori B µg/l 1000 43 28,7 33,3 28,5 26,3 69,5 50,6 50 14,6 13,5 2,01

Silikaattiset (+/-karb.)

Kalsium Ca mg/l 53,7 54,3 58 53,9 57,6 66,9 62,1 68,8 16,9 27,6 4,7

Kalium K mg/l 6,8 5,3 7,0 5,2 5,8 8,3 6,4 7,6 2,4 3,5 1,3

Magnesium Mg mg/l 24,3 22,9 24,7 22,6 24,2 18,8 17,2 18,5 7,7 10,6 1,9

Natrium Na mg/l 200 8,0 7,6 8,1 7,5 8,4 10,4 10,9 13,8 3,0 5,0 2,3

Alumiini Al µg/l 200 6,7 5,25 6,6 5,18 2,83 14 5,59 3,69 96,7 24,2 12,1

Sulfidiset ja oksidiset

Rikki S
1) mg/l 65 60,5 69,9 59,8 64,9 74,4 65,4 72,3 20,5 33,4 0,93

Rauta Fe mg/l 0,2/0,4
3) 0,24 <0,03 0,2 0,17 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 0,48 0,17 0,33

Mangaani Mn µg/l 50 212 2,18 43,4 59,6 64,2 3,2 5,07 2,56 462 455 9,53

Arseeni As µg/l 10 3,19 2,75 4,51 1,9 2,81 0,06 0,05 0,05 0,59 0,11 0,05

Koboltti Co µg/l 3,59 0,22 0,4 0,8 0,26 1,76 1,01 <0,2 6,1 5,03 0,12

Kromi Cr µg/l 50 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,25 <0,2 0,28

Kupari Cu µg/l 2000 1,32 1,82 2,1 1,65 1,86 38,2 26,1 20,3 2,75 4,85 0,8

Nikkeli Ni µg/l 20 33,7 17,4 18,1 21,1 11,4 54,6 40,6 28,2 9,78 9,7 0,53

Uraani U µg/l 5,36 5,48 4,11 6,04 4,56 1,84 2,46 2,49 1,03 0,19 0,13

Vanadiini V µg/l 0,05 0,09 0,08 0,1 0,09 <0,05 0,08 0,06 0,26 0,21 0,25

Sinkki Zn µg/l 1,51 2,08 1,61 1,92 1,47 17 15,2 10,7 3,46 4,26 1,06
1)
ICP-OES-määritys

2)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista N:o 461/2000

3)
Raja-arvo vesilaitoksille 0,2 mg/l ja yksityiskaivoille 0,4 mg/l
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Liite 10. Rautuvaaran suljetun kaivosalueen vertailukohteiden pintaveden laatu, Kolari, Länsi-Lappi. 

Kohde 16 sijaitsee Niesajoen yläjuoksulla, n. 6 km välipadolta koilliseen, kohde 19 rikastushiekan jäte-

alueen itäpuolen ympärysojassa ja kohde 21 Niesajoen alajuoksulla, n. 2 km alapadolta etelään. Luonnon-

tilainen lähde sijaitsee 0,5 km alapadolta etelään (Liite 3). Lihavoidulla on merkitty talousveden raja-

arvon ylittävä pitoisuus, pH-arvolla poikkeamat ylä- tai alarajasta (ks. myös Liite 7).  

 

 
 

  

Suositusarvot
2) 16 16 19 19 19 21 21 21 Lähde

kesä.05 kesä.06 kesä.05 kesä.06 elo.06 kesä.05 kesä.06 elo.06 kesä.05

pH 6,5-9,5 6,60 7,05 4,70 7,01 5,68 7,10 6,75 6,67 8,40

Sähkönjohtokyky mS/m 250 1,5 3,1 1,7 5,9 2,9 20,1 25,6 15,1 14,3

Boori B µg/l 1000 2,84 1,69 4,41 4,53 2,69 12,3 13,3 8,53 22,6

Silikaattiset (+/-karb.)

Kalsium Ca mg/l 1,3 2,6 0,5 4,5 2,8 19,1 24,9 19,8 20,3

Kalium K mg/l 0,3 0,5 0,2 0,9 0,8 2,8 2,9 2,3 2,3

Magnesium Mg mg/l 0,4 0,6 0,2 1,7 1,0 7,5 9,2 6,9 1,8

Natrium Na mg/l 200 0,9 1,5 0,6 2,1 1,8 3,6 4,6 3,9 4,4

Alumiini Al µg/l 200 68,4 26,2 419 <50 25,8 61,9 20,3 6,64 31,5

Sulfidiset ja oksidiset

Rikki S
1) mg/l 0,58 1,04 0,30 4,72 1,11 21,3 28,3 15,8 2,72

Rauta Fe mg/l 0,2/0,4
3) 0,39 0,2 0,39 0,14 0,46 0,73 0,3 0,31 0,15

Mangaani Mn µg/l 50 6,4 12,8 32,2 19,2 79,8 359 217 9,29 21,8

Arseeni As µg/l 10 0,10 0,07 0,20 <2 0,12 0,27 0,15 0,20 <0,2

Koboltti Co µg/l 0,05 0,06 0,46 0,18 0,70 3,36 1,77 0,10 <0,1

Kromi Cr µg/l 50 0,28 0,25 0,59 0,24 0,22 0,24 <0,2 <0,2 <1

Kupari Cu µg/l 2000 0,25 0,24 0,95 1,94 1,41 4,1 3,32 0,84 <1

Nikkeli Ni µg/l 20 0,20 0,17 0,41 1,41 0,72 7,70 7,00 1,62 <3

Uraani U µg/l 0,07 0,07 0,03 0,04 0,02 0,43 0,20 0,36 0,73

Vanadiini V µg/l 0,27 0,36 0,74 0,28 0,27 0,26 0,20 0,15 <0,5

Sinkki Zn µg/l 2,33 2,07 15,4 1,79 2,10 2,59 3,94 1,00 <2
1)
ICP-OES-määritys

2)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista N:o 461/2000

3)
Raja-arvo vesilaitoksille 0,2 mg/l ja yksityiskaivoille 0,4 mg/l
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Liite 11. Havaintoputkien P1, P2 ja P3 pohjaveden laatu, Rautuvaaran suljettu kaivosalue, Kolari, Länsi-

Lappi. Pohjaveden havaintoputki P1 sijaitsee rikastushiekka-alueen itäisen maapadon ulkopuolella, P2 

sijaitsee vyöhykepadolla rikastushiekka-alueen pohjoispäässä ja P3 alapadon eteläpuolella (Liite 3). Put-

kesta 3 on analysoitu vesinäytteet kahdelta syvyydeltä (7 ja 12 m). Näytteet on otettu syyskuussa 2006, 

pH on mitattu maastossa ja sähkönjohtokyky laboratoriossa. Lihavoidulla on merkitty talousveden raja-

arvon ylittävä pitoisuus, pH-arvolla poikkeamat ylä- tai alarajasta (ks. myös Liite 7). 

 

 

 

Suositusarvot
2) Putki P1 Putki P2

Syvyys 10 m 8 m 7 m 12  m

pH (maasto) 6,5-9,5 6,05 6,15 6,69 7,02

Sähkönjohtokyky mS/m 250 128 443 58 58

Boori B µg/l 1000 73,5 168 12,3 12,2

Kloridi Cl mg/l 250 3,9 18 6,0 6,0

Nitraatti NO3 mg/l 50 1,2 <2 <0,2 <0,2

Silikaattiset (+/-karb.)

Kalsium Ca mg/l 160 575 68,1 66,2

Kalium K mg/l 17,9 39,4 10,7 10,5

Magnesium Mg mg/l 36,4 234 21,7 21,2

Natrium Na mg/l 200 12,2 26,1 11,3 11,4

Alumiini Al µg/l 200 24,0 119 <1 <1

Sulfidiset ja oksidiset

Sulfaatti SO4
1)

mg/l 250 660 3310 165 171

Rikki S
2) mg/l 201 1150 60,6 58,7

Rauta Fe mg/l 0,2/0,4
3) 4,38 584 4,48 4,91

Mangaani Mn µg/l 50 2950 64 500 720 680

Arseeni As µg/l 10 <0,2 0,86 0,29 0,42

Koboltti Co µg/l 476 2710 2,46 2,54

Kromi Cr µg/l 50 <1 <1 <0,2 <0,2

Kupari Cu µg/l 2000 4,67 <0,5 <0,1 <0,1

Nikkeli Ni µg/l 20 377 665 8,53 8,76

Uraani U µg/l 0,17 22,6 2,08 2,44

Vanadiini V µg/l <0,2 <0,2 0,08 0,06

Sinkki Zn µg/l 25,7 125 6,54 6,39
1)ICP-OES-määritys

2)Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista N:o 461/2000

3)
Raja-arvo vesilaitoksille 0,2 mg/l ja yksityiskaivoille 0,4 mg/l

Putki P3


