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Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta - 
hankkeessa (Lapin Kaiku) tuotettiin tutkimustietoa Lapin alueen alkuainepitoisuuksista 
maaperässä ja pohjavedessä, Lapin malmipotentiaalisista alueista sekä arvioitu alueen 
luontaista ekologista tilaa ottaen huomioon luonnolliset taustapitoisuudet. Lisäksi tulosten 
pohjalta on laadittu geologisesti potentiaalisille kaivosalueille luonnolliset 
vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi. Hanke sai 
rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR), Kittilän kunnasta, Agnico Eagle Finland 
Oy:ltä, GTK:lta ja SYKEltä. Hankkeen toteuttivat Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen 
ympäristökeskus (SYKE).  

Kaivosalueiden kokonaispinta-ala on koko Lapin alueella 0,23 % pinta-alasta. Valtausten ja 
malminetsintäalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4 128 km2, joka vastaa n. 4.2 % koko 
Lapin pinta-alasta. Hankkeessa tehtiin prospektiivisuusmallit orogeenisille kultamalmeille, 
VMS -malmeille, IOCG –malmeille ja Ni-Cu-malmeille, tulokset yhdistettiin vielä yhteen 
sumeilla operaattoreilla.  Moreenigeokemiallisen kartoituksen suurimpia As- ja 
metallipitoisuuksia verrattiin prospektiivisuusmallien mineraalipotentiaalisiin alueisiin. 
Lapin Kaiku projektin laajan mittakaavan pohjavesiaineistossa kaivostoiminnan mahdollista 
vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrää ei voida havaita. Pohjaveden laadun ei voitu 
myöskään todettu heijastavan selvästi mineraalipotentiaalikarttojen malmien 
todennäköisiä esiintymisalueita. Ihmisen toiminta näkyy kuitenkin pohjavesissä.  

Kansallisen ekologisen tilan luokittelun jokityypit eivät välttämättä edusta geologisesti 
poikkeavilla valuma-alueilla virtaavien jokien luonnontilaisen kaltaisia biologisia yhteisöjä. 
Piileville ja pohjaeläimille oli mahdollista muodostaa suhteellisen laajoihin aineistoihin 
perustuvat geologiset vertailuolot, joiden perusteella voidaan arvioida näiden biologisten 
laatutekijöiden poikkeamia suhteessa luonnontilaisen kaltaisiin olosuhteisiin. Alkuaineiden 
havainnointiin ja pitoisuuden arvioimiseen passiivikeräinmenetelmät Chemcatcher-keräin 
ja vesisammal havaittiin toimivan hyvin. Alkuainepitoisuuksien havaittiin vaikuttavan jokien 
piilevästön yhteisörakenteisiin ja lajirunsauksiin, mutta myös ravinne- ja kiintoaine-
pitoisuuksilla oli vaikutuksia piilevästöön.  
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Tiivistelmä 
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kaivosvaikutteisilla että vertailupaikoilla. Päällyslevästössä ei havaittu selkeää eroa 
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metalleja, ja kasvillisuuden poiston merkitystä vesistön metallikuorman pienentämisessä. 
Versoihin sitoutuneiden alkuaineiden osuus kasvukauden aikana joen mukana 
kulkeutuvasta metallikuormasta oli pieni.  

Hankkeessa kehitettiin toimintamalli kaivosvesien tarkkailun automaattiseen vedenlaadun 
havainnointiin. Kaivosten jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauksen ja uusien 
teknologiasovellusten käytön edistämiseksi sekä mittausten toteutuksen, 
laadunvarmistuksen ja käytettävyyden varmistamiseksi ehdotetaan toimintamallin lisäksi 
toimenpiteitä edistämään alan tuotekehitystä ja uusien menetelmien tunnettavuutta.  
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1 JOHDANTO 

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta - hankkeen 
(Lapin Kaiku) tavoitteena on ollut tutkimustiedon tuottaminen muun muassa Lapin alueen 
geokemiasta: alkuaineiden pitoisuuksista maaperässä ja Lapin malmipotentiaalisista alueista sekä 
arvioida alueen luontaista ekologista tilaa ottaen huomioon luonnolliset taustapitoisuudet. 
Lisäksi hankkeen tulosten pohjalta tavoitteena oli laatia geologisesti potentiaalisille kaivosalueille 
luonnolliset vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi.  

Tämän hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa maankäytön suunnittelussa, kun 
arvioidaan Lapin alueen olemassa olevien kaivosten ja mahdollisten tulevien kaivosten 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Tulokset auttavat myös ennakoimaan mahdollisia riskejä ja 
minimoimaan mahdollisia haittavaikutuksia ympäristölle.  

Hankkeen toteuttajina olivat Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). 
Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Kittilän kunnasta, Agnico Eagle 
Finland Oy:ltä, GTK:lta ja SYKEltä.  

Tässä Lapin Kaiku -hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeessa vuosina 2016–2019 tehdyt 
toimet ja niistä saadut tulokset. Raportissa esitellyistä tuloksista uraanin esiintymisestä ja 
jakaumasta Lapin maa- ja kallioperässä ja luonnollisen säteilyn (U, Th, K) määrästä Lapissa on 
laajempi kokonaisuus GTK:n työraportissa, joka on julkisesti saatavilla GTK:n Hakku-palvelussa.  

 

2 PROJEKTIN TAUSTA JA ORGANISOINTI 

Pohjois-Suomen kaivoshankkeet tuovat alueelle mukanaan taloudellista hyvinvointia, mutta 
myös erilaisia haasteita. Lapin kaivoskeskittymän vuoksi on tarpeen tarkastella kertyviä 
vaikutuksia alueen ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta sekä tasapainon 
saavuttaminen eri luonnonvarojen käyttöön perustuvien elinkeinojen kesken. Lapin 
kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta -hankkeen 
tarkoituksena on ollut tutkia Lapin kaivoshankkeiden ja mineraalipotentiaalialueiden 
kokonaisvaikutuksia kestävän kehityksen ja alueellisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Hankkeen ohjausta ja seurantaa varten perustettiin rahoittajan hyväksymä ohjausryhmä, joka on 
koostunut useiden eri alojen asiantuntijoista ja toimijoista. Ohjausryhmässä on ollut edustus 
Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksesta (Eira Luokkanen / Juhani Itkonen / Anna 
Pitsinki), Luonnonsuojeluliiton Lapin luonnonsuojelupiiristä (Anna Bagge / Tarja Pasma), Agnico 
Eagle Finlandista (Jukka Välimaa / Anita Alajoutsijärvi), Kittilän kunnasta (Kyösti Törnberg / 
Katariina Palola / Kaisa Pikkarainen), SYKE:stä (Tero Väisänen / Raimo Ihme) ja GTK:sta (Juhani 
Ojala / Pekka Tuomela). Ohjausryhmään ovat kuuluneet myös rahoittajan edustajana Paula Alho 
ja asiantuntijat Eurofins Ahma Oy.stä (aiemmin Ahma ympäristö Oy, Jari Hietala), EHP 
Environment Oy:stä (aiemmin EHP-tekniikka OY, Risto Hiljanen) ja Palsatech Oy:stä (Mika 
Alasuutari). Hankeen toteuttamista, sisältöä ja rahoitusta koskevat muutostarpeet on käsitelty 
ohjausryhmän kokouksissa, joita on hankkeen aikana järjestetty kuusi kertaa. Lisäksi elokuussa 
2018 ohjausryhmälle järjestettiin ekskursio, jossa tutustuttiin maastotutkimuksiin ja 
näytteenottoon Kittilän Seurujoella sekä jatkuvatoimisiin metallianalysaattoreihin Kittilän 
kaivoksella. 
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Lapin Kaiku -hankkeen toteutus jaettiin neljälle työpaketille: Projektihallinto, Malminetsintä ja 
kaivostoiminta, Luonnonympäristö- maaperä ja pohjavedet ja Luonnonympäristö – joet ja purot. 
GTK on vastannut projektihallinnosta (Peter Johansson / Tarja Hatakka), Malminetsintä ja 
kaivostoiminta -työpaketista (Vesa Nykänen) ja Luonnonympäristö – maaperä ja pohjavedet -
työpaketista (Raija Pietilä). SYKE on vastannut Luonnonympäristö – joet ja purot -työpaketista 
(Satu Maaria Karjalainen). 

Malminetsintä ja kaivostoiminta-työpaketissa koostettiin hankkeen alkuvaiheessa saatavilla 
olevat tiedot Lapin malminetsinnän ja kaivostoiminnan laajuudesta maankäytön näkökulmasta 
pohjautuen tilastoihin ja kaivosrekisterin tietoihin. Lisäksi selvitettiin laajamittaisesti 
kaivosteollisuuden tulevaisuuden potentiaalia ja kehitysnäkymiä nykyisen geologisen tiedon 
valossa, ja tehtiin alueelliseen geologiseen tietoaineistoon pohjautuvia ennusteita Lapin 
malmipotentiaalista, jotta voidaan luoda tarkempi arvio mille mahdollisille alueille 
kaivostoiminta tulevaisuudessa todennäköisimmin voi keskittyä. Kaivospiirien, 
malminetsintälupa-alueiden ja varausalueiden pinta-aloja verrattiin muuhun maankäyttöön, 
jotta saadaan tarkka käsitys kaivostoiminnan ja siihen liittyvän malminetsinnän laajuudesta 
Pohjois-Suomessa. Työpaketin tuloksena syntyi mineraalipotentiaaliarvio, joka toimi pohjana ja 
ohjaavana tuloksena työpakettien 3 ja 4 tutkimuksiin ja tuotoksiin sekä maankäytön 
näkökulmasta tehtyyn koosteeseen malminetsinnän ja kaivostoiminnan tämänhetkisestä 
laajuudesta Lapissa.  

Luonnonympäristö-työpaketeissa selvitettiin Lapin alueen maaperän ja pohjavesien 
geokemiallisia ominaisuuksia, jokivesien eliöyhteisöjen rakenteita sekä kehitettiin menetelmiä ja 
työkaluja ympäristön tilan seurannan ja velvoitetarkkailun tarpeisiin. Niissä on otettu huomioon 
eri osapuolten, kuten kaivoshanketta suunnittelevan organisaation, ympäristökonsultin ja 
yhteysviranomaisen tietotarpeet vaikutusten kohteina olevien alueiden maaperän ja vesistöjen 
tämän hetkisestä tilasta. 

Luonnonympäristö – maaperä ja pohjavedet -työpaketissa tarkasteltiin Lapin alueen maaperän ja 
pohjavesien geokemiallisia ominaisuuksia viimeisimpien geokemiallisten aineistojen pohjalta 
täydentäen kokonaiskäsitystä alueen erityispiirteistä sekä mahdollisista geokemiallisista 
provinsseista ja niiden suhteesta alueiden mineraalipotentiaalin perusteella työpaketissa 2 
tehtyihin vyöhykkeisiin. Tässä on kiinnitetty huomiota erityisesti raskasmetallien ja arseenin 
esiintymiseen. Lisäksi tarkasteltiin olemassa olevan geofysikaalisen gammasäteily 
matalalentoaineiston pohjalta uraanin, toriumin ja kaliumin esiintymistä Pohjois-Suomen 
alueella. Uraanin esiintymistä Pohjois-Suomen alueella on tarkasteltu erikseen pohjautuen GTK:n 
geofysikaalisiin (aeroradiometriset mittaukset) ja geokemiallisiin aineistoihin (litogeokemia, 
purosedimentit, moreenigeokemia) ottaen huomioon geokemialliset provinssit ja 
ympäristönäkökulma. Työpaketin tuloksena syntyi maaperän ja pohjavesien geokemiallisista 
ominaisuuksista tehtyjä luokittelukarttoja, yhdistetty selvitys uraanin esiintymisestä ja 
jakaumasta Pohjois-Suomen alueella ja Pohjois-Suomen alueen luonnollisen säteilyn (U, Th, K) 
määrästä perustuen geofysikaalisiin aineistoihin. 

Luonnonympäristö – joet ja purot -työpaketissa koottiin aluksi kaivosten YVA-raporteista ja 
velvoitetarkkailuista olemassa oleva tieto Pohjois-Suomen kaivosten alapuolisten vesistöjen 
tilasta. Lisäksi hyödynnettiin velvoitetarkkailun kehittämishankkeessa (OHKE) tehtyä laajaa 
kyselyä vesistötarkkailun puutteista. Vedenlaatu- ja vesibiologisen aineiston perusteella 
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selvitettiin toiminnassa olevien (Kemin kaivos, Kevitsa, Suurkuusikko), toimintansa 
keskeyttäneiden tai lopettaneiden (Pahtavaara, Saattopora) ja suunnitellun (Sokli) kaivoksen 
vaikutusalueen sekä näiden vertailualueiden jokien ja purojen vedenlaatutekijöiden 
taustapitoisuuksia ja vesieliöryhmien (piilevät, pohjaeläimet, vesikasvit, kalat, mikrobit) 
yhteisökoostumukset ottaen huomioon alueiden geologiset erityisominaisuudet. Tässä 
tarkastelussa hyödynnettiin työpaketti 2:ssa mineraali-potentiaalin perusteella määriteltyjä 
vyöhykkeitä. Näin pystyttiin arvioimaan, mikä on alueen jokivesien luontainen ekologinen tila, ja 
kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia tarkemmin. Lisäksi vertailtiin erilaisten passiivikeräinten 
(vesisammalet ja Chemcatcher) toimivuutta, käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta 
raskasmetallien ja elohopean kuormituksen arviointiin kaivosten alapuolisten vesien tarkkailua 
varten. Tässä työpaketissa kehitettiin myös toimintamalli automaattiseen vedenlaadun 
seurantaan kaivosvesien tarkkailussa maan johtavien automaatiotoimijoiden, konsulttien, 
toiminnanharjoittajien ja viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön pohjalta.  

Lapin Kaiku -hanke on edistänyt kestävää kaivostoimintaa kartoittaessaan potentiaalisia 
kaivostuotantoalueita ja tuottaessaan ennakoivaa tietoa niiden ja nykyisten kaivosten 
kumulatiivisista ympäristövaikutuksista. Hankkeessa tuotettua tietoa Lapin maakunnan 
luontaisista maaperän ja pohjaveden taustapitoisuuksista sekä jokivesien eliöyhteisörakenteista 
erilaisilla geologisilla alueilla voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristön tilan seurannan ja 
luvitusten tarpeissa. Hankkeessa on lisäksi testattu erilaisten kustannustehokkaiden 
menetelmien soveltuvuutta ympäristötiedon keräämiseen. 

Hankkeen tuotokset on saatavilla hankkeen Internet-sivuilla 
http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/lapin_kaiku/index.html sekä jokien ekologisen 
tilan luokittelussa käytettyjen eliöstöjen osalta ympäristöhallinnon (jokien vedenlaatu, 
pohjaeläimet) ja Suomen ympäristökeskuksen (piilevät) tietokannoista 
http://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku. 

 

 

3 LAPIN GEOLOGIA JA GEOKEMIA 

Tero Niiranen, Vilja Salin ja Timo Tarvainen, Geologian tutkimuskeskus 

 

3.1 Tutkimusalueen kuvaus 

Projektin tutkimusalueena oli Lapin maakunta, joka kuuluu vanhaan prekambriseen 
Fennoskandian kilpeen. Fennoskandian kilpi koostuu pääasiassa arkeeisista (3100–2500 Ma, 
miljoonaa vuotta) ja varhaisproterotsooisista kivilajeista (2500–1600 Ma). Suomen kallioperä 
on syntynyt suureksi osaksi prekambrisena aikana, ja sen pääkehitysvaiheet ovat tapahtuneet 
2800–2700 ja 1900–1800 miljoonaa vuotta sitten kahdessa vuorijonopoimutuksessa (Lehtinen 
ym., 2008). Tätä ajanjaksoa nuorempaa kallioperä on mm. käsivarren alueella, joka on syntynyt 
Kölivuoriston muodostaneessa kaledonisessa vuorten poimutuksessa. Tutkimusalueen 
suurimpia liuskealueita ovat Peräpohjan liuskealue, sekä Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke, joka on 
jatkoa Kuusamon liuskealueelle. Käsivarressa on pieni liuskealue, jonka kallioperä koostuu 

http://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku
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pääasiassa kvartsiiteista, fylliiteistä, kiilleliuskeista, mafisista ja happamista plutonisista kivistä 
ja dolomiittisista kalkkikivistä  

Suomen maaperän irtomaalajit ovat muodostuneet kvartäärikaudella, joka on maapallon 
nuorin ajanjakso. Irtaimet maalajit peittävät Suomen pinta-alasta suurimman osan, ja niiden 
paksuus on keskimäärin noin 7 metriä. Maaperän muodostavat kallioperästä lähtöisin olevat 
kivennäismaalajit, sekä eloperäiset kasvinjäänteistä koostuvat maalajit. Kivennäismaalajit ovat 
suurimmaksi osaksi syntyneet mannerjäätikön kuljetuksen ja muokkauksen aikana. (Koljonen, 
1992). 

 

3.2 Kallioperä 

Pohjois-Suomen kallioperä (kuva 3.1) on muodostunut suurimmaksi osaksi Arkeeisista (4000–
2500 Ma) ja Varhaisproterotsooisista (2500–1600 Ma) kivilajeista. Arkeeinen kallioperä edustaa 
Suomen vanhinta kallioperää voi olla iältään jopa yli 3500 miljoonaa vuotta vanha (Korsman & 
Koistinen, 2008). Pohjois-Suomen Arkeeinen kallioperä koostuu tonaliitti-trondhjemiitti-
granodioriitti (TTG) sarjan gneissikomplekseista sekä vihreäkivi ja -liuskejaksoista. 
Vihreäkivijaksot edustavat vulkanismin tuloksena maanpinnalle purkautuneita mafisia 
vulkaniitteja ja liuskeet sedimenttisyntyisiä kivilajeja (Sorjonen-Ward & Luukkonen, 2005). TTG-
kompleksit ovat pääosin felsisiä syväkiviä. 

Pohjois-Suomen Varhaisproterotsooiset yksiköt koostuvat pintasyntyisistä liuske- ja 
vihreäkivivyöhykkeistä sekä niitä leikkaavista syväkivistä ja syväkivikomplekseista (Lehtonen 
ym. 1998). Pohjois-Suomen merkittävimmät liuske- ja vihreäkivijaksot ovat Keski-Lapin 
vihreäkivivyöhyke ja sen jatkeena oleva Kuusamon liuskejakso, Peräpohjan liuskejakso, sekä 
Lätäsenon liuskejakso. Näiden jaksojen pintasyntyiset kivilajit ovat kerrostuneet Arkeeisen 
kuoren repeämisaltaisiin pääosin 2440 Ma ja 2000 Ma välisenä aikana. Tämä lähes 500 
miljoonaa vuotta kestänyt ajanjakso sisälsi useita ekstensiovaiheita, joissa Arkeeinen kuori 
repeili ja repeämiin syntyi hautavajoamia, joihin nykyisten liuske- vihreäkivijaksojen aines 
kerrostui (esim. Hanski & Huhma, 2005). Jaksojen vulkaniitit ovat pääasiassa mafisia 
koostumukseltaan, mutta seassa on sekä ultramafisia että felsisiä yksiköitä. Sedimenttikivet 
ovat pääosin fylliittejä, liuskeita, arkooseja ja kvartsiitteja. Kalkkikiviä ja dolomiitteja esiintyy 
erityisesti Kuusamon ja Peräpohjan liuskejaksolla, mutta niitä tunnetaan myös Keski-Lapin ja 
Lätäsenon jaksoilta. Arkeeisen kuoren repeämisvaiheisiin liittyi myös syväkivimagmatismia, 
jonka tuloksena Pohjois-Suomessa esiintyy 2440–1960 Ma ikäisiä mafisia ja ultramafisia 
intruusioita ja juonia (Iljina & Hanski, 2005). Näistä merkittävimpiä ovat 2440 Ma ja 2050 Ma 
kerrosintruusiot, joita esiintyy Kemistä Ranualle ulottuvalla jaksolla, Koillismaalla sekä 
Sodankylässä. 

Proterotsooista ekstensiota seurasi monivaiheinen Svekofenninen orogenia eli 
vuorijonopoimutusvaihe, johon liittyi kerrostuneiden yksiköiden deformaatio ja metamorfoosi 
sekä syväkivimagmatismia (Lahtinen ym., 2005). Lisäksi topografian kasvuun liittyi nopeaa 
rapautumista ja rapautumistuotteiden kerrostumista nuoremmiksi kivilajiyksiköiksi. 
Svekofenninen orogeniavaihe kattaa noin 130 miljoonan vuoden ajanjakson välillä 1920–1790 
Ma. Orogenian aikana syntyi Lapin granuliittikaari, ja repeämisvaiheen aikana syntyneiden 
kivilajien päälle kerrostui klastisia sedimenttejä, pääosin kvartsiitteja ja konglomeraatteja. 
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Orogeniaan liittyi myös laaja-alaista syväkivimagmatismia, jonka tuloksena syntyi mm. Keski-
Lapin granitoidikompleksi. Lapin alueen nuorin merkittävä magmatismi synnytti nk. Nattas-
graniitit jotka intrudoituivat orogenian jälkeen 1770 miljoonaa vuotta sitten. 

Lapin alueen nuorimmat kivilajiyksiköt ovat Kilpisjärven alueella esiintyvät Kaledoniidiseen 
vuorijonopoimutukseen liittyvät sedimentit sekä Soklin karbonatiitti-intruusio. Lisäksi Laanilasta 
ja Sallasta tunnetaan yksittäisiä noin 1100 miljoonaa vuotta vanhoja diabaasijuonia. Edellä 
mainittujen yksiköiden lisäksi Lapista ei tunneta merkkejä Svekofennisen orogenian jälkeisistä 
tapahtumista. Orogeniavaihetta seurasi eroosio ja peneplaanivaiheet, jolloin nykyistä 
kallioperää peittivät nuoremmat kivilajiyksiköt, jotka vastaavasti erodoituivat myöhemmissä 
vaiheissa pois (esim. Kohonen & Rämö 2005). Näistä tunnetaan jäänteitä Muhoksen alueelta ja 
Satakunnasta. Virossa ja Venäjän Karjalassa Svekofennisen kilven kivilajeja peittävät 
nuoremmat Paleotsooiset yksiköt.  

Lapin alueelta tunnetaan useita eri malmityyppeihin kuuluvia, taloudellisesti mielenkiintoisia 
mineraaliesiintymiä, ja alueella on merkittävä kromi-, nikkeli-, kupari-, kulta- ja platina- 
potentiaali. Lisäksi alueelta tunnetaan rauta-, sinkki-, vanadiini-, koboltti-, niobium-, fosfori-, 
uraani-, molybdeeni- ja volframimineralisaatioita. Alkuaineista kromi-, vanadiini-, nikkeli-kupari- 
ja platinaryhmän alkuaineiden (PGE) esiintymien suurin potentiaali liittyy 2440 Ma ja 2050 Ma 
ikäisiin mafisiin kerrosintruusioihin. Lisäksi Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeellä esiintyviin 2050 
Ma ikäisiin ultramafisiin vulkaniitteihin liittyy kohonnut Ni-Cu-potentiaali. Pääosa Lapin 
kultaesiintymistä ovat niin kutsuttuja orogeenisia kultamalmeja, jotka ovat syntyneet 
orogeniavaiheen aikana. Näiden suurin potentiaali liittyy sekä Arkeeisiin että Proterotsooisiin 
liuskejaksoihin. Kuusamon ja Peräpohjan liuskejaksoilta tunnetaan useita 
monimetalliesiintymiä, joissa esiintyy kuparia, kultaa ja kobolttia sekä paikoin kohonneita 
uraanipitoisuuksia. Näiden esiintymien tarkka syntymekanismi on epäselvä, ja niitä kutsutaan 
Kuusamo-tyypin esiintymiksi. Länsi-Lapista Kolarin alueelta tunnetaan useita rauta esiintymiä, 
joissa esiintyy myös kohonneita kupari ja kultapitoisuuksia. Näitä IOCG-tyypin esiintymiä 
tunnetaan lisäksi Peräpohjan liuskejaksolta. Keski-Lapin alueelta tunnetaan myös yksittäisiä 
VMS-tyypin kupari- ja sinkki-esiintymiä. Näistä Pahtavuoman esiintymää on taloudellisesti 
hyödynnetty. 
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Kuva 3.1 Lapin alueen yleistetty kallioperäkartta. Muokattu Koistinen ym. (2001) 
pohjalta. 
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3.3 Maaperä 

Pohjois-Suomessa yleisin kivennäismaalajeista on jäätikön kerrostama moreeni (kuva 3.2), joka 
on muodostunut kallioperän aineksesta ja aiemmin syntyneistä maalajeista (Koljonen 1992, 
Kujansuu ja Johansson 2005) Hitaasti virrannut jää on irrottanut, jauhanut ja kuljettanut 
kiviainesta ja kallioperää. Moreeni on heikosti lajittunutta, ja sen raekoko vaihtelee. Rakeet 
ovat hioutumattomia. Moreenit luokitellaan syntytavan ja aineksen lajittuneisuuden 
perusteella. Hiekkamoreeni on yleisin moreenityyppi, mutta senkin raekoostumus vaihtelee 
syntytavan perusteella.  

 
Kuva 3.2 Lapin alueen maaperäkartta. © Geologian tutkimuskeskus. 
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Jäätikön sulaessa virtaavat vedet ovat kuluttaneet, pyöristäneet, ja lajitelleet irtaimia maalajeja 
synnyttäen uusia maaperän muodostumia. Nämä voivat olla taloudellisesti ja maisemallisesti 
arvokkaita kohteita. Jäätikköjokien kerrostamia yleisimpiä muodostumia ovat harjut, jotka 
voivat olla jopa 10 km mittaisia (Koljonen 1992, Kujansuu ja Johansson 2005). Jäätikköjokien 
synnyttämiä muodostumia ovat myös suistomaat, deltat ja sandurit. Etelä-Suomessa sijaitsevat 
jäätikön reunamuodostumat Salpausselät (I-III) ovat syntyneet 11 200 – 9 950 vuotta sitten. 
Seisahtuneen jäätikön reunaan kasaantui jäätikön virtaavien vesien mukanaan kuljettamaa 
ainesta synnyttäen reunamuodostumia. Reunamuodostumat ovat lajittuneita ja suurimmaksi 
osaksi sorasta ja hiekasta syntyneitä.  

Lapin lounaisosassa Meri-Lapista Rovaniemen korkeudelle saakka esiintyy hienojakoisia 
sedimenttejä, joista osa on happamia sulfaattimaita (kuva 3.3). Happamia sulfaattimaita on 
Suomessa eniten Itämeren rannikolla alueilla, jotka olivat Litorina-meren peitossa noin 8000 – 
4000 vuotta sitten. Maalaji on usein savi tai liejusavi, mutta sulfideja esiintyy myös muissa 
sedimenteissä. Happamia sulfaattimaita voi olla myös sisämaassa mustaliuskeiden päälle 
muodostuneissa maakerroksissa. Luonnontilaisina ne eivät aiheuta ongelmia, koska sulfidit 
pysyvät pohjaveden pinnan alapuolella hapettomassa ympäristössä, missä ne eivät aiheuta 
hapanta valumaa tai lisää haitallisten metallien kulkeutumista vesistöihin. Pohjaveden pinnan 
lasku, esimerkiksi rakentamisen seurauksena, voi aiheuttaa sulfidien hapettumisen. Sulfidien 
hapettuessa muodostuu rikkihappoa, joka liuottaa maaperässä luonnollisesti esiintyviä 
metalleja. 

 
Kuva 3.3 Happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys Lapin alueella (Geologian 
tutkimuskeskus, https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search). 

https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search
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3.4 Moreenikerrostumat ja -muodostumat 

Moreenit luokitellaan niiden esiintymisen ja morfologian mukaan. Kallioperää peittää 
pohjamoreenikerros, joka myötäilee alustansa pintoja. Sen päällä on suhteellisen ohut 
pintamoreenikerros. Omamuotoiset kasaumat ovat moreenimuodostumia, moreenikumpuja ja 
moreeniselänteitä. Nämä ovat syntyneet itsenäisesti pinta- ja pohjamoreenista sisältäen myös 
vähän lajittunutta ainesta (Johansson ja Kujansuu 2005).  

Moreenit luokitellaan myös aineksen mineraali-, kivilaji- tai raekoostumuksen perusteella. 
Aineksen alkuperä, kulkeutumistapa sekä kerrostumistapa tai -paikka ovat perusteena 
luokittelulle. Yleisin lajite on hiekkamoreeni, mutta syntytapa vaikuttaa aineksen 
koostumukseen (Johansson ja Kujansuu 2005). Moreenimuodostumat jaetaan kolmeen 
luokkaan: aktiivisesti virtaavan jäätikön alle syntyneisiin drumliineihin ja vakoumiin; jäätikön 
reunavyöhykkeeseen syntyneisiin kumpumoreeneihin ja jäätikön reunaan syntyneisiin reuna- ja 
päätemoreeneihin. Pohjois-Suomessa esiintyy jäätikön muokkaamia glasifluviaalisia 
muodostumia, ja Keski- ja Itä-Lapissa tavataan drumlinisoituneita harjuja. Ne koostuvat 
deformoitumattomasta lajittuneesta aineksesta, jota peittää n 0,5–1,5 m paksu moreenikerros.  

Drumliinit ovat jäätikön virtauksen suuntaisia selänteitä, ja niitä matalammat muodostumat 
ovat vakoumia eli flutingeja. Laajoja drumliinikenttiä esiintyy Etelä- ja Kaakkois-Lapissa sekä 
Inarin ja Utsjoen alueella. Rovaniemi-Kuusamo -akselin drumliinit ovat jäätikön virtauksen 
suuntaisia muodostumia noin 8000 km² alueella, joka ulottuu Venäjälle asti (Johansson ja 
Kujansuus 2005). Kumpumoreenit ovat erilaisia selänteitä ja kumpuja, jotka ovat muodostuneet 
pohjamoreenista tai ablaatiomoreenista, jota muodostuu jäätikön mukanaan kuljettaman 
aineksen kerrostuessa pohjamoreenin päälle jäätikön sulaessa. Juomumoreenit ovat puolikuun 
muotoisia, jäätikön liikesuuntaan nähden poikittaisia selänteitä. Juomumoreenit ovat syntyneet 
aiemman moreenipeitteen revetessä vetojännityksen seurauksena samansuuntaisiksi 
muodostumiksi. Reunamoreenit ovat syntyneet mannerjäätikön eteen jäätikön pohjalle tai ne 
ovat railoihin syntyneitä moreenivalleja. Ne kerrostuivat jäätikön perääntymisvaiheen aikana 
olleen pysähdyksen tai lyhyen uudelleen etenemisen seurauksena. Jään lyhytaikaisen 
pysähdyksen seurauksena syntyneet reunamoreenit ovat harvinaisia Pohjois-Suomessa. 
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4 MALMINETSINNÄN JA KAIVOSTOIMINNAN LAAJUUS LAPISSA VERRATTUNA MUUHUN 
MAANKÄYTTÖÖN 

Tuomo Törmänen, Tero Niiranen ja Vesa Nykänen, Geologian tutkimuskeskus 

 

4.1  Johdanto 

Lapin-Kaiku projektin työpaketti 2 yhtenä tavoitteen oli koostaa saatavilla olevat tiedot Lapin 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan laajuudesta maankäytön näkökulmasta samalla verraten 
niitä muuhun maankäyttöön. Tämä tarkastelu tehtiin käyttäen julkisesti saatavilla olevia 
paikkatietoaineistoja. Lähteinä käytetyt aineistot ovat peräisin Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastosta (Tukes), Väylävirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) sekä 
Maanmittauslaitokselta (MML). Tämä katsaus antaa kuvan siltä ajanhetkeltä miltä kyseiset 
aineistot olivat saatavilla tätä työtä varten eli vuosien 2017–2019 ajalta. 

 

4.2 Lapin maakunta 

Lapin maakunta on Suomen pohjoisin maakunta, joka koostuu 21 kunnasta. Se on pinta-
alaltaan suurin Suomen maakunnista, kokonaispinta-alaltaan 100 370 km2, ilman merialueita 98 
986 km2 (tässä tutkimuksessa käytetty pinta-ala) eli n 30 % koko Suomen pinta-alasta. 
Asukkaita Lapin maakunnassa oli v. 2019 yhteensä 178 237 (Tilastokeskus, 2019).  

Lapin elinkeinoelämän liikevaihdoltaan merkittävimmät toimialat ovat teollisuus (metalli ja 
paperi), kaupan sektori, rakentaminen ja kaivannaisala. Suurimpia työllistäjiä ovat julkinen 
sektori, kauppa, teollisuus, kuljetus ja varastointi, matkailu sekä maa- ja metsätalous (kuva 4.1). 
Yksityinen sektori työllistää noin puolet työllisistä, julkinen sektori n. 36 % (kuva 4.2).  
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*Yksityinen ja julkinen sektori yhteensä 

 
Kuva 4.1 Eri toimialojen liikevaihto Lapissa vuonna 2017. 
 

 
 
Kuva 4.2 Työpaikat työnantajasektoreittain Lapissa. 

 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 13 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

4.3 Käytetyt aineistot ja menetelmät 

Lapin Kaiku -tutkimuksessa eri maankäyttömuotojen pinta-alavertailu on tehty ArcGIS 
paikkatieto-ohjelmalla käyttäen hyväksi GTK:n käytössä olevia, eri tahojen tuottamia 
paikkatietoaineistoja, joista tärkein on ollut Maanmittauslaitoksen (MML) maastotietokanta, 
johon on koottu MML:n omaa aineistoa, Väyläviraston (entinen Liikennevirasto) aineistoa 
(tiestö ja rautatiet), kuntien ja maakuntaliittojen aineistoa (kaavoitus) sekä Suomen 
Ympäristökeskuksen (SYKE) aineistoa (suojelualueet). Lisäksi on käytetty Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston (Tukes) kaivosrekisteriä (kaivos- ja malminetsintäalueet) ja GTK:n omia 
tietokantoja.  

Vektorimuotoisesta aineistosta voidaan helposti irrottaa eri tietoaineistoja ja laskea niiden 
pinta-aloja. Joissain tapauksissa on ollut myös tarpeen yhdistää eri lähteistä peräisin olevaa 
aineostoa tai muuten päällekkäistä aineistoa, esimerkkinä luonnonsuojelualueet tai taajama-
alueet. Teiden, rautateiden ja sähkölinjojen käsittelyssä on otettu huomioon myös niille 
määritellyt suoja-alueet (ELY, ratalaki, Fingrid). 

 

4.4 Maankäytön vertailu 

Projektissa pyrittiin huomioimaan eri maankäytön muotoja mahdollisimman monipuolisesti 
niiden käyttämien pinta-alajoen perusteella. Vaikka tämän selvityksen painopiste on 
kaivostoiminnassa ja malminetsinnässä, aiheuttaa nykyaikainen yhteiskunta monia muitakin 
käyttöpaineita ja -varauksia, jotka voivat olla ainakin osittain poissulkevia muulta maankäytöltä. 
Eri toimintomuodot voidaan jakaa kuuteen pääluokkaan: 

  

1) Rakennetut alueet kuten asutustaajamat, teollisuusalueet, sekä niihin liittyvät muiden 
toimintojen alueet (kauppa, varastointi, ym.),  

2) Infrastruktuuri, joka käsittää tässä yhteydessä tiet, rautatiet ja sähkönsiirron (maanpäälliset 
voimalinjat),  

3) Puolustusvoimat,  

4) Maatalous,  

5) Kaivosteollisuus ja malminetsintä, sekä  

6) Luonnonsuojelualueet.  

 

Pinta-alaltaan pienempiä toimintoja ovat mm. turpeen, soran/hiekan ja kivimurskeet ottoalueet 
ja tuulivoima-alueet (taulukko 4.1, kuva 4.3). 
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Taulukko 4.1 Eri maankäytön muotojen kokonaispinta-alat ja osuudet Lapin pinta-alasta. 

Toimija/toiminto Pinta-ala km2 % Lapin pinta-alasta 

Luonnonsuojelualueet 38623.6 39 

Kaivospiirit (voimassa+haetut+karenssissa) 230 0.23 

Valtaukset 113.5 0.12 

Malminetsintäalueet (voimassa+haetut) 4128 4.2 

Varaus (voimassa+haetut) 27917.8 28.2 

Kaivosteollisuus ja malminetsintä yhteensä 32389.1 32.7 

Puolustusvoimat 1277.5 1.3 

Maatalous 685.6 0.69 

Taajamat ja muu rakennettu alue 408 0.41 

Tiet 528.4 0.53 

Rautatiet 82.2 0.08 

Sähkölinjat 230 0.23 

Infrastruktuuri yhteensä 840.6 0.84 

Turvetuotantoalueet 66.8 0.07 

Soranottoalueet 24.5 0.02 

Kiviainesottoalueet 1.2 0.001 

Tuulivoima-alueet 244.9 0.25 

 

 
Kuva 4.3 Eri maankäytön muotojen osuudet Lapin kokonaispinta-alasta. 
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4.5 Kaivostoiminta ja malminetsintä 

Aktiivista malminetsintää on Lapissa harjoitettu 1950-luvulta lähtien, aktiviteetin vaihdellessa 
varsin voimakkaasti eri vuosikymmenien aikana. Suomen liittyessä Euroopan Unioniin (EU) 
Suomi avautui myös ulkomaisille kaivos- ja malminetsintäyrityksille, mikä lisäsi toimintaa myös 
Lapissa. Kiinan voimakkaasta talouskasvusta alkanut metallien hintojen nousu lisäsi myös 
malminetsintää 2000-luvun alkupuolella, ja se on jatkunut nykypäivään saakka. Lapissa on 
toiminut kaikkiaan 24 metalli-, teollisuusmineraali- ja jalo-/korukivikaivosta mukaan lukien 
eräät 1800-luvulla toimineet hyvin pienet rautakaivokset. Toiminnassa olevia kaivoksia on 
kaikkiaan 6 kappaletta (koko Suomi 46 kpl), joista kolme on metallikaivoksia ja kolme 
teollisuusmineraalikaivoksia (kuva 4.4). Lisäksi Kolarin Hannukaisen rautakaivosta suunnitellaan 
avattavan uudelleen, ja on myös mahdollista, että Sodankylän Pahtavaaran kultakaivos voi 
käynnistyä uudelleen lähitulevaisuudessa. Uusia kaivoksia on suunniteltu Savukosken Sokliin 
(fosfori) ja Ranuan PGE-Ni-Cu-esiintymille. Merkittäviä muita malminetsintä-projekteja ovat 
mm. Ylitornion Rompas-Rajapalon Au(-Co, U)-esiintymä(t) ja Sodankylän Sakatin Cu-Ni-PGE- 
esiintymä. Aktiivisin malminetsintäalue on nk. Keski-Lapin vihreäkivijakso, joka ulottuu Kolarista 
Kittilän ja Sodankylän kautta Sallaan. Muita aktiivisia alueita ovat Peräpohjan alue ja 
Savukosken alue (kuva 4.4). 

 

 
Kuva 4.4 Lapissa toimineet ja toimivat kaivokset. 
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Taulukko 4.2 Lapissa toimivat ja toimineet kaivokset pois lukien muutamat historialliset pienet 
rautakaivokset ja korukivi-jalokivikaivokset. 

Lapin kaivokset Toiminta-aika Malminlouhinta (Mt) Päätuottet Huomautuksia 

Metalli   39  
Hannukainen 1978-1990 4,56 Rauta, kupari, kulta  
Kemi 1966- 52,19 Kromi  
Kevitsa 2011- 46,89 Nikkeli, kupari, platina  
Kittilä 2006- 13,06 Kulta  
Kutuvuoma 1999-1999 0,1 Kulta Koelouhinta 
Kivimaa 1969-1970 0,018 Kupari, kulta  
Kärväsvaara 1958-1967 0,93 Rauta  
Leveäselkä 1969-1974 1,1 Rauta  
Mustavaara 1974-1985 13,65 Vanadiini  
Pahtavaara 1995-2014 5,8 Kulta  
Pahtavuoma 1974-1993 0,3 Kupari, hopea  
Puro 1961-1975 0,6 Rauta  
Raajärvi 1962-1975 6,09 Rauta  
Rautuvaara 1962-1988 11,56 Rauta, kupari  
Saattopora 1988-1995 2,15 Kupari, kulta  
Sirkka 1953-1956 0,005 Kupari, nikkeli, kulta  
Teollisuusmineraalit:     
Kalkkimaa 1917- 7,53 Dolomiitti  
Ristimaa 1989- 0,033 Marmori, dolomiitti  
Sokli 1978-1990 0,057 Apatiitti (fosfori) Koelouhintaa 
Äkäsjoensuu 1968-1999 4,4 Kalsiitti  

 

 
Kuva 4.5 Luonnonsuojelualueet (A) ja kaivospiirit, malminetsinnän valtausalueet ja varausalueet 
(B) Lapin maakunnassa v. 2019. 
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4.5.1 Kaivostoiminta Lapissa 
Kuten edellä todettiin, Lapissa on 6 toiminnassa olevaa kaivosta. Näiden lisäksi voimassaolevia 
tai haussa olevia kaivospiirejä on olemassa eräissä vanhoissa, suljetuissa kaivoksissa (esim. 
Pahtavaara ja Saattopora), sekä myös suunniteltujen uusien kaivosten kohteilla (Sokli, 
Suhanko). Toiminnan luonteen vuoksi kaivosalueet ovat suljettuja alueita ja estävät siten 
muuta mahdollista maankäyttöä. Niillä saattaa olla myös paikallisia ympäristövaikutuksia, 
jotka saattavat haitata muuta maankäyttöä (virkistyskäyttö, porotalous) (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2014, Lyytimäki ja Peltonen, 2016). Vaikkakin yksittäiset kaivosalueet/-
piirit saattavat olla varsin laajoja (esim. Sokli 59 km2, Suhanko 31 km2, Kittilä 17 km2) on niiden 
kokonaispinta-ala koko Lapin mittakaavassa varsin pieni (0,23 % pinta-alasta). Tämä vastaa 
suuruudeltaan tuulivoimalle kaavoitettuja alueita tai sähkönsiirtoverkkoa (taulukko 4.2). 
Paikallisesti kaivosalueiden tai -piirien ympäristö-, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset 
voivat kuitenkin olla merkittäviä. 

4.5.2 Malminetsintä Lapissa 
Malminetsintä ja valtausalueet kattavat kaivospiirejä huomattavasti laajempia alueita ja 
varausalueet vieläkin laajempia alueita. Valtausten ja malminetsintäalueiden (voimassaolevat 
ja haetut) yhteenlaskettu pinta-ala on 4 128 km2, joka vastaa n. 4,2 % koko Lapin pinta-alasta. 

Muun maankäytön kannalta malminetsintäalueiden merkitys on vähäinen ja varausalueiden 
merkityksetön. Varausalue ei ole varsinainen malminetsintäalue, eikä se oikeuta 
jokamiehenoikeutta merkittävämpään malminetsintään, mutta se antaa varauksen haltijalle 
etuoikeuden hakea alueelle tai sen osalle malminetsintälupaa. Se antaa oikeuden vain 
pintapuolisiin tutkimuksiin, kuten pienimuotoiseen näytteenottoon ja geofysikaalisiin 
maastotutkimuksiin. Varsinaisen malminetsinnän vaikutukset ympäristöön ja muuhun 
maankäyttöön ovat yleensä vähäisiä (Mustonen 2007, Kauppila ja muut 2011): 
Kallioperäkairausta varten voidaan metsään joutua raivaamaan kulkureittejä, ja kesäaikaan 
tehtävä kairaus jättää kulkureiteille ja kairauspaikoille jälkiä, mutta vaikutukset ovat 
pistemäisiä ja yleensä vähäisiä. Poronhoidon ja suojelualueiden huomioimiseen 
malminetsinnässä on laadittu opas (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014). Nykyaikaisilla 
kairausyksiköillä on mahdollista käyttää suljettua vedenkiertoa, ja myös kairauksessa 
käytettävän veden ylös tuoma jauhautunut kiviaines (soija) voidaan kerätä talteen. Kaivoslaki 
rajoittaa malminetsintää joillakin alueilla, kuten asumusten lähistöllä (Kaivoslaki 621/2011). 
Malminetsintää on myös mahdollista tehdä osalla luonnonsuojelualueista 
Ympäristöministeriön luvalla. Tällöin etsintäaika on yleensä rajattu talviaikaan, jolloin paksu 
lumipeite vähentää vaikutuksia pintakasvillisuuteen ja maaperään, tai esimerkiksi kairakoneen 
kokoa voidaan rajoittaa kevyempään kairausyksikköön. Matkailu-, poronhoito- ja 
luonnonsuojelualueilla toimiminen voi kuitenkin aiheuttaa ristiriitoja, jos tähän liittyvistä 
asioista ei ole sovittu asianosaisten sidosryhmien kanssa (Eerola 2017). 
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5 LAPIN MALMIPOTENTIAALISET VYÖHYKKEET 

Vesa Nykänen, Tero Niiranen ja Tuomo Törmänen, Geologian tutkimuskeskus 

 

5.1 Menetelmäkuvaus ja käytetyt aineistot 

Prospektiivisuusmallinnuksella tarkoitetaan paikkatietoon pohjautuvia menetelmiä, joiden 
tavoitteena on integroida useita eri paikkatietoaineistoja yhdeksi malmipotentiaalin 
ennustekartaksi (esim. Niiranen ym., 2019; Nykänen, 2008, Nykänen ym. 2008a,b, Nykänen 
ym., 2015). Tähän mallinnukseen on kaksi pääasiallista lähestymistapaa (Bonham-Carter, 1994): 
1) Empiirinen eli data-ohjattu lähestymistapa ja 2) Käsitteellinen eli tieto-ohjattu 
lähestymistapa. Ensiksi mainitussa lähestymistavassa käytetään tunnettuja esiintymiä mallin 
ohjaamiseen kun taas viimeksi mainittu mallinnus perustuu asiantuntijan laatimaan ohjaukseen 
eikä se edellytä aiemmin tunnettujen esiintymien käyttöä. Tässä työssä päädyimme käyttämään 
ns. hybridi-menetelmää, jossa itse malli luotiin asiantuntijan ohjauksen perusteella, mutta 
käytimme tunnettuja malmiesiintymiä eri välivaiheiden sekä lopputuloksen validointiin mallin 
optimoinnin varmistamiseksi (Nykänen ym., 2017).  

Prospektiivisuusmallinnus jakaantuu useisiin työvaiheisiin (kuva 5.1). Aluksi tarvitaan 
teoreettinen mineraalisysteemi malli tai käytännön malminetsintäkokemukseen perustuva 
malli, jonka perusteella valitaan sopivat aineistot mallinnusta varten. Tämän jälkeen näistä 
paikkatietoaineistoista luodaan lukuisia erilaisia johdannaiskarttoja, jotka parhaalla 
mahdollisella tavalla kuvaavat tämän teoreettisen tai käytännöllisen mallin kriittisiä 
parametreja. Usein tällaisessa prospektiivisuusmallinnusprojektissa käytetään eniten aikaa juuri 
tähän vaiheeseen ja tämä vaatii paljon syvällistä geologista asiantuntemusta ja ymmärrystä 
malmeista ja mineraalisysteemeistä. Tämän jälkeen seuraa varsinainen aineistojen 
integrointivaihe ja siihen on tarjolla useita eri vaihtoehtoja lähestymistavasta riippuen. Tässä 
työssä päädyimme käyttämään sumean logiikan menetelmää (Zadeh, 1965), jota voidaan 
käyttää asiantuntijamenetelmän tapaan ennusteiden luomiseen. Kun perinteisessä joukko-
opissa kohde joko kuuluu tiettyyn joukkoon tai ei kuulu tähän (esim. kohde joko on 
malmiesiintymä tai ei ole malmiesiintymä), niin sumeassa joukko-opissa kohteilla on joukossa 
jäsenyyden aste, joka kuvaa millä todennäköisyydellä kohde kuuluu tähän joukkoon. Usein 
tämä ilmaistaan asteikolla nollan ja yhden välillä (0 = ei kuulu, 1 = kuuluu, 0.5 = satunnainen). 

Jos on käytettävissä entuudestaan tunnettuja malmiesiintymiä, niin silloin datan 
integrointivaiheen jälkeen mallinnustulos validoidaan tilastollisin menetelmin ennen kuin 
mennään tekemään kenttätestausta. Tässä työssä käytimme ns. toimintaominaiskäyrää 
mallinnuksen validointiin (englanniksi ”receiver operating characteristics” eli ROC). Siinä 
tutkitaan miten tunnetut kohteet (oikeat positiiviset) ja tunnetut muut kohteet (oikeat 
negatiiviset) sijoittuvat ja luokittuvat mallinnustuloskartalla (Nykänen ym., 2015, 2017). Oikeina 
negativiisina käytimme tässä työssä satunnaisia kohteita. 

Teimme erilliset prospektiivisuusmallit neljälle eri malmityypille ja yhdistimme nämä tulokset 
vielä yhteen sumeilla operaattoreilla. Nämä eri malmityypit olivat: 

• Orogeeniset kultamalmit 

• VMS-malmit eli vulkanogeeniset sulfidiesiintymät 
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• IOCG-malmit eli rautaoksidi-kupari-kultamalmit 

• Ni-Cu-malmit eli nikkeli-kupari-malmit 

Kullakin malmityypillä ja niihin liittyvällä mineraalisysteemillä on omat ominaispiirteensä, ja ne 
on kuvattu myöhemmin erikseen tämän raportin näitä malmityyppejä koskevissa kappaleissa 
(luvut 5.2–5.4). 

 

 
Kuva 5.1 Prospektiivisuusmallinnuksen prosessikaavio (Nykänen 2008). 

 

Sumeat jäsenyysfunktiot ja aineistojen esikäsittely 

Prospektiivisuusmallinnus tehdään rasterianalyysinä paikkatietojärjestelmässä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikki kartta-aineisto esitetään rasterikarttoina, joissa tutkimusalue on jaettu 
ruutuihin eli soluihin. Solukoko riippuu käytetyn aineiston spatiaalisesta resoluutiosta. Eri 
aineistoilla voi olla eri solukoko, mutta tulkinnan helpottamiseksi sama solukoko on 
toivottavaa. Vektorikartoista saadaan rasterikarttoja interpoloimalla, etäisyysanalyyseillä tai 
monilla muilla spatiaalisen analyysin funktioilla paikkatieto-ohjelmistoilla. Pistemäisen 
geokemian datan interpolointiin käytimme ns. Inverse Distance Weighting (IDW) menetelmää. 
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Sumean logiikan menetelmän ensimmäisessä vaiheessa kukin lähtöaineisto skaalataan samaan 
asteikkoon. Yleensä tämä asteikko valitaan nollasta yhteen eli lähellä nollaa olevat arvot tulevat 
soluille, joiden ei katsota olevan kyseisen malmityypin kannalta merkittäviä ja lähellä yhtä 
olevat arvot puolestaan sellaisille soluille, joiden oletetaan olevan suosiollisia kyseiselle 
malmityypille. Esimerkiksi korkeat kuparipitoisuudet moreenin geokemiassa voivat olla 
indikaatio Ni-Cu malmeille suosiollisesta alueesta, jolloin tällaiset solut saavat arvoja lähellä 
yhtä. Logistisia funktioita on erilaisia ja mallintajalla on täysi vapaus valita mieleisensä funktio ja 
sen parametrit. Käytössämme olleessa työkalussa on mukana erilaisia soveltuvia funktioita, 
joista valitsimme aineistolle sopivan ”large” ja ”small” funktion (Tsoukalas & Uhrig, 1997): 

μ(x)=  1/(1+(x/f2)^(-f1) )  

missä f1 = hajonta (välillä 1–10) ja f2 = keskipiste tai taitekohta minimin ja maksimin 
puolivälissä. Hajontaparametri kuvaa funktion jyrkkyyttä, ja keskipiste määrittää, mihin kohtaan 
alkuperäisen jakauman kohdalla on sumea jäsenyysarvo 0,5. Oletuksena käytimme keskiarvoa 
määrittämään keskipisteen, ja hajonnaksi määritimme keskimääräisen arvon 5. 

Käytimme myös tunnettuja malmiesiintymiä selvittääksemme korreloivatko luomamme uudet 
karttakuviot näiden esiintymien kanssa, eli testasimme, kuinka usein tunnetut esiintymät 
osuvat soluihin, joiden arvo on lähellä yhtä, ja toisaalta, mihin soluihin satunnaisesti generoidut 
pisteet tutkimusalueella osuvat. 

 

Sumeat operaattorit 

Sen jälkeen, kun kaikki lähtöaineistot on skaalattu samaan asteikkoon, ne voidaan yhdistää joko 
kerralla tai useassa eri vaiheessa siten, että lopputuloksena on yksi kartta, joka jakaa alueen 
mallintamamme malmityypin suosiollisuuden perusteella potentiaalisiin ja vähemmän 
potentiaalisiin alueisiin. Jos skaalaus ja integrointivaihe menivät hyvin, on tämän 
lopputuloskartan jakauma myös tasaisesti jakautunut nollan ja yhden välille. Sumeita 
operaattoreita on useita (taulukko 5.1) ja niillä on kullakin erilainen vaikutus lopputulokseen. 

 

Taulukko 5.1 Sumeat operaattorit (An ym.,1991; Bonham-Carter, 1994; Carranza & Hale, 2001). 

Sumea 
operaattori 

Kaava*: Kuvaus 

Fuzzy AND µcombination=MIN(µA,µB,µC,…) Tämä vastaa leikkausta boolean logiikassa ja on 
ns. minimi-operaattori joka palauttaa aina 
lähtöaineistojen pienimmän solun arvon 
lopputulokseksi leikkauskohdassa. 

Fuzzy OR µcombination=MAX(µA,µB,µC,…) Tämä puolestaan vastaa unionia boolean 
logiikassa ja on ns. maksimi-operaattori, joka 
palauttaa aina lähtöaineistojen suurimman 
solun arvon. 

Fuzzy Algebraic 
Product ∏

=

=
n

i
incombinatio

1
µµ  

Tulo-operaattori tuottaa hyvin pieniä arvoja 
lopputuloksena. Tulos on aina pienempi tai 
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yhtä suuri kuin pienimmän lähtöaineiston solun 
arvo. 

Fuzzy Algebraic 
Sum ∏

=

−−=
n

i
incombinatio

1
)1(1 µµ  

Summa-operaattorin tulos on aina suurempi tai 
yhtä suuri kuin suurimman lähtöaineiston 
solun arvo. 

Fuzzy Gamma γ

µµµ 







−−








= ∏∏

=

−

=

n

i
i

yn

i
incombinatio

1

1

1
)1(1  

Tämä operaattori on tulon ja summan 
yhdistelmä. Käyttäjä valitsee gamma-
parametrin avulla näiden kahden eri 
operaattorin suhteen ja on siten hyvin 
joustava. 

 

 

Aineistot 

Tutkimukseen käytetty aineisto on julkista GTK:n paikkatietoaineistoa, joka on saatavilla Hakku 
-verkkopalvelun kautta (https://hakku.GTK.fi/). Aineisto muodostuu kolmesta 
pääkokonaisuudesta: 1) Geologinen kartta ja sen johdannaiset; 2) Geofysikaalinen 
mittausaineisto; 3) Geokemiallinen aineisto. 

 

Kallioperä 

Tässä työssä käytettiin digitaalista kallioperäkarttaa, jonka mittakaava on 1:200 000. Se on 
yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty kallioperän mittakaavatonta 
paikkatietoaineistoa yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköaluetasosta ja viivamaisista 
tasoista, joissa esitetään siirroksia, muotoviivoja ja juonia. Koordinaattijärjestelmä tällä ja myös 
muilla käytetyillä paikkatietoaineistoilla tässä työssä on EUREF FIN TM35FIN EPSG:3067. Tästä 
aineistosta käytettiin erityisesti litologisia yksiköitä sekä rakenteita (siirroksia). Mallinnusta 
varten näistä kartoista luotiin rasterikarttoja joko laskemalla etäisyysanalyysin perusteella 
etäisyyksiä tiettyihin kohteisiin (esim. siirroksiin) tai määrittämällä sumeat jäsenyysarvot 
tietyille kivilajeille litologisella kartalla asiantuntijan arvion perusteella. 

 

Geofysiikka 

GTK on tehnyt geofysikaalista matalalentomittauskartoitusta vuosina 1972–2007. 
Lentokorkeutena on ollut 30–40 metriä, lentolinjojen väli 200 metriä ja mittauspisteiden väli   
6–50 metriä. Mitatut geofysikaaliset suureet ovat: maan magneettikenttä, maankamaran 
sähkömagneettinen kenttä ja luonnon gammasäteily. Magneettisissa mittauksissa mitataan 
maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheyttä) ja mittaustuloksena saatava 
suure on kokonais- eli totaalimagneettikentän voimakkuus. Sähkömagneettisilla mittauksilla 
saadaan tieto maankamaran sähköisistä ominaisuuksista. Mittaus-suureina saadaan reaali- ja 
imaginaarikomponentti. Mittaussuureista on myös laskettu näennäinen ominaisvastus 
puoliavaruusmallia käyttäen. Aeroradiometrisillä mittauksilla mitataan maankamarasta 
emittoituvaa gammasäteilyä. Luonnossa esiintyy noin 50 eri radioaktiivista alkuainetta ja 
isotooppia, joista mittauksissa rekisteröidään uraanin (U238), toriumin (Th232) ja kaliumin 
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(K40) aiheuttamaa gammasäteilyä. Näistä lentogeofysiikan aineisoista interpoloitiin 50 x 50m:n 
solukoon gridit, joita käytettiin mallinnuksen aineistona. 

Suomen Bouguer-anomaliakartta sisältää Suomen rajoilla leikatun osuuden Fennoskandian 
Bouguer-anomaliagridistä (resoluutio 2,5 km x 2,5 km). Suomen osalta kartta pohjautuu 
Geodeettisen laitoksen ja GTK:n painovoima- aineistoihin. Fennoskandian Bouguer-
anomaliagridi on toteutettu Suomen, Ruotsin, Norjan ja Viron geologian tutkimuskeskusten 
sekä Tallinnan teknillisen korkeakoulun, Suomen Geodeettisen laitoksen sekä Ruotsin ja Norjan 
maanmittauslaitosten välisenä yhteistyönä. Tästä aineistosta laskettiin horisontaaligradientin 
maksimit ja ne esitetään viivoina. Nämä kuvastavat erityisen hyvin maankuoren syvälle 
ulottuvia isoja rakenteita, joiden lähellä hyvin usein on malmiesiintymiä. Niinpä mallinnusta 
varten laskettiin etäisyys näihin horistontaaligradientin maksimeihin ja se esitettiin gridinä.  

Geokemia 

Alueellinen moreenigeokemiallinen kartoitus kuvaa noin 25 alkuaineen pitoisuuksia 
muuttumattomassa pohjamoreenissa. Näytteet on otettu muuttumattomasta moreenista (C-
horisontti) noin 1,5–2 m syvyydeltä vuosina 1983–1991 tiheydellä 1 näyte / 4 km2. Aineisto 
kattaa koko Suomen, kokonaisnäytemäärä on 82 062. Näytteet ovat kenttäyhdistelmänäytteitä, 
aineistoon talletetut laskennalliset näytepisteen koordinaatit on laskettu 3–5 osanäytteen 
koordinaattien perusteella. Osanäytteet saattavat olla myös kokoomanäytteitä 
linjamuotoisesta moreenista. Näytteistä on seulottu analyysiin lajite alle 0,06 mm. Näytteistä 
on analysoitu noin 25 alkuaineen kuningasveteen liukenevan osan pitoisuudet. Valittujen 
alkuaineiden pitoisuuksista interpoloitiin IDW-menetelmällä (Inverse Distance Weighing = 
käänteisen etäisyyden menetelmä) 200 x 200 m:n solukoon gridit tutkimusalueelle 
mallinnuksen lähtöaineistoksi. 

 

5.2 Orogeeniset kultaesiintymät 

5.2.1 Esiintymätyyppi 
Orogeeniset kultamalmit ovat merkittävin yksittäinen kultaesiintymätyyppi Etelä-Afrikan 
Witwatersrandin esiintymien jälkeen. Witwatersrandin alueen kultaesiintymät ovat luokiteltu 
paleoplacer-tyyppisiksi ts. kivettyneiksi upakultaesiintymiksi ja alueen esiintymät ovat 
poikkeuksellisen rikkaita ja kookkaita tyypin edustajia. On arvioitu, että vuoteen 2008 
mennessä kaikesta maailmalta tuotetusta kullasta noin 35 % oli tuotettu Witwaterstrandista. 
Witwaterstrandin merkitys on kuitenkin vähentynyt merkittävästi 2000-luvulle tullessa: kun 
vuonna 1970 Etelä-Afrikka tuotti, pääosin Witwatersrandin esiintymistä, noin 68 % koko 
maailman sinä vuonna tuotetusta 1 450 kultatonnista, vuonna 2010 lukemat olivat 7,5 % ja           
2 689 t. Tällä hetkellä noin puolet maailman kullantuotannosta tapahtuu orogeenisia 
kultamalmeja hyödyntämällä, ja esiintymätyyppi on nykyään tärkein kullantuotannon 
kannalta.  

Orogeeniset kultamalmit liittyvät orogenian (vuorijonopoimutuksen) aikaiseen maankuoren 
metamorfoosiin, orogeenisiin liuoksiin, ja niillä on selvä rakenteellinen kontrolli. Orogeeniset 
liuokset ovat pääosin metamorfoosin vaikutuksesta liikkeelle lähteneitä vesi-hiilidioksidi- 
liuoksia, joissa kulta ja sen seuralaismetallit liikkuvat maankuoressa pääosin HS:n ja/tai Cl:n 
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kompleksoimina. Orogeniaan liittyvä magmatismi voi osaltaan vaikuttaa systeemin liuos- ja 
metallibudjettiin. Kulta on yleensä ainoa taloudellisesti merkittävissä pitoisuuksissa esiintyvä 
metalli malmityypin esiintymissä. Esiintymätyyppiin kuuluu kuitenkin ”epätyypillisen 
metalliassosiaation” alaluokka, joissa kullan lisäksi voi olla rikastuneena taloudellisesti 
merkittävinä pitoisuuksina perusmetalleja, kuten kuparia, kobolttia, hopeaa ja/tai nikkeliä.  

Orogeenisten kultamalmien diagnostiset piirteet ovat seuraavat (Groves ym. 1998, McCuaig & 
Kerrich 1998, Goldfarb ym. 2001): a) selvä rakenteellinen kontrolli, esiintymät liittyvät yleensä 
kuorimittakaavan päärakeenteesta (hiertovyöhyke) haarautuviin toisen tai alemman polven 
hierotovyöhykkeisiin, b) isäntäkivi on yleensä paikallisesti haurain ja/tai reaktiivisin kivilaji, c) 
esiintymät ovat isäntärakenteen suunnassa ja syvyysulottuvuudeltaan pitkiä/syviä, mutta 
kapeita poikki rakenteen suunnassa, d) karbonaatti-muskoviitti muuttuminen 
vihreäliuskefasieksessa, kalkki-silikaatti-biotiitti muuttuminen amfibolifasieksessa, e) 
esiintymissä rikastuneina alkuaineina Au, Ag, As, Bi, CO2, K, Rb, S, Te ± Ba, Na, B, Si, f) 
metalliassosiaatio Au-As-Bi-Sb-Te-W, perusmetallit eivät yleensä ole rikastuneita, 
poikkeuksena kuitenkin epätyypillisen metalliassosiaatiotyypin esiintymät. Orogeenisia 
kultamalmeja esiintyy kaikenikäisillä metamorfoituneilla vyöhykkeillä ts. liuske- ja 
vihreäkivijaksoilla. Tunnetuimpia orogeenisia kultamalmijaksoja ovat mm. Länsi-Australian 
Yilgarnin liuskejakso, Abitibin vihreäkivivyöhyke Kanadassa, Ghanan liuskejaksot ja 
Barbertonin vihreäkivijakso Etelä-Afrikassa. Suomessa orogeenisia kultamalmeja tunnetaan 
mm. Ilomantsista, Suomussalmelta, Rantasalmelta, Tampereelta ja Oijärveltä. Merkittävin 
alue Suomessa malmityypin kannalta on kuitenkin niin kutsuttu Keski-Lapin vihreäkivivyöhyke, 
erityisesti sen keskiosat kattaen Kittilän ja Sodankylän kuntien alueen.  

Kultamalmien kokovertailussa käytetään yleensä luokitteluperusteena esiintymän varantojen 
metallisisältöä, joka ilmoitetaan joko tonneina tai troy-unsseina (1 troy oz = 31,1 g). 
Orogeenisten kultamalmien suhteen maailmanluokan esiintymänä pidetään yleensä 100 t Au 
(~3 Moz) rajapyykkiä ja ”jättiläisistä” puhuttaessa 300 t Au (~10 Moz) rajan ylittävistä 
esiintymistä. Varsinaista alarajaa ekonomiselle kultamalmin koolle on vaikea määrittää, sillä se 
riippuu hyvin paljon ulkoisista tekijöistä kuten kullan maailmanmarkkinahinnasta, 
työvoimakustannuksista, sijainnista, louhittavuudesta, rikastettavuudesta jne. Taloudellisesti 
louhittavan malmin keskipitoisuus voi vaihdella paljonkin, erityisesti alarajan osalta.  

Nykyisillä maailmanmarkkinahinnoilla louhittavien esiintymien alarajana voidaan karkeana 
peukalosääntönä pitää 1 g/t Au, mutta tämäkään ei ole mikään absoluuttinen sääntö. 
Maailman merkittävimpien (>70 t Au) tuotannossa olevien orogeenisten esiintymien 
keskipitoisuudet vaihtelevat 0.7 g/t Au ja 30 g/t Au välillä. Suurin tunnettu yksittäinen 
orogeeninen kultamalmi on Muruntau Usbekistanissa, jonka kultavarannot ovat 5 290 t Au. 
Muita suuria tunnettuja esiintymä ovat Ashanti Ghanassa (2 070 t Au), Golden Mile 
Australiassa (1 984 t Au), sekä Homestake (1 237 t Au) ja Telfer (1 005 t Au) Kanadassa. 
Suomessa Kittilän Suurikuusikon louhittujen ja tunnettujen varantojen yhteismäärä on noin 
315 t Au. Raahen Laivakankaan esiintymän tunnetut varannot ovat vastaavasti 18,5 t Au. 
Saattoporan esiintymästä Kittilästä tuotettiin sen toiminnan aikana kultaa 6 t, Ilomantsin 
Pampalon esiintymän tähänastisen tuotanto on hieman yli 6 t Au. 

 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 25 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

5.2.2 Orogeenisten kultamalmien prospektiivisuusmalli 
 

Pohjois-Suomen orogeenisten Au esiintymien mallia varten haettiin esiintymätyypin 
mineraalisysteemimallin (vrt. esiintymän diagnostiset piirteet edellä) perusteella kaikki 
kartoitettavat parametrit käyttäen aineistona GTK:n geofysiikan ja moreenigeokemian 
aineistoja sekä kallioperäkarttaa. Prospektiivisuusmalli luotiin kappaleessa 5.1. kuvatun sumean 
logiikan menetelmää käyttäen. Malli validoitiin käyttäen validointipisteinä Pohjois-Suomen 
tunnettuja orogeenisia kultaesiintymiä. Käytetyn aineiston esikäsittely, integrointi ja mallin 
validointi tehtiin kappaleessa 5.1 esitetyllä tavalla. Mallin tarkempi tieteellinen kuvaus on 
esitetty julkaisussa Niiranen ym. 2019. Taulukossa 5.2 on esitetty käytetyt lähtöaineistot, niistä 
johdetut aineistot ja niiden malminetsinnälliset kriteerit. 

 

Taulukko 5.2 Orogeenisten kultamalmien prospektiivisuus mallin luontiin käytetyt aineistot, 
niistä johdetut tasot ja niiden yhteys mineraalisysteemimalliin. 

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto 

Geokemiallinen signaali Alueellinen moreenigeokemia IDW-interpoloitu rasteri, Co, Cu, Fe, Te 

Rakenteellinen kontrolli Alueellinen painovoima etäisyys painovoimamadoista 

Rakenteellinen kontrolli Kallioperäkartta 1:200 000 etäisyys hiertovyöhykkeisiin 

Metamorfoosi Kallioperäkartta 1:200 000 Kategorinen rasteri, metamorfinen 
suosiollisuus 

Kivilajit Kallioperäkartta 1:200 000 Kategorinen rasteri, geokemiallinen 
suosiollisuus 

Grafiitin läsnäolo Sähkömangeettinen lentomittausaineisto Spline-interpoloitu rasteri 

IDW (Inverse Distance Weighing) = käänteisen etäisyyden menetelmä 

 

Moreenigeokemian aineistosta käytettiin kobolttia, kuparia, rautaa ja telluuria indikoimaan 
kultaesiintymien aiheuttamaa geokemiallista signaalia. Kupari ja koboltti otettiin mukaan, koska 
Keski-Lapin esiintymät ovat hyvin usein ”epätyypillisen metalliassosiaation” tyypin esiintymiä, 
joissa perusmetallit, erityisesti kupari (esim. Saattopora), esiintyvät kullan seuralaismetalleina. 
Rakenteellista kontrollia indikoimaan valittiin kallioperäkartasta hiertovyöhykkeet, joista 
laskettiin rakenteen läheisyyttä kuvaava rasteri. Alueellisen painovoima-aineiston (APV) 
gradienttimaksimien tiedetään korreloivan geologisten rakenteiden ja niihin liittyvien 
malmiesiintymien kanssa (esim. Lahti ym., 2014). APV- aineistosta laskettiin gradienttimaksimit 
Hornby ym. (1999) esittämällä tavalla. Näitä gradienttimaksimeja kutsutaan yleisesti 
painovoimamadoiksi (gravity worms). Painovoimamadoista johdettiin painovoimamatojen 
läheisyyttä kuvaava rasteri, joka myös indikoi rakenteellista kontrollia.  

Orogeenisten kultaesiintymien mineraalisysteemin mukaisesti metamorfoosiasteella on 
merkittävä vaikutus alueen prospektiivisuuteen. GTK:n kallioperäkartan 
metamorfoosivyöhykkeet luokiteltiin niiden prospektiivisuuden perusteella siten, että 
vihreäliuskefasieksen alueet saivat korkeimman prospektiivisuuden luokan ja prospektiivisuus 
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laskee korkeampia metamorfoosia edustavia luokkia kohden ollen alhaisin granuliittifasieksen 
kivissä. Kallioperäkartan kivilajit ryhmiteltiin eri luokkiin perustuen niiden kemiallisesta 
reaktiivisuuteen suhteessa tyypillisiin orogeenisiin kultaesiintymiin liittyviin fluideihin, sekä 
niiden rakenteelliseen kompetenssiin. Luokille annettiin niiden litologiseen prospektiivisuuten 
perustuvat prospektiivisuusarvot asiantuntija-arviona.  

Pohjois-Suomen kallioperän sedimenttisyntyisissä kivilajeissa esiintyy verrattain yleisesti 
grafiittia, joka reagoi herkästi epigeneettissyntyisiin mineraalisysteemeihin, kuten orogeeniset 
kultaesiintymät, liittyvien liuosten kanssa. Metallipitoisen liuosten reagoidessa grafiittipitoisen 
kiven kanssa tapahtuu hapetus-pelkistysreaktio, joka voi laukaista metallien saostumisen, ja 
siten paikalle syntyy mineralisaatio. Grafiittipitoiset kivilajit ovat siis potentiaalisia 
mineralisaatioiden syntypaikkoja. Grafiitin läsnäolo havaitaan geofysikan sähkömagneettisilla 
kartoilla johteena. Tässä mallissa lentogeofysiikan johdekartoilta johdettiin grafiitin läsnäoloa 
indikoiva taso, jossa johtaville alueille annettiin korkean ja ei-johtaville alhaisen 
prospektiivisuuden arvo. 

Taulukossa 5.3 on esitetty esitetty aineistotasojen esikäsittelyssä sumean jäsenyysfunktion 
taitekohtien arvot sekä funktion jyrkkyyttä kuvaava hajontaparametrin arvo. Esikäsittelyssä on 
käytetty moreenigeokemian ja sähkömagneettisen reaalikomponentin aineistolle taitekohtina 
aineiston keskiarvoa. Etäisyys hiertovyöhykkeistä- ja etäisyys painovoimamadoista-tasoille 
käytettiin asiantuntija-arvioihin perustuvia etäisyysarvoja. Moreenigeokemian ja 
sähkömagneettisen reaalikomponentin tasoille funktion jyrkkyyttä määrittävän 
hajontaparametrin arvo on kaikilla positiivinen (suuremmat arvot prospektiivisempia) ja muille 
negatiivinen (pienemmät arvot prospektiivisempia). 

Taulukko 5.3 Orogeenisten kultamalmien prospektiivisuus mallin luontiin käytetyt sumean 
jäsenyysfunktion arvot eri aineistoille. 

Aineisto Taitekohta HP 

Moreeni Te 0,010 mg/kg 5 

Moreeni Cu 35 mg/kg 5 

Moreeni Co 12 mg/kg 5 

Moreeni Fe 25 000 mg/kg 5 

Etäisyys hiertovyöhykkeistä 5000 m -1 

Etäisyys painovoima wormeista 3000 m -1 

Sähkömagneettinen 
reaalikomponentti 

812 ppm 5 

HP = hajontaparametri 

 

Esikäsitellyt aineistot yhdistettiin sumealla Gamma-operaattorilla kuvassa 5.2 esitetyn 
vuokaavion tavoin. Moreenigeokemian aineisto (Cu, Co, Fe, Te) yhdistettiin geokemian 
indikaatioita kuvaavaksi välitasoksi Gamma-operaattorin arvolla 0,60 (kuva 5.3), rakenteellista 
kontrollia kuvaava välitaso muodostettiin yhdistämällä ”etäisyys hiertovyöhykkeistä”- ja 
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”etäisyys painovoimawormeistä”-tasot Gamma-operaattorin arvolla 0,55 (kuva 5.4). Nämä 
välitasot yhdistettiin muiden esikäsiteltyjen tasojen kanssa lopulliseksi prospektiivisuuskartaksi 
Gamma-operaattorilla käyttäen gamma-arvoa 0,75 (kuva 5.5). Malli validoitiin ROC-
menetelmällä käyttäen validointiin tunnettuja orogeenisia kultaesiintymiä. ROC-validointi tuotti 
AUC-arvon 0,916, joka indikoi mallin olevan erittäin hyvä (kuva 5.7). 

Lopullisessa prospektiivisuuskartassa Keski-Lappi nousee hyvin selvästi kaikkein 
potentiaalisimmaksi alueeksi Pohjois-Suomessa orogeenisten kultaesiintymien suhteen (kuva 
5.6). Tämä korkean prospektiivisuuden alue kattaa Kittilän, Sodankylän ja Pelkosenniemien 
kuntien alueiden lisäksi eteläosan Inarista. Keski-Lapin lisäksi Peräpohjan liuskejakso on 
selkeästi prospektiivinen Tornion, Keminmaan, Tervolan alueilla sekä Rovaniemen kunnan 
eteläosista. Edellä mainittujen alueiden lisäksi pienempiä korkean prospektiivisuuden alueita 
löytyy Sallasta, Kolarista ja Enontekiöltä. 

 

 

 
Kuva 5.2 Vuokaavio orogeenisten kultaesiintymien prospektiivisuusmallista. 
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Kuva 5.3 Moreenigeokemian indikaatioita kuvaava välitaso ja sen perustana olevat esikäsitellyt 
moreenigeokemian aineistot. 
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Kuva 5.4 Rakenteellista kontrollia kuvaava välitaso ja sen perusteena olevat esikäsitellyt 
lähtötasot. 
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Kuva 5.5 Lopullinen orogeenisten kultamalmien prospektiivisuuskartta, esikäsitellyt 
lähtöaineistot ja välitasot joista lopullinen kartta on yhdistetty. Tunnetut esiintymät, joita 
käytettiin mallin validointipisteinä, on esitetty renkaina. 
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Kuva 5.6 Lopullinen orogeenisten kultamalmien prospektiivisuuskartta ja kuntarajat. Tunnetut 
esiintymät, joita käytettiin mallin validointipisteinä, on esitety renkaina. 
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Kuva 5.7 ROC-testin tulos AUC-arvoineen orogeenisten kultamalmien prospektiivisuusmallin 
validoinnissa. 

 

5.3 VMS-esiintymät 

 

5.3.1 VMS-esiintymätyyppi 
Vulkanogeeniset sulfidiesiintymät (volcanogenic massive sulphide VMS deposits) ovat 
merkittäviä Cu-Zn-Pb-esiintymiä, joita on hyödynnetty jo Rooman valtakunnan aikana. Niiden 
synty-ympäristöä ja -mekanismia ei tunnettu kuin vasta 1960-luvulla laattatektoniikka-
ajattelun kehityksen myötä (Shanks, 2012). Kaikki VMS-esiintymät ovat alun perin 
muodostuneet valtamerten pohjalla, alueilla, jotka ovat magmaattisesti aktiivisia eli joko 
valtamerten keskiselänteillä tai subduktiovyöhykkeissä, joissa merellinen mannerlaatta painuu 
toisen mannerlaatan alle (Galley ym., 2007, Huston ym., 2010). Näillä alueilla merivesi 
tunkeutuu merelliseen kuoreen, kuumenee ja liuottaa metalleja. Kuuma 250–350- asteinen 
fluidi purkaantuu joko suoraan merenpohjalle saostaen sulfidimineraaleja tai merenpohjan 
sedimenttien tai vulkaanisen heittelemateriaalin sekaan (ns. syrjäytystyyppi). Vanhimmat 
tunnetut VMS-esiintymät ovat iältään n. 3,4 miljardia vuotta vanhoja (Galley ym., 2007), 
toisaalta uusia esiintymiä syntyy tällä hetkelläkin valtamerten pohjilla (Herzig & Hannigton, 
1995). 

Nimensä mukaisesti VMS-esiintymät ovat yleensä massiivisia Cu-Zn-Pb-sulfidimalmeja, jotka 
esiintyvät eri koostumuksellisten vulkaniittien ja/tai sedimenttien yhteydessä. 
Perusmetallipitoisuudet (Cu, Zn, Pb) ovat yleensä kymmeniä tuhansia mg/kg, ja lisäksi VMS- 
esiintymät voivat sisältää merkittäviä Au-, Ag- ja Co-pitoisuuksia sekä usein myös 
vähäisemmässä määrin mm. tinaa, seleeniä, mangaania, kadmiumia, indiumia, vismuttia, 
telluuria, galliumia ja germaniumia. Yksittäisten esiintymien koko vaihtelee suuresti, mutta 
tyypillisesti ne ovat 1–10 Mt, maailman suurin esiintymä Rio Tinto on kokoluokkaa 1 500 Mt. 
VMS-esiintymiä voidaan luokitella useilla eri tavoilla, esim. vallitsevan metallin mukaan (Cu, 
Cu-Zn, Zn-Cu, Pb-Zn) (Franklin, 1993), laattatektonisen sijainnin mukaan (Hannington ym., 
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2005) tai isäntäkiven koostumuksen mukaan (Barrie & Hannington, 1999), joka on nykyään 
yleisimmin käytetty luokittelu. 

Suomessa VMS-malmeja esiintyy erityisesti Keski-, Itä- ja Etelä-Suomessa. Tunnetuimpia ovat 
mm. Pyhäsalmen Cu-Zn-malmi (75,7 Mt) ja Outokummun kuparimalmi (31,7 Mt) (Mäki ym., 
2015, Rasilainen ym., 2014). Pohjois-Suomesta tunnetaan varsin vähän VMS-tyyppisiä 
esiintymiä, ja niistä ainoastaan Kittilän Pahtavuoman Cu-Zn-malmi on ollut tuotannossa. 
Merkittävin syy tähän on Lapin kallioperän synty- ja kehityshistoria: VMS-esiintymiä esiintyy 
lähinnä merellisen kuoren yhteydessä, ja lisäksi syntyyn vaaditaan riittävää veden syvyyttä   (> 
1000m). Näitä olosuhteita vastaavia muodostumia esiintyy lähinnä Lapin liuskevyöhykkeillä 
Peräpohjan, Kuusamon ja Keski-Lapin alueilla (Hanski & Huhma, 2005, Köykkä ym., 2019). 

 

5.3.2 VMS-malmien prospektiivisuusmalli 
Pohjois-Suomen VMS-esiintymien mallia varten käytettiin mineraalisysteemiin kuuluvien 
kriittisten parametrien kuvaamiseen aineistoja moreenigeokemiasta, matalalentogeofysiikasta 
sekä geologisesta kartasta. Prospektiivisuusmalli luotiin kappaleessa 5.1 kuvatun sumean 
logiikan menetelmää soveltaen, ja mallinnustulos validoitiin tilastollisesti käyttäen Pohjois-
Suomen tunnettuja VMS-esiintymiä. Käytetyn mallin esikäsittely, integrointi ja mallin validointi 
tehtiin kappaleessa 5.1 esitetyllä tavalla. Taulukossa 5.4 on esitetty käytetyt lähtöaineistot, 
niistä johdetut aineistot ja niiden malminetsinnälliset kriteerit. 

Taulukko 5.4 VMS-malmien prospektiivisuusmallin luontiin käytetyt aineistot, niistä johdetut 
tasot ja niiden yhteys mineraalisysteemimalliin. 

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto 
Geokemiallinen 
signaali 

Alueellinen moreenigeokemia, 
sulfidit 

IDW-interpoloitu rasteri, Cu, Zn, 
Te 

Geokemiallinen 
signaali 

Alueellinen moreenigeokemia, 
muuttuminen 

IDW-interpoloitu rasteri, Mn, Ba 

Geologia Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys suosiollisiin 
kivilajiyksikköihin. 

Geofysikaalinen 
signaali 

Sähkömangeettinen 
lentomittausaineisto 

Spline-interpoloitu rasteri, 
ominaisvastus 

IDW (Inverse Distance Weighing) = käänteisen etäisyyden menetelmä. 

 

Moreenigeokemian aineistosta käytettiin bariumia ja mangaania indikoimaan mahdollista 
merenpohjan hydrotermisen toiminnan aiheuttamaa muuttumista, jonka ansiosta nämä 
alkuaineet voivat rikastua suhteessa taustapitoisuuksiin. Lisäksi moreenigeokemian aineistosta 
käytettiin telluriumia, sinkkiä ja kuparia, jotka puolestaan tyypillisesti rikastuvat merenpohjan 
vulkaanisen toiminnan muodostamissa sulfidiesiintymissä. Nämä yhdistettiin vielä yhdeksi 
geokemian kartaksi. Alueellisen matalalentogeofysiikan sähkömagneettisesta mittauksesta 
johdettua ominaisvastusta käytettiin, koska sulfidimalmit ja toisaalta niihin liittyvät 
muuttumisvyöhykkeet voivat olla hyviä johteita. Lisäksi geologiselta kartalta valitut, 
asiantuntijoiden valitsemat kivilajiyksiköt, joiden on päätelty olevan otollisia ympäristöjä VMS- 
tyypin malmeille, valittiin yhdeksi mallinnuksen lähtöaineistoksi. Taulukossa 5.5 on esitetty 
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kunkin aineiston esikäsittelyssä sumean jäsenyysfunktion taitekohtien arvot sekä funktion 
jyrkkyyttä kuvaava hajontaparametrin arvo. Aineisto skaalattiin yhtenäiselle asteikolle ( 0–1) 
sumeiden jäsenyysfunktioiden avulla. Käytetyt funktiot olivat ’large’ (geokemia) sekä ’small’ 
(geofysiikka ja geologia). Taitepiste (’midpoint’) valittiin läheltä jakauman keskiarvoa 
geokemialle. Geologisten muodostumien etäisyysrasterien tapauksessa taitekohdaksi valittiin 5 
km ja ominaisvastusgridin arvon taitekohdaksi 1,9 Ωm. 

Taulukko 5.5 VMS-malmien prospektiivisuusmallin luontiin käytetyt sumean jäsenyysfunktion 
arvot eri aineistoille. 

Aineisto Taitekohta HP 
Moreeni Ba 80 mg/kg 2 
Moreeni Mn 135 mg/kg 1 
Moreeni Te 0,01 mg/kg 1 
Moreeni Zn 32 mg/kg 1 
Moreeni Cu 35 mg/kg 1 
Etäisyys valittuihin 
kivilajiyksiköihin (VMS tractit) 

5 km 5 

Ominaisvastus 1.9 Ωm 5 
HP = hajontaparametri 

Aineistot yhdistettiin sumeilla operaattoreilla useassa eri vaiheessa kuvan 5.8 mukaisesti. 
Moreenigeokemian sulfideja edustavat alkuaineet (Cu, Zn, Te) yhdistettiin Fuzzy AND –
operaattorilla ja hydrotermistä toimintaa edustavat alkuaineet (Ba ja Mn) Fuzzy Gamma 
(gamma=0.8). –operaattorilla. Lopulta nämä kaksi geokemian aineistoa yhdistettin Fuzzy 
Gamma (gamma=0.8) –operaattorilla yhdeksi geokemian kartaksi, joka integroitiin lopulliseen 
prospektiivisuuskarttaan yhdessä geologisen kartan ja ominaisvastuskartan kanssa Fuzzy 
Gamma (gamma=0.5) –operaattorilla. Lopullisen mallin ja välivaiheen mallien tulos validoitiin 
ROC-menetelmällä, käyttäen validointiin tunnettuja VMS-esiintymiä (N=13) oikeina 
positiivisina- ja satunnaisia kohteita oikeina negatiivisina-kohteina. 

Lopullinen prospektiivisuuskartta rajaa selkeästi VMS-malmeille suosiollisiksi alueiksi Keski-
Lapin vihreäkivivyöhykkeen Kittilän ja Sodankylän alueilla, osan Peräpohjan liuskevyöhykettä 
Ylitornion, Pellon, Rovaniemen, Tervolan ja Keminmaan alueilla sekä alueita Itä-Lapista Sallassa, 
Pelkosenniemellä ja Savukoskella sekä Pohjois-Lapista Inarissa (kuva 5.9). Validointiin oli 
käytössä vain 13 tunnettua esiintymää, joten suhteellisen korkeaa AUC-arvoa 0,94 voidaan 
pitää suuntaa antavana (kuva 5.10). Selkeästi ainakin nämä tunnetut esiintymät sijaitsevat 
mallin osoittamilla korkean prospektiivisuuden alueilla. 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 35 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

 
Kuva 5.8 Vuokaavio VMS-esiintymien prospektiivisuusmallista. 
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Kuva 5.9 VMS-esiintymien prospektiivisuuskartta ja validointipisteinä käytetyt tunnetut 
esiintymät. 
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Kuva 5.10 ROC-validointikäyrä ja testin AUC-arvo VMS-prospektiivisuusmallin validoinnissa. 

 

5.4 IOCG-esiintymät 

5.4.1 IOCG-esiintymätyyppi 
Rautaoksidi-kupari-kultamalmit (Iron Oxide-Cu-Au, IOCG) luokiteltiin omaksi malmityypikseen 
1990-luvun alussa (Hitzman ym., 1992). IOCG-tyypin esiintymiä tunnetaan kaikilta mantereilta 
pois lukien Etelämanner. Merkittävimmät tunnetut esiintymät sijaitsevat Australiassa, 
Chilessä, Perussa, Brasiliassa ja Kanadassa. Fennoskandian kilveltä tunnetaan IOCG tyypin 
esiintymiä Norrbottenin alueelta Ruotsista sekä Pohjois-Suomesta (Niiranen, 2005, Billström 
ym., 2011). Pohjois-Suomesta IOCG-tyyppiin kuuluviksi lasketaan Kolarin alueen Fe-Cu-Au-
esiintymät, Vähäjoen Fe-Cu-Co-Au-aiheet ja Mäkärän Fe-Au-aihe (Eilu ym., 2003, Niiranen, 
2005, Niiranen ym., 2007) Lisäksi Misin alueen rautamalmeilla on yhteisiä piirteitä IOCG-
esiintymien kanssa, mutta niissä ei esiinny kuparia tai kultaa (Niiranen ym., 2005).  

Taloudellisessa merkityksessä IOCG-esiintymät ovat pääasiassa kuparimalmeja, joista lähes 
aina tuotetaan sivutuotteina kultaa ja joissakin tapauksissa hopeaa, kobolttia, rautaa ja/tai 
uraania. IOCG-esiintymät sisältävät joukon maailmanluokan kupari-kultamalmeja joiden 
taloudellinen merkitys on huomattava. Suurimpien yksittäisten esiintymien malmivarannot 
ovat satoja miljoonia tonneja, ja yksittäisiä yli miljardin tonnin esiintymiä tunnetaan. 
Esiintymien keskimääräinen kuparipitoisuus vaihtelee tyypillisesti 0,5–15 000 mg/kg:n välillä 
ja kultapitoisuus 0,1-0,6 mg/kg:n välillä. Suurin tunnettu yksittäinen IOCG-esiintymä on 
Olympic Dam, jonka tunnetut varannot ovat 9,2 miljardia tonnia malmia keskipitoisuudeltaan 
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8 600 mg/kg Cu, 3 300 mg/kg Au, 1,5 g/kg Ag ja 270 mg/kg U3O8. Olympic Dam oli maailman 
ensimmäinen yksittäinen (kaikista malmityypeistä) malmiesiintymä, jonka varantojen arvo 
ylitti 1 000 miljardia USD:ia, ja se on nykyisellään maailman suurin yksittäinen uraanin 
tuottaja, neljänneksi suurin kuparin tuottaja ja viidenneksi suurin kullan tuottaja. 

IOCG-esiintymien diagnostiset piirteet ovat Hitzman ym. (1992), Williams ym. (2005) ja Groves 
ym. (2010) mukaan: a) alkuaineassosiaatio Fe-Cu-Au ± Ag, Ba, Bi, Co, F, Mo, Ni, P, REE, U, b) 
kuparisulfidit ja kulta esiintyvät isäntäkivessä, jossa runsaasti (>10 %) epigeneettistä alkuperää 
olevaa alhaisen titaanipitoisuuden magnetiittia ja/tai hematiittia, c) sulfidien määrä on 
huomattavasti alhaisempi kuin isäntäkiven rautaoksidien (magnetiitti/hematiitti) määrä, d) 
esiintymät ovat epigeneettisiä hydrotermistä alkuperää olevia syrjäytysmalmeja, ja niillä on 
selvä rakenteellinen kontrolli, e) esiintymien ympärillä on vyöhykkeellinen muuttumiskehä, 
joka tyypillisesti koostuu varhaisesta laaja-alaisesta Na- tai Na-Ca-muuttumisesta ja 
myöhemmästä proksimaalisesta K-, K-Ca- tai Ca-Fe-muuttumisesta sekä, yleensä nuorimmasta 
CO2-muuttumisesta, d) esiintymät liittyvät hapettaviin, korkean suolapitoisuuden vesi-
hiilidioksidi liuoksiin, e) esiintymien synty liittyy syväkivimagmatismiin, mutta niitä ei voida 
linkittää yksittäisiin intruusioihin. 

IOCG-esiintymät luokitellaan kahteen alatyyppiin: magnetiitti- ja hematiittivaltaisiin 
päätejäseniin. Nämä edustavat syntysyvyydeltään eri ääripäitä magnetiittivaltaisten 
esiintymien edustaessa syvemmällä kuoressa, kuumemmissa olosuhteissa (> 450 oC) 
syntyneitä malmeja ja hematiittivaltaisia matalammalla syvyydellä, alhaisemmassa 
lämpötilassa (~200–250 oC) syntyneitä malmeja. Hematiitti- ja magnetiittivaltaisilla 
esiintymillä on toisistaan poikkeavat malmi- ja muuttumismineralogiansa johtuen erilaisista 
paine- ja lämpötila-olosuhteista, joissa ne ovat syntyneet. Tunnetuista esiintymistä pääosa on 
magnetiittivaltaista tyyppiä. On esitetty (esim. Hitzman ym., 1992, Groves ym., 2010) että 
IOCG-esiintymien synnyn kannalta kriittistä on mantereisen kuoren alapuolisen 
metasomaattisesti rikastuneen osan osittaissulamiseen liittyvä magmatismi. Tyypillisesti 
esiintymät sijaitsevat lähellä mantereisen kuoren rajapintoihin liittyviä saumakohtia (ts. 
kratonien reunoja), ja synty liittyy joko anorogeniseen magmatismiin tai orogenian 
loppuvaiheen magmatismiin. 

 

5.4.2 IOCG-malmien prospektiivisuusmalli 
Pohjois-Suomen IOCG-esiintymien mallia varten haettiin esiintymätyypin 
mineraalisysteemimallin pohjalta kaikki kartoitettavat parametrit käyttäen aineistona GTK:n 
geofysiikan aineistoja, moreenigeokemian aineistoja, kallioperäkarttaa ja kallio- ja 
lohkarehavaintoja. Prospektiivisuusmalli luotiin edellä esitettyjen mallien menetelmiä 
käyttäen. Validointiin käytettiin GTK:n malmiesiintymätietokannasta poimittuja tunnettuja 
IOCG-esiintymiä ottaen mukaan Misin alueen rautamalmit, Vuotson alueen Fe-Au-aiheet, ja 
Enontekiön Fe-Cu-aihe, joilla kaikilla on yhteneviä piirteitä IOCG-esiintymätyypin kanssa, 
joskaan niitä ei ole yksiselitteisesti luokiteltu tyyppiin kuuluviksi. Käytetyt aineistot ja niiden 
yhteys mineraalisysteemimalliin on esitetty taulukossa 5.6. 
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Taulukko 5.6 IOCG-prospektiivisuusmallin malminetsintäkriteerit, niihin käytetyt aineistot ja 
niistä johdetut aineistot. 

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto 

Cu-Fe sulfidien läsnäolo Alueellinen moreenigeokemia  IDW-interpoloidut rasterit, Co, 
Cu, Fe 

Muuttumisgeokemiallinen 
signaali 

Alueellinen moreenigeokemia  IDW-interpoloidut rasterit, La, Ba 

Muuttumisgeokemiallinen 
signaali 

Radiometrinen 
lentomittausaineisto 

Spline-interpoloitu rasteri, K/Th -
suhde 

Magnetiitin läsnäolo Magneettinen 
lentomittausaineisto 

Spline-interpoloitu rasteri, 
magneettinen totaali-intensiteetti 

Magnetiitin läsnäolo Alueellinen moreenigeokemia  IDW-interpoloitu rasteri, V 

Rakenteellinen kontrolli 1:200 000 kallioperäkartta Etäisyys hiertovyöhykkeistä 

Rakenteellinen kontrolli 1:200 000 kallioperäkartta Etäisyys suurlohkojen saumoista 

Geofysiikan signaali Magneettinen 
lentomittausaineisto 

Spline-interpoloitu rasteri, 
magneettinen totaali-intensiteetti 

Geofysiikan signaali Radiometrinen 
lentomittausaineisto 

Spline-interpoloitu rasteri, U/Th -
suhde 

Cu-indikaatiot Malmiviitetietokanta Etäisyys kupari-indikaatioihin 

IDW (Inverse Distance Weighing) = käänteisen etäisyyden menetelmä. 

 

Aineisto skaalattiin yhteinäiselle asteikolle (0–1) käyttäen hyväksi sumeita jäsenyysfunktioita. 
Funktioiden taitepiste (midpoint) ja funktion hajontaparametri (spread) valittiin asiantuntija-
arvion perusteella (taulukko 5.7). Moreenigeokemiallisille tasoille sekä radiometrisille K/Th- ja 
U/Th-suhteille taitepisteenä käytettiin kunkin aineiston keskiarvoa. Lentomagneettiselle 
totaalikenttäarvolle (TMI) arvoksi valittiin 1100 nT, joka on aineistojakauman noin 85. 
persentiili. Näin siksi, että IOCG-tyypin esiintymien sisältämät korkeat magnetiittipitoisuudet 
aiheuttavat huomattavan korkeita totaalimagneettikentän anomalioita suhteessa taustaan. 
Taitepisteet tasojen ”etäisyys kallioperän suurrakenteista”, ”etäisyys kallioperän 
hiertovyöhykkeistä” ja ”etäisyys Cu-indikaatiosita” valittiin geologisen tietämyksen 
perusteella. Sumeanlogiikan jäsenfunktion jyrkkyysarvona käytettiin 5:ttä pois lukien ”etäisyys 
Cu-indikaatioissa”, joissa käytettiin loivempaa arvoa 2. Geofysiikan ja moreenigeokemian 
aineistoille funktion jyrkkyysarvo on positiivinen (suurempi arvo prospektiivisempi), 
kallioperän rakenteisiin ja kupari-indikaatioihin liittyvien aineistojen kertoimen ollessa 
negatiivinen (pienempi arvo prospektiivisempi). 

Esikäsitellyistä aineistoista yhdistettiin viisi välitasoa käyttäen hyväksi sumeata JA (Fuzzy 
AND)-operaattoria kuvan 5.11 tavalla. Cu-Fe-sulfidien läsnäoloa indikoiva välitaso yhdistettiin 
moreenigeokemian Co-, Cu- ja Fe-aineistosta. Magnetiitin läsnäoloa kuvaava välitaso 
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yhdistettiin aeromagneettisen totaali-intensiteetin kartasta ja moreenigeokemian 
vanadiinitasosta. IOCG-esiintymien syntyyn liittyvä, esiintymiä ympäröivä muuttumisvyöhyke 
on usein rikastunut kaliumin, bariumin ja lantaanin suhteen, joten muuttumista kuvaava 
välitaso yhdistettiin moreenigeokemian Ba- ja La-tasoista sekä radiometrisen aineiston K/Th-
suhteesta. Rakenteellista kontrollia kuvaava välitaso tehtiin yhdistämällä kallioperän 
suurrakenteista ja hiertovyöhykkeistä johdetuista etäisyystasoista. IOCG-esiintymille on 
tyypillistä, että ne aiheuttavat voimakkaan magneettisen anomalian magneettisilla kartoilla. 
Tämän lisäksi esiintymissä voi olla taustasta kohoavia uraanipitoisuuksia, ja siten ne voivat 
aiheuttaa radiometrisillä kartoilla säteilyanomalioita uraanin taajuuskaistalla. Näin ollen IOCG-
esiintymien geofysikaalista signaalia kuvaava välitaso tehtiin yhdistämällä aeromagneettinen 
ja radiometrinen U/Th-taso. Edellä mainitusta viidestä välitasosta sekä etäisyys Cu-
indikaatioista -tasosta yhdistettiin sumealla Gamma (Fuzzy Gamma)- operaattorilla gamma 
arvolla 0,87 lopullinen IOCG-prospektiivisuusmalli, jonka tuloksena saatu 
prospektiivisuuskartta on esitetty kuvassa 5.12. 

Taulukko 5.7 IOCG-prospektiivisuusmallin  luontiin käytetyt sumean jäsenyysfunktion arvot eri 
aineistoille. 

Aineisto Taitekohta HP 

Moreeni Ba 100 mg/kg 5 

Moreeni Co 13 mg/kg 5 

Moreeni Cu 35 mg/kg 5 

Moreeni Fe 25000 mg/kg 5 

Moreeni La 23 mg/kg 5 

Moreeni V 58 mg/kg 5 

AeroMag TMI 1100 nT 5 

Rad. K/Th 0,185 5 

Rad. U/Th 0,25 5 

Etäis. Hierotvyöhykeistä 3000 m -5 

Etäisyys suurrakenteista 35000 m -5 

Etäisyys Cu indikaatioista 7000 m -2 

HP = hajontaparametri 

 

 

 

5.5 Magmaattiset Ni-Cu-malmit 

Magmaattiset Ni-Cu-esiintymät ovat merkittävin primäärin nikkelin lähteistä –  noin 60 % 
maailman nikkelistä tulee tämän tyyppisistä esiintymistä. Nimensä mukaisesti ne sisältävät 
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yleensä myös kuparia sekä pieniä määriä kobolttia, platinaryhmän alkuaineita sekä joissain 
tapauksissa kultaa, hopeaa, seleeniä ja telluuria. Tyypillisesti nikkelipitoisuus vaihtelee 0,7 
mg/kg ja 30 000 mg/kg välillä ja kuparipitoisuus 0,2 mg/kg ja 20 000 mg/kg välillä. Esiintymien 
koko vaihtelee sadoista tuhansista tonneista muutamiin kymmeniin miljooniin tonneihin 
(Ekstrand & Hulbert, 2007).  

Magmaattiset Ni-Cu-malmit esiintyvät tummien, mafisten ultramafisten syväkivien 
(intruusioiden) tai pintakivien (vulkaniittien) yhteydessä. Näille on ominaista korkea 
magnesium- ja alhainen piipitoisuus. Tällaiset kivilajimuodostumat ovat saaneet alkunsa syvällä, 
maankuoren alapuolisessa vaipassa, jossa vaipan osittaissulamisen kautta syntyy 
koostumukseltaan mafisia-ultramafisia magmoja. Magman tunkeutuessa ylöspäin kohti 
maankuorta ne voivat saada lisää rikkiä ympäröivistä rikkipitoisista muodostumista, jolloin 
magmasta voi erottua erillinen sulfidisula, joka pystyy keräämään silikaattisulassa (magmassa) 
olevia metalleja, erityisesti juuri nikkeliä ja kuparia, mutta myös rautaa, kobolttia ja 
platinametalleja (Arndt ym., 2005). Muodostunut sulfidisula voi painua magmasäiliön 
(intruusion) tai laavavirran pohjalle muodostaen massiivisen Ni-Cu-malmin tai sulfidisulapisarat 
voivat muodostaa horisontaalisia tai ”pilvimäisiä” pirotemalmeja.  

Suomessa merkittävimpiä Ni-Cu-esiintymiä ovat nk. Svekofennisiin, 1,88 Ga ikäisiin mafisiin-
ultramafisiin intruusioihin liittyvät malmit, joita esiintyy lähinnä Etelä- ja Keski-Suomen alueilla 
(nk. Vammalan ja Kotalahden Ni-vyöhykkeet) (Makkonen, 2015, Makkonen ym., 2017). Lisäksi 
Ni-Cu-malmeja liittyy Itä-Suomen arkeisiin ja Lapin proterotsooisiin komatiittiehin eli 
ultramafisiin vulkaniitteihin. Lapin merkittävin Ni-Cu-esiintymä on Kevitsan malmi, jonka 
mineraalivarannot ovat (2018) 157 Mt, sisältäen 2 300 mg/kg Ni, 3 400 mg/kg Cu, 100 mg/kg Co 
ja 0,31 g/t jalometalleja (Pd, Pt, Au) (New Boliden, 2019). Pohjois-Suomen 2,44 Ga ikäisiin 
kerrosintruusioihin liittyy platinamalmeja, joissa on myös jonkin verran nikkeliä ja kuparia (Iljina 
ym., 2015). Lapin komatiitteihin liittyy pieniä Ni-Cu-esiintymiä, joista merkittävin on Käsivarren 
Lapissa sijaitseva Ruossakero (4,2 Mt, 5 200 mg/kg Ni, 100 mg/kg Cu ja 100 mg/kg Co) 
(Lahtinen, 1996). Uusista esiintymistä mielenkiintoisin on Sakatin esiintymä Sodankylässä. 
Esiintymän sulfidimineralisaatiotyyppi vaihtelee pintaosien pirotemalmista syvempien osien 
massiivisiin Ni-Cu-PGE-malmiin. Sen on arveltu liittyvän joko ultramafisen magman 
tulokanavasysteemiin tai laavavirran pohjaosiin (Brownscope ym., 2015, Makkonen ym., 2015). 

 

5.5.1 Ni-Cu-prospektiivisuusmalli 
 

Pohjois-Suomen Ni-Cu-esiintymien mallia varten valittiin esiintymätyypin 
mineraalisysteemimalliin pohjautuen kartoitettavat parametrit käyttäen aineistona GTK:n 
geofysiikan aineistoja, moreenigeokemian aineistoja ja kallioperäkarttaa. 
Prospektiivisuusmalli luotiin sumean logiikan mallinnusta käyttäen. Validointiin käytettiin 
GTK:n malmiesiintymätietokannasta poimittuja tunnettuja Ni-Cu- ja PGE-esiintymiä. Käytetyt 
aineistot ja niiden yhteys mineraalisysteemimalliin on esitetty taulukossa 5.8. 
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Taulukko 5.8 Ni-Cu-prospektiivisuusmallin luontiin käytetyt aineistot, niistä johdetut tasot ja niiden 
yhteys mineraalisysteemimalliin. 

Malminetsintäkriteeri Aineisto Johdettu aineisto 
Geokemiallinen 
signaali 

Alueellinen moreenigeokemia, 
sulfidit 

IDW-interpoloitu rasteri, Co, Cu, 
Ni 

Geologia Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys suosiollisiin 
kivilajiyksikköihin 

Geologia Kallioperäkartta 1:200 000 Etäisyys kallioperän sutuureihin 
Geofysikaalinen 
signaali 

Mangeettinen lentomittausaineisto Spline-interpoloitu rasteri 

IDW (Inverse Distance Weighing) = käänteisen etäisyyden menetelmä. 

 

Aineisto skaalattiin yhteinäiselle asteikolle (0–1) käyttäen hyväksi sumeita jäsenyysfunktioita. 
Funktioiden taitepiste (midpoint) ja funktion hajontaparametri (spread) valittiin asiantuntija-
arvion perusteella (taulukko 5.9). Moreenigeokemiallisille tasoille sekä 
matalalentomagneettisesta kartasta laaditun anomaliakartan taitepisteenä käytettiin kunkin 
aineiston keskiarvoa. Taitepisteet tasojen ”etäisyys sutuureista” ja ”etäisyys suosiollisista 
kivilajeista” valittiin geologisen tietämyksen perusteella. Sumean logiikan jäsenfunktion 
jyrkkyysarvona käytettiin arvoja välillä 1–5 (taulukko 5.9). Geofysiikan ja moreenigeokemian 
aineistoille funktion jyrkkyysarvo on positiivinen (suurempi arvo prospektiivisempi), etäisyys 
kallioperän rakenteisiin ja suosiollisiin kivilajeihin liittyvien aineistojen kertoimen ollessa 
negatiivinen (pienempi arvo prospektiivisempi). 

Taulukko 5.9 Ni-Cu-prospektiivisuusmallin luontiin käytetyt sumean jäsenyysfunktion arvot eri 
aineistoille. 

Aineisto Taitekohta HP 
Moreeni Co 20 mg/kg 1 
Moreeni Cu 50 mg/kg 1 
Moreeni Ni 50 mg/kg 1 
Etäisyys valittuihin 
kivilajiyksiköihin (Ni-Cu tractit) 

5 km 1 

Etäisyys sutuureihin 5 km 1 
Paikallinen magneettinen 
anomalia (ylipäästösuodatus) 

2456 nT 5 

HP = hajontaparametri 

 

Esikäsitelty geokemian aineisto yhdistettiin käyttäen hyväksi sumeata TAI (Fuzzy OR)- 
operaattoria kuvan 5.14 tavalla. Tämä yhdistettiin sumealla Gamma (Fuzzy Gamma = 0.80)- 
operaattorilla yhdessä kallioperän sutuurien, valittujen suosiollisten kivilajivyöhykkeiden (Ni-Cu 
tractit) sekä aeromagneettisten anomalioiden kanssa. Lopullinen Ni-Cu- prospektiivisuuskartta 
on esitetty kuvassa 5.15. 
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Malli validoitiin käyttäen hyväksi ROC-menetelmää, joka on esitetty kappaleessa 5.1. 
Validointipisteinä käytettiin tunnettuja Ni-Cu- ja PGE-esiintymiä. Validointitulos on esitetty 
kuvassa 5.16. Validointi tuotti AUC-arvon 0,83, joka indikoi mallin olevan keskimääräisen hyvin 
luotettava. 

Ni-Cu-prospektiivisuuskartan mukaan potentiaalisimmat alueet esiintymätyypille löytyvät 
Peräpohjan liuskejaksolta Rovaniemen ja Kemin väliltä, Kittilän pohjoisosista ja Sodankylän 
pohjoisosista. Lisäksi laaja potentiaalinen alue sijoittuu granuliittikaaren alueelle Inariin. Myös 
Itä-Lapin alueella Savukoskella ja Pelkosenniemellä sekä Sallassa on potentiaalisia vyöhykkeitä. 

 
Kuva 5.14 Vuokaavio Ni-Cu-esiintymien prospektiivisuusmallista. 
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Kuva 5.15 Ni-Cu-esiintymien prospektiivisuuskartta ja validointipisteinä käytetyt tunnetut esiintymät. 
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Kuva 5.16 ROC-validointikäyrä ja testin AUC-arvo Ni-Cu-prospektiivisuusmallin validoinnissa. 

 

5.6 Yhdistelmämalli 

Lopuksi kaikki edellä kuvatut eri esiintymätyyppien prospektiivisuuskartat yhdistettiin yhdeksi 
prospektiivisuusmalliksi ja -kartaksi käyttäen sumeaa tai (Fuzzy OR)-operaattoria (kuva 5.17). 
Kyseessä on ns. maksimioperaattori, jolloin saadaan lopputulokseen kunkin pikselin kohdalta 
suurin prospektiivisuusarvo lähtöaineistoista eli eri esiintymätyyppien erillisistä 
prospektiivisuuskartoista. Tämä kartta kuvaa, mitkä alueet ovat potentiaalisimpia 
malminetsintäalueita Lapissa, ja mahdollisesti myös uusien kaivosten voi olettaa 
todennäköisimmin sijoittuvan näille korkeamman prospektiivisuuden alueille. Kartalla on 
esitetty myös elokuussa 2019 voimassa olevat Tukesin kaivosrekisterin mukaiset 
malminetsintälupa-alueet, jotka sijoittuvat pääosin näille korkean prospektiivisuuden alueille 
(prospektiivisuusarvo > 0.5). Korkeimman prospektiivisuuden alueet sijoittuvat Ylitornion, 
Tervolan, Rovaniemen, Kolarin, Kittilä, Sodankylän, Inarin, Savukosken, Pelkosenniemen ja 
Sallan alueille, mutta myös muiden kuntien alueilla on korkean malminetsintäpotentiaalin 
vyöhykkeitä näiden tässä raportissa kuvattujen prospektiivisuusmallien perusteella. 
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Kuva 5.17 Yhdistelmämalli, jossa on tuotu yhteen orogeenisten kultamalmien, VMS-malmien, 
magmaattisten Ni-Cu-malmien ja IOCG-malmien prospektiivisuusmallit. 
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6 ALKUAINEIDEN LUONTAISET PITOISUUDET LAPIN MAAPERÄSSÄ 

Vilja Salin, Raija Pietilä, Stefan Mattbäck, Timo Tarvainen ja Tarja Hatakka, Geologian 
tutkimuskeskus 

6.1 Johdanto 

Maaperän geokemiallisen tutkimusten tavoitteena on tuottaa erilaisten maankäyttöalueiden 
toimijoille, muun muassa kaavoitus- ja ympäristöviranomaisille, päätöksenteossa tarvittavaa 
tietoa hajakuormituksena tulleiden ja maa- ja kallioperän luontaisina olevien mahdollisten 
haitallisten aineiden pitoisuuksista maaperässä (Kauppila, 2015, Hatakka ym., 2017). 

Tässä luvussa esitetään maaperän moreenin alkuainepitoisuuksia Lapin alueella. Useiden 
alkuaineiden pitoisuuksia maaperässä määrittävät lähtöalueen kallioperän kivilajit, ja moreenin 
kulkeutumismatkasta kerrostumispaikalleen voidaan määrittää lähtökallio ja sen kivilajit. Lapin 
Kaiku -tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty ja muokattu GTK:n olemassa olevasta 
maaperän tietoaineistosta. Moreenigeokemiallisia tutkimuksia on Suomessa tehty 
talouselämän ja ympäristötutkimuksen tarpeisiin jo vuodesta 1970 alkaen (mm. Koljonen, 1992, 
Salminen, 1995).  

Lapin erilaiset geologiset suuralueet määrittävät geokemialliset provinssit, joille on ominaista 
metallien luonnostaan korkeat pitoisuudet (mm. Tarvainen ja Kallio, 2002, Jarva, 2016). 
Hatakan ym. (2017) mukaan kaivosympäristöjen alueella maaperässä saattaa olla luontaisesti 
hyvin suuria alkuaineiden pitoisuuksia, ja joidenkin alkuaineiden pitoisuudet ylittävät maaperän 
pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointiin annetun nk. PIMA-asetuksen (VNa 
214/2007) kynnys- ja ohjearvopitoisuudet. Kaivosten ympäristön maaperän tavanomaista 
suuremmat pitoisuudet ovat usein luontaisia taustapitoisuuksia, jotka on otettava huomioon 
maaperän pilaantuneisuutta arvioitaessa. PIMA-asetuksessa todetaan että ”taustapitoisuudella 
tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia 
kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pintamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn 
alueen ympäristössä” (VNa 214/2007).  

Raskasmetallien ja alkuaineiden sitoutumiseen maaperässä vaikuttavat monet eri tekijät, kuten 
maaperän maalaji ja maaperän kemialliset olosuhteet, mm. hapetus-pelkistys-reaktiot ja 
alkuaineiden kemialliset esiintymismuodot (Heikkinen 2000). Alkuaineita pidättävät mm. 
raudan, mangaanin ja alumiinin oksidit sekä orgaaninen aines. Moreeni sitoo alkuaineita hyvin 
sen sisältämän hienoaineksen vuoksi. Vesi liikkuu hienoainespitoisessa moreenissa hitaasti, 
jolloin siihen liuenneet alkuaineet ehtivät pidättäytyä maaperään.  

Geokemiallisten aineistojen analysointiin käytetyt analyyttisen kemian menetelmät ovat 
kehittyneet ja muuttuneet vuosikymmenten kuluessa (Pohjola 2009). 1970-luvulla 
alkuainepitoisuuksia analysoitiin emissiokvantometrillä (EKV). Seuraava menetelmä oli liekki - 
atomiabsorptiospektrometria (FAAS). Molybdeenin määrittämiseen käytettiin grafiittiuuni – 
atomiabsorptiospektrometriaa (GFAAS),ja myöhemmin tällä menetelmällä pystyttiin 
määrittämään myös kullaa, palladiumin ja platinan pitoisuuksia. Induktiivisesti kytketty plasma-
atomiemissiospekrometri (ICP-AES) ja myöhemmin myös induktiivisesti kytketty plasma-
massaspektrometri (ICP-MS) tulivat käyttöön 1980-luvun puolivälistä alkaen, ja silloin saatiin 
määritettyä 28 ja myöhemmin jopa 40 alkuaineen pitoisuudet. 
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6.2 Moreenigeokemiallinen tutkimus ja menetelmät 

Pohjamoreeni kuvastaa hyvin alkuaineiden luontaisia taustapitoisuuksia. Mannerjäätikkö on 
irrottanut, murskannut ja hienontanut kivilajeja lähtökalliosta. Suurin osa rapautuneesta ja 
irronneesta kiviaineksesta on kulkeutunut muutamien kilometrien päähän lähtökalliostaan. 
Geokemiallisten tutkimusten alkuperäisenä tavoitteena oli malminetsintä, mutta menetelmien 
kehittyessä tarve tiedon hyödyntämiselle myös muissa asiayhteykseissä kasvoi. 
Kaupungistumisen myötä kestävän maankäytön merkitys on kasvanut, ja geokemiallisilla 
tutkimuksilla ja sovelluksilla on ollut tässä merkittävä rooli (mm. Jarva, 2016). Suomi on 
luokiteltu geokemiallisiin provinsseihin, arseeni- ja metalliprovinsseihin, joiden avulla saadaan 
tietoa alueellisista geologiasta sekä alkuaineiden esiintyvyydestä ja niiden luonnostaan koholla 
olevista pitoisuuksista (kuva 6.1) (Eklund, 2008). Metalliprovinssit ovat alueita, joilla koboltin, 
kromin, kuparin, nikkelin, vanadiinin tai sinkin pitoisuudet ovat moreenissa usein suurempia 
kuin muualla Suomen maaperässä. Arseeniprovinssien alueella maaperän arseenin ja antimonin 
pitoisuudet ovat usein tavanomaista suurempia. 

Geokemiallisia tutkimuksia käytetäänmuun muassa malminetsintään, raaka-ainevarantojen 
esiintymisen kartoittamiseen, maaperän taustapitoisuuksien tutkintaan, metsämaan 
ravinnepitoisuuden määrittämiseen, maaperän puskurikyvyn arviointiin sekä pienten vesistöjen 
valuma-alueiden raskasmetallipitoisuuksien tutkimukseen (mm. Salminen,1995, Gustavsson 
ym., 1979). Alueellisia geokemiallisia tutkimuksia on tehty useissa eri tutkimusohjelmissa. 
Näytteenoton tiheys, näytteiden materiaali sekä analyyttiset menetelmät ovat vaihdelleet 
tutkimuksen tarkoituksen mukaan sekä vuosikymmenten aikana analyysimenetelmien 
kehittyessä. Näytteiden kemialliseen analysointiin käytetyin menetelmä on kuivatun ja seulotun 
näytteen hajoitus kuningasvesiuutolla ja mittaus ICP-AES- ja ICP-MS-menetelmällä. 
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Kuva 6.1. Suomen maaperän geokemialliset arseeni- ja metalliprovinssit (Eklund 2008). 
Arseeniprovinssi 3 = Kittilän arseeniprovinssi, metalliprovinssi 5 = Kemin metalliprovinssi, 
metalliprovinssi 6 = Ylä-Lapin metalliprovinssi ja metalliprovinssi 7 = Käsivarren metalliprovinssi. 

 

6.3 Suurin suositeltu taustapitoisuus 

Geokemiallisten kartoitusten yhtenä tavoitteena on määrittää eri alueille (geokemiallisille 
provinsseille tai tutkimusalueelle) ja eri maalajeille tavanomaisen taustapitoisuusjakauman 
yläraja eli suurin suositeltu taustapitoisuusarvo (SSTP). SSTP on suurin arvo, jota ei katsota 
poikkeamaksi alueen taustapitoisuus-jakaumasta.  

SSTP-arvo perustuu SFS-ISO-standardin 19258 suosituksen mukaisesti laatikko-jana-kuvaajan 
(box-whisker-plot) ylemmän whisker-janan ylärajaan riittävän suuresta näytejoukosta (kuva 
6.2). SSTP-arvon laskemiseen tarvitaan tutkittavalta alueelta tutkittavan alkuaineen pitoisuus 
vähintään 30 näytteestä, että alueellinen SSTP-arvo katsotaan tilastollisesti luotettavaksi.  
Lukuarvo lasketaan seuraavasti:  

SSTPAA = P75 + 1,5 x (P75 – P25) [1], 

jossa  

SSTPAA = alkuaineen AA suurin suositeltu taustapitoisuusarvo  

P75 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 75. persentiili  

P25 = alkuaineen AA pitoisuusjakauman 25. persentiili.  
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Kuitenkin, jos laskettu SSTP-arvo on suurempi kuin suurin mitattu pitoisuusarvo, SSTP-arvona 
käytetään aineiston maksimia. Kaavan [1] avulla pyritään laskemaan taustapitoisuudelle arvo, 
jossa huomioidaan luontaiset suuret pitoisuudet, mutta jossa poikkeukselliset arvot jätetään 
laskennan ulkopuolelle.  

SSTP-arvoa käytetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin kriteerinä, 
jos SSTP on suurempi kuin PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvo. Joidenkin metallien 
ohjearvot on määritelty PIMA-asetuksessa ekologisin perustein. Ekologisin perustein 
määriteltyjen ohjearvojen laskennassa on otettu huomioon valtakunnalliset taustapitoisuudet. 
Ekologisin perustein määritellyt ohjearvot voidaan korvata alueellisilla, uudelleen lasketuilla 
ohjearvoilla, kun haitta-aineen alueellinen taustapitoisuus (SSTP) on luotettavasti määritetty 
(Reinikainen 2007). Alueelliset ohjearvot voidaan ottaa huomioon myös puhdistustavoitteen 
määrittelyssä.  

Yleisesti taustapitoisuustietoja voidaan käyttää myös arvioitaessa kiinteistölle jääviä 
käyttörajoitteita ja kaivettujen maa-ainesten hyödyntämishankkeissa. 

 
Kuva 6.2. Laatikko-jana-kuvaaja. 

 

6.4 Maaperänäytteenotto 

Tässä Lapin Kaiku -tutkimusta varten kerätyssä aineistossa, joka pohjautuu GTK:n jo olemassa 
olevaan maaperäaineistoon, näytteenottomenetelmät ovat vaihdelleet kunkin tutkimuksen 
tavoitteen mukaisesti. Geokemiallisen maaperänäytteenoton maastotutkimuksessa on useita 
eri vaiheita: esitutkimus, näytteenotto, tarkistustutkimus ja jatkotutkimus (Gustavsson ym. 
1979). Kairauksilla, kaivauksilla ja aiemmista tutkimuksista saaduilla tiedoilla on selvitetty 
alueen stratigrafiaa, moreenin kulkusuuntia ja -matkoja tutkimusalueilla. Tarkoituksena on ollut 
löytää yhtenäinen moreenikerros, joka edustaisi hyvin alueen kallioperää. Maastotutkimuksen 
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ja näytteenoton jälkeen näytteet on käsitelty ja analysoitu, ja tulokset käsitelty, esitetty ja 
tulkittu.  

Laajan alueellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen (Salminen 1995) näytteet otettiin jopa 2 
metrin syvyydeltä muuttmattomasta pohjamoreenista. GTK:n nykyisten geokemiallisen 
maaperänäytteenoton vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti maahan kaivetaan kuoppa 
muuttumattomaan pohjamaahan, yleensä noin 65–95 cm syvyyteen (mm. Hatakka ym., 2017). 
Maalaji arvioidaan usein silmämääräisesti. Kuopan seinämä puhdistetaan niin, että maaperän 
eri kerrosrakenteet näkyvät. Kuopan pohjalta otetaan pohjamaanäyte ja seinämästä 0–25 cm:n 
tai 0 – 10 cm:n syvyydeltä otetaan pintamaanäyte. Pintamaanäytteissä on usein selvemmin 
nähtävillä ihmistoiminnan aiheuttama hajakuormituksen vaikutus. 

 

6.5 Analyysimenetelmät 

Kunigasvesiliuotus on osittaisliuotusmenetelmä, ja se on yksi käytetyimmistä menetelmistä 
geokemiallisessa tutkimuksessa. Tässä menetelmässä vain osa mineraaleista liukenee 
täydellisesti, kuten kiisu-, karbonaatti ja fosfaattiryhmän mineraalit mutta oksidimineraalit 
liukenevat heikosti (Koljonen 1992). Koljosen (1992) mukaan silikaatit ovat huonosti liukenevia 
niiden sisältämän piihapporungon takia, mutta rapautumisprosesseissa syntyneistä savi- ja 
kiillemineraaleista kuningasveteen liukenee hyvin kationeina esiintyviä metalleja. Näytteen 
kunigasvesiliukoiset alkuainepitoisuudet analysoidaan nykyisin yleensä ICP-MS- ja ICP-AES-
menetelmillä.  

Atomiabsorptiospektrometria (AAS) on analyysimenetelmä alkuaineiden määrittämiseksi 
optisen säteilyn absorptiolla vapaiden atomien avulla kaasufaasissa (Lajunen ja Perämäki, 
2004). Näyte syötetään laitteeseen nestemäisenä, näytettä kuumennetaan, jolloin sen 
yhdisteet hajoavat atomeiksi. Atomit viritetään viritystilaan, tällöin atomi absorboi valoa 
siirtyessään perustilasta viritystilaan. Atomien absorboivan valo tuottaa spektrin, joka on 
ominainen kullekin alkuaineelle. FAAS-menetelmässä näyte syötetään kuumaan liekkiin, jolloin 
näytteen yhdisteet muuttuvat atomeiksi. GFAAS on liekitön atomiabsorptiomenetelmä, jossa 
näyte asetetaan kuumennettavaan grafiittiputkeen, ja liuotettu näyte muuttuu atomeiksi 
(Lajunen ym., 2004). AAS-menetelmien hyvinä puolina ovat tarkat analyysitulokset, jotka 
yltävät mikrogrammaa /litra-tasolle, lisäksi käyttökustannukset ovat edulliset verrattuna ICP-
MS-menetelmään. 

ICP-mentelmät eli induktiivisesti kytketyt plasmaspektrometrit tulivat kaupalliseen käyttöön v. 
1983. Geokemian laboratoriot ottivat tekniikan käyttöön ensimmäisten joukossa sen 
erinomaisen havaitsemisherkkyyden ansiosta (Elliott, Knowles & Kalinitchenko, 2004, Thomas, 
2001). ICP-menetelmissä näyte hajotetaan plasman avulla atomeiksi; ICP-MS-menetelmässä 
emittoituvat ionit erotetaan plasmasta massaspektrometriin, jossa ne edelleen erottuvat 
massavarauspitoisuuden mukaan. ICP-AES-menetelmä perustuu säteilyn emissiospektreihin. 
Näytteestä lähtevien alkuaineiden säteily vastaa plasmalähteen alkuaineiden aallonpituutta 
(Lajunen ym., 2004). 
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6.6 Tutkimuksen aineistot 

Kohteellisesta moreenigeokemiallista aineistoa on kerätty GTK:ssa vuodesta 1964 alkaen. Näin 
on tuotettu tietoa maaperän geokemiasta ja alkuainepitoisuuksista luonnonvarojen 
kartoitukseen, tieteellisen tutkimuksen, ympäristönhoidon sekä yhteiskuntaelämän tarpeisiin 
(Peltoniemi-Taivalkoski ym., 2013). Näytepisteet on sijoitettu tutkimusalueelle käyttäen 
pistemäistä, linjamaista, verkkomaista tai satunnaista näytepisteverkkoa riippuen tutkimuksen 
tarkoituksesta. Näytteet on seulottu joko alle 0,06 mm:n tai < 2 mm:n raekokoon. 
Määritysmenetelminä on käytetty kvantometriä (EKV), atomiabsorptiospektrofotometriä (AAS 
ja GAAS) ja plasma-atomiemissiospektrometriä (ICP-AES).  

Alueellinen geokemiallinen kartoitus Suomessa tehtiin vuosina 1982–1994. Sen tarkoituksena 
oli kattaa koko maan alue ja tuottaa tietoa malminetsintään. (Salminen, 1995). Kartoituksessa 
on kuvattu noin 25 alkuaineen esiintyminen muuttumattomassa pohjamoreenissa, ja näytteitä 
siinä yhteydessä on otettu yhteensä 82 062 näytteenottotiheyden ollessa 1 näyte 4 km2:ä  
kohden. Näytteet on seulottu alle 0,06 mm näytekokoon, jonka jälkeen niistä on analysoitu 
kuningasveteen liukeneva osa ICP-AES-menetelmällä.  

Suuralueellisen moreenigeokemiallisen kartoituksen tarkoituksena on ollut geokemiallinen 
yleiskartoitus ja malminetsintä (Koljonen 1992). Kartoituksessa selvitettiin maaperän 
taustapitoisuusarvoja, metsämaan ravinnepitoisuusarvoja ja arvioitiin maaperän emäskationien 
puskurikapasiteettia sekä rapautumisnopeutta. Näytteet on otettu muuttumattomasta 
pohjamaasta C-horisontista vuonna 1983 (Koljonen 1992). Näytteenoton tiheys on ollut 1 näyte 
300 km²:ä kohden. Näytteiden kokonaismäärä aineistossa on 1 057 moreeninäytettä, ja se 
kattaa koko Suomen. Näytteet on kuivattu ja seulottu alle 0,06 mm raekokoon. Näytteistä on 
analysoitu sekä alkuaineiden kokonaispitoisuuksia että kuningasvesiliukoisia pitoisuuksia. 
Suurin osa kuningasvesiliukoisista alkuaineista on määritetty induktiivisesti kytketyllä 
atomiemissiospektrometrilla (ICP-AES).  

Valtakunnallinen maaperän taustapitoisuuskarttapalvelu TAPIR on kehitetty yhdessä GTK:n ja 
Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n kanssa. TAPIR (https://gtkdata.gtk.fi/tapir/ ) on 
tieteelliseen tutkimukseen perustuva, helposti käytettävissä oleva ja yleisesti hyväksyttyä tietoa 
sisältävä, järkevään maankäytön suunnitteluun ja yhteiskunnallisille toimijoille luotu tietokanta 
(Jarva, 2016). TAPIR pitää sisällään tiedot useiden metallien ja puolimetallien kuten arseenin 
taustapitoisuuksista maaperässä. Tarkemmin tutkituilta taajama-alueilta on määritetty myös 
PAH- ja PCB–yhdisteiden pitoisuuksia maaperässä. Suomesta on tunnistettu alueellisen 
moreenigeokemiallisen kartoituksen tulosten perusteella metalliprovinsseja ja 
arseeniprovinsseja, joiden alueilla maaperän luontaiset metallien tai arseenin taustapitoisuudet 
ovat suurempia kuin maassamme keskimäärin (Eklund 2008). 

Kaivos-TAPIR eli Kaivosalueiden maaperän taustapitoisuus – pilottitutkimus vuodelta 2016 on 
tutkimus maaperän taustapitoisuuksista toiminnassa olevien kaivosalueiden ympäristöstä 
(Hatakka ym. 2017). Tutkimuksessa otettiin näytteittä 62 maaperän näytepisteestä Sodankylän 
Kevitsan ja Kittilän Kuotkon alueilta. Näytteistä on analysoitiin kuningasvesiliukoiset pitoisuudet 
ICP–menetelmillä. Lapin Kaiku -aineistossa Kaivos-TAPIRIN aineistoja on myös Kemistä, 
Ranualta Suhangolta, Kolarin Hannukaisesta, Sodankylän Pahtavaarasta ja Sakatista. 
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Outokumpu Mining Oy luovutti GTK:lle kohteelliset moreenigeokemialliset aineistonsa vuosina 
2003–2007 Outokumpu-GTK-tiedonsiirtoprojektin yhteydessä (Lalli ym., 2018). Outokumpu Oy, 
Lapin Malmi Oy ja Rautaruukki Oy on kerännyt aineiston vuosina 1970–1998, ja näytteenoton 
tarkoituksena on ollut kohteellinen malminetsintä. Aineistoa on yhteensä 259 452 maaperän 
näytepisteestä. Analyysitietoja on käsitelty Lapin Kaiku -hankkeessa mm. korjaamalla ja 
tarkistamalla vanhoja aineistoja, yhdistämällä näyte- ja analyysitietoja sekä kokoamalla ne 
samaan tietokantaan.  

Rio Tinto Mining and Exploration Limited (RTX)-kaivosyhtiö teki uusinta-analyyseja alueellisen 
moreenigeokemiallisen tutkimuksen näytteistä, jotka on otettu vuosina 1983–1991. GTK 
toimitti näytteet ALS:n laboratorioon, jossa ne käsiteltiin. Näytteet seulottiin < 0,06 mm:n 
raekokoon ja analysoitiin kuningasvesiliuotuksen jälkeen ICP-AES ja ICP-MS-menetelmillä.  

Muita tässä tutkimuksessa käytettyjä aineistoja ovat Barents Ecogeochemistry –projektin, 
Foregs-hankkeen, Sulka-hankkeen ja Nordkalott-projektin maaperäaineistot. Barents 
Ecogeochemistry –projektin tarkoituksena oli itäisen Barentsin alueen ekogeokemiallinen 
kartoitus (Salminen ym., 2004). FOREGS (Forum of European Geological Survey) -hankkeessa on 
tehty taustapitoisuuskartoitusta erilaisista sedimenteistä kattaen koko Euroopan (Salminen 
ym., 2005). Sulka-hankkeessa tarkoituksena oli tutkia ”kaivostoiminnasta mahdollisesti lähtöisin 
olevien rikin yhdisteiden ympäristövaikutuksia maaperään, sammaliin, pinta- ja pohjavesiin 
sekä puro- ja järvisedimentteihin”. Tutkimuskohteena on ollut Kevitsan sulfidimetallikaivoksen 
ympäristö (Pietilä ym. 2014). Nordkalott –projektin tarkoituksena on ollut kartoittaa Pohjois-
Fennoscandian kvartäärimuodostumien, glasiaaligoemorfologian, paleohydrografian, jäätikön 
virtauksen indikaattoreiden ja suuntien sekä kvartääristratigrafian kartoitus. 

 

6.7 Moreeniaineistojen käsittely Lapin Kaiku -tutkimuksessa 

Lapin Kaiku -tutkimusta varten kerättiin analyysitulostietoja GTK:n aiempien tutkimusten 
moreenigeokemiallisesta aineistosta. Aineistoja siivottiin ja karsittiin myöhemmän käsittelyn 
helpottamiseksi. Aineistosta valittiin ne moreeninäytteet, jotka on otettu C-horisontista noin 
yhden metrin syvyydestä muuttumattomasta pohjamaasta, pelkistyneestä kerroksesta. EKV-
menetelmällä analysoidut tulokset poistettiin, ja kerätyn aineiston koordinaatit muutettiin 
kartastokoordinaattijärjestelmän yhtenäiskoordinaatistosta (kkj) ETRS-TM35FIN-järjestelmään, 
jota on käytetty Suomessa vuodesta 2005. 

Vanhoissa kartoituksissa näytteet on seulottu < 0,06 mm:n raekokoon ennen kemiallisia 
analyysejä. Uudemmat kartoitukset perustuvat < 2 mm:n raekoosta tehtyihin analyyseihin. 
Moreeniaineistoa käsiteltiin muuttamalla < 0,06 mm raesuuruudesta mitatut 
alkuainepitoisuudet muunnoskaavalla vastaamaan < 2 mm raesuuruuden tuloksia. 
Muunnoskaava on saatu vertaamalla samojen näytepisteiden vanhoja pitoisuustuloksia ja 
uusinta-analyysien tuloksia keskenään. Näiden keskinäisistä korrelaatioista saatiin 
korrelaatioyhtälö ja alkuainekohtaiset kertoimet, joilla pitoisuudet voitiin suhteellisen 
luotettavasti muuntaa. 

Koko Lapista on otettu maaperänäytteitä alueellisessa moreenigeokemiallisessa kartoituksessa 
näytetiheydellä 1 näyte/4 km2. Tiiviimpi näytteenottoverkosto löytyy alueittain. Lapissa on jopa 
600 000 maaperän havaintopistettä, joista käsittelyn jälkeen on kelpuutettu yli 100 000 
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näytepisteen maaperänäytteen analyysitulokset tähän aineistoon. Näytepisteiden lukumäärä 
vaihtelee eri alkuaineiden osalta riippuen siitä, miten tarkkoja analyysimenetelmiä on kulloinkin 
ollut käytössä. 

 

Aineiston käsittely R-tilasto-ohjelmalla 

Lapin Kaiku -maaperä -aineisto on käsitelty R-ohjelmalla, jossa eri menetelmillä eri 
tutkimuksissa analysoidut näytteet on luokiteltu kemiallisten analyysimenetelmien tarkkuuden 
sekä aineiston laadun mukaan luokkiin 1–4. Esim. vanhat EKV-tulokset on luokassa 4. 
Luokittelussa on otettu huomioon käsiteltävän aineiston laatu. R-ohjelman avulla on koottu eri 
näytepisteiden tiedot ja analyysitulokset eri aineistoista jokaisen alkuaineen osalta omaan 
taulukkoon. 

EKV-menetelmällä saadut tulokset toimivat paremmin alueelliseen tutkimukseen kuin näin 
laajan alueen katsauksessa. EKV-menetelmillä analysoidut näytteet päätettiin poistaa 
tuloksista, koska menetelmä ei anna yhtä tarkkoja tuloksia alkuaineiden pitoisuuksista kuin ICP-
menetelmillä analysoidut näytteet. Tämä perustuu EKV-menetelmällä analysoitujen näytteiden 
ja samojen näytteiden uusinta-analyysien (ICP-analyysi, alkuaineista mukana Al, Co, Cr, Cu, Ni, 
Pb, V ja Zn) tuloksien vertailuun. Esimerkiksi nikkelipitoisuukisen vertailussa oli mukana 371 
näytettä. Pearsonin korrelaatiokertoimeksi saatiin r2 = 0,56 ja kulmakertoimeksi 0,52 x^ 0,97. 
Korrelaatiokerroin kuvaa lineaarista riippuvuutta ja aineiston hajontaa. Alkuaineista ainoastaan 
kuparilla (kerroin r2 = 0,81) EKV- ja ICP-tulokset korreloivat suhteellisen hyvin keskenään. 

Aineistojen yhtenäistämiseksi raekokomuunnos on tehty < 0,06 mm raekokoon seulotuille 
näytteille muuttamalla ne vastaamaan < 2,0 mm raekoon tuloksia. Muunnosyhtälö on saatu 
vertaamalla < 0,06 mm raekoon näytteiden tuloksia < 2 mm raekoon näytteistä saatuihin 
tuloksiin.  

Jokaisesta raskasmetallista ja tutkimuksen kohteena olevasta alkuaineesta on luotu R-ohjelman 
avulla geokemiallisesta aineistosta oma taulukkomuotoinen tiedosto, jossa jokainen näytepiste 
on omalla sarakkeellaan. Näytepisteen tiedoista selviävät muun muassa koordinaatit, 
alkuperäinen tiedosto ja analyysitiedot, alkuperäinen näytteen pitoisuus, sekä < 2 mm:n 
raekoon pitoisuus, tai sitä vastaava pitoisuus muunnoskaavan mukaisesti. Alkuaineiden 
pitoisuuksista < 2 mm raekoolle on tehty myös 10-kantainen logaritmimuunnos aineiston 
normalisointiin ja visualisoinnin helpottamiseksi. Yleistäen tämä tarkoittaa, että 
logaritmimuunnos luvusta 10 = 1, muunnos luvusta 100 = 2 ja muunnos luvusta 1000 = 3.  

 

Aineiston visualisointi GIS-järjestelmässä 

R-ohjelman tulostamat alkuainetaulukot on viety Arc-Map-ohjelmaan, jossa niistä on tehty 
Kriging-väripintakarttoja. Nämä kartat esittävät eri alkuaineiden pitoisuuksien vaihtelua 
moreenissa. Jos yksittäisen alkuaineen analysoituja näytepisteitä ei esiinny koko Lapin alueelta, 
kyseisille alkuaineille on tehty alueellisesti kohdennettuja pitoisuuskarttoja.  

Kriging-interpolointimenetelmä on geostatistiikassa käytetty interpolointimenetelmä, joka on 
osa numeerisen analyysin ongelmanratkaisua. Kahden näytteen eli pisteiden väliset arvot 
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pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti näytteiden välisestä keskinäisestä spatiaalisesta 
autokorrelaatiosta johtuvien riippuvuuksien mukaan (De Smith, Goodchild ja Longley, 2018, 
Antikainen, Määttä-Juntunen ja Ujanen, 2015). 

 

6.8 Tulokset 

Tutkimuksen kohteena oli 13 alkuaineen pitoisuudet Lapin maaperässä ja tutkittujen 
alkuaineiden geokemiallinen käyttäytyminen. Näytepisteiden määrä vaihtelee riippuen 
alkuaineesta ja menetelmistä, jotka ovat olleet käytössä näytteenoton aikana. Vanhoista 
aineistoista ei ole kaikkien alkuaineiden analyysituloksia. Tulokset esitellään vain niistä 
alkuaineista, jotka on analysoitu ICP- ja AAS-menetelmillä. 

Kupari-pitoisuuksista on eniten analyysituloksia, yhteensä 122 967. Toiseksi suurin aineisto on 
kobolttipitoisuuksista, sen määritystuloksia on 113 856 kpl. Kadmiumin analyysituloksista on 
pienin otos, yhteensä 6 649 kpl. Tutkittujen alkuaineiden tilastolliset tunnusluvut on esitetty 
taulukossa 6.1. 

Taulukko 6.1 Lapin maaperänäytteiden alkuainepitoisuuksien (< 2 mm raesuuruus, 
kuningasvesiliuotus) tilastolliset tunnusluvut mg/kg Lapin Kaiku –projektin aineistossa ja 
valtioneuvoston asetuksen (VNa 214/2007) kynnys- ja ohjearvopitoisuudet. Min. = minimi, Maks. = 
maksimi. 

Alkuaine  Näyte-
määrä 

Keski-
arvo 

Mediaani Keski-
hajonta 

Min. Maks. Kynnys-
arvo 

Alempi 
ohjearvo 

Ylempi 
ohjearvo 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Al 49 021 13 571 11 440 8 848 430 61 493 - - - 

As 21 313 24,1 7,2 66,8 0,01 3 270 5 50 100 

Cd 6 649 0,39 0,10 0,92 <0,01 32,1 1 10 20 

Co 113 856 13,4 9,7 14,6 0,12 941 20 100 250 

Cu 122 967 34,7 21,0 120 1,9 21 853 100 150 200 

Cr 98 652 93,4 50,1 177 0,63 81 62 100 200 300 

Pb 42 274 16,1 9,5 28,8 0,35 1 763 60 200 750 

Mo 14 733 2,2 1,3 4,2 0,04 151 - - - 

Ni 86 131 40,6 23,3 87,4 0,02 6 615 50 100 150 

S 23 613 98,7 53,6 308 35,1 14 674 - - - 

Zn 107 823 37,1 25,9 79,8 1,4 10 013 200 250 400 

Sr 45 293 19,9 11,0 46,1 0,06 3 620 - - - 

V 72 652 39,5 34,9 21,4 0,03 388 100 150 250 
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Alumiini 

Alumiini on yksi maankuoren yleisimmistä metallisista alkuaineista. Sen pitoisuudet vaihtelevat 
kivilajeissa 4 500–100 000 mg/kg. Alumiini pysyvin hapetusaste on +3, ja se muodostaa herkästi 
yhdisteitä hapen kanssa (Kabata-Pendias ja Pendias, 1992, Salminen ym., 2004). Kallioperässä 
alumiinia esiintyy oksidina ja yleisenä silikaateissa. Kivisulien erilaistuessa alumiini esiintyy 
varhaisvaiheen mineraalien kanssa. Esimerkiksi rauta, kromi ja titaani korvaavat alumiinia 
mineraalien hiloissa (Koljonen, 1992).  

Alumiinia ja kalsiumia sisältävät mineraalit ovat rapautumisherkkiä ja alumiinin 
kokonaispitoisuus maaperässä riippuu vallitsevasta kivilajista. Al3+-ionien ja alumiinihydroksidi-
ionien liukoisuus maaperässä riippuu pH:sta. pH:n ollessa alle 5,5 alumiinin liukoisuus 
maaperässä kasvaa ja on siten myös helposti kasvien käytettävissä (Kabata-Pendias ja Pendias, 
1992, Salminen ym., 2004).  

Tässä tutkimuksessa alumiinin analyysituloksia on 49 021 näytepisteeltä. Alumiinin mediaani on 
11 400 mg/kg ja suurin pitoisuus 61 500 mg/kg (taulukko 6.2). Alumiinin pitoisuudet ovat 
koholla Pohjois-Lapin granuliittivyöhykkeellä, Itä-Lapin biotiittiparagneissien ja –liuskeiden 
alueilla sekä Kittilän pohjoisosissa sekä vihreäkivivyöhykkeellä mafisten ja metavulkaanisten 
kivilajien alueella (kuva 6.3). Pienimmät pitoisuudet ovat käsivarren granitoidien alueella, Keski-
Lapin granitoidikompleksin graniittien alueella sekä Itä-Lapin metamorfisten kivilajien alueella.  

 

Taulukko 6.2. Lapin maaperän alumiinipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu 
raekoko alle 2 mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 49 021. 

 mg/kg 

Keskiarvo 13 570 

Mediaani 11 400 

Keskihajonta 8 850 

Minimi 430 

Maksimi 61 500 

10. Persentiili  5 630 

90. Persentiili  22 870 
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Kuva 6.3. Alumiinipitoisuudet moreenissa (mg/kg) (alle 2 mm:n raesuuruus kuningasvesi-
liuotus). Kriging interpolointi 49 021 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. 

 

Arseeni 

Arseeni on puolimetallinen kalkofiilinen eli rikkiin sitoutuva alkuaine, ja luonnossa sitä esiintyy 
hapetusasteilla -3, 0, +3 ja +5 (Koljonen, 1992, Heikkinen, 2000). Arseenia on kallio- ja 
maaperässä yleisimmin sulfidimalmeissa, ja mineraaleina yleisimmin arseenikiisuna (FeAsS) ja 
arsenopyriittinä. Muissa yhdisteissä arseenia esiintyy arsenideina, arsenaattina, oksideina sekä 
pieninä pitoisuuksina alkuaineena (Fowler, Selene, Chou, Jones ja Chen, 2007). Arseenia on 
mustaliuskeissa ja vulkaanisperäisissä liuskeisssa.  

Arseenia esiintyy kallioperässä matalan lämpötilan muodostumissa jalometallien kanssa ja 
monissa muissa malminmuodustumisprosesseissa, kuten vulkanismin synnyttämissä 
hydrotermisissa malmeissa (Eilu ja Lahtinen, 2004). Näillä alueilla arseenia voi olla 
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moninkertaisina pitoisuuksina ympäristöönsä nähden. Keski-Lapin vihreäkivialueella 
orogeenisten malmien yhteydessä arseenin pitoisuudet voivat vaihdella paljon esiintymien 
välillä. Kivisulien erilaistuessa arseenia rikastuu maankuoren yläosiin ja arseenia on mm. 
kuumissa lähteissä. (Koljonen, 1992, Hallanaro ja Loukola-Ruskeenniemi, 2014). Arseenia 
tuotetaan mm. kuparin, lyijyn ja kullan jalostuksen sivutuotteena. Yleisin teollisessa käytössä 
oleva arseeniyhdiste on arseenitrioksidi (Fowler ym., 2007).  

Maankuoressa arseenin keskipitoisuus on 3,4 mg/kg (Fowler ym., 2007 Wedepohlin (1991) 
mukaan). Pienimmät arseenipitoisuudet ovat hiekkaisilla ja graniittipitoisilla alueilla. Suuria 
pitoisuuksia voi olla alluviaalisen maaperän sekä paljon orgaanista ainesta sisältävän maaperän 
alueilla. Arseeni on terveydelle haitallinen ja syöpää aiheuttava aine. Sen haitallisin muoto on 
epäorgaaninen arsenaatti (As+3).  

Tässä tutkimuksessa arseenista on analyysituloksia n. 21 300 kappaletta, otos on pienempi kuin 
muiden alkuaineiden osalta. Arseenin analyysitulosten mediaani-pitoisuus moreenissa on 7,2 
mg/kg (taulukko 6.3). Suurimmat pitoisuudet (korkein 3 270 mg/kg) ovat arseeniprovinssin 
alueella Kittilän seudulla, jossa on mafisia vulkaanisia kiviä ja metasedimenttikiviä, kuten 
paraliuskeita (kuva 6.4). Provinssin alueella maaperän arseenipitoisuus on luonnostaan suuri 
kallioperässä esiintyvän arseenikiisun johdosta (Loukola-Ruskeenniemi ja Lahermo toim., 2004).  

Suurin suositeltu taustapitoisuus (SSTP) arseenille Kittilän arseeniprovinssin alueella on GTK:n 
maaperän taustapitoisuuskarttapalvelun mukaan 51,0 mg/kg. Kemin ja Ylä-Lapin 
metalliprovinssien alueella SSTP on noin 10 mg/kg. Näiden provinssien alueella maaperän 
arseenin SSTP on yli arseenille asetetun kynnysarvon, joka on 5 mg/kg (VNa 214/2007). 
Alemman ohjarvon 50 mg/kg ylittäviä pitoisuuksia on kaikista Lapin maakunnan maaperän 
pitoisuustuloksista 11,3 % (Lapin Kaiku –moreeniaineisto). Arseenin SSTP-arvo voi olla 
luontaisesti vielä suurempi mineraalipotentiaalisilla alueilla ja kaivosalueilla kuin 
metalliprovinssien alueella. Esim Kuotkon kaivosympäristön alueellin SSTP-arvo arseenille on 88 
mg/kg (Hatakka ym., 2017), Kuvassa 6.5 näkyy alemman ohjearvon ylittävät arseenin 
pitoisuudet moreenissa kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä Keski-Lapin arseeni- ja 
metalliprovinssien alueella.  

 

Taulukko 6.3. Lapin maaperän arseenin tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko alle 2mm, 
kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 21 313. 

 mg/kg 

Keskiarvo 24,1 

Mediaani 7,2 

Keskihajonta 66,8 

Minimi 0,01 

Maksimi 3270 

10. Persentiili  1,51 

90. Persentiili  60,0 
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Kuva 6.4. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden arseenipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Lapin maakunnassa sekä arseeni- ja metalliprovinssit (Eklund 2008). 
Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.5. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden arseenipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. Symbolien selitys: 
PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman ohjarvon (50 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän 
ohjearvon (100 mg/kg) ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja 
malminetsintäalueet © TUKES 2019, kuntarajat © CGI 2018. 

 

Kadmium  

Kadmium on metallinen alkuaine ja sitoutuu helposti rikkiin. Luonnossa sitä tavataan 
hapetusasteella +2. Kemiallisilta ominaisuuksiltaan se muistuttaa sinkkiä, jota se korvaa 
mineraaleissa ja orgaanisissa yhdisteissä (Nordberg, Nogawa, Nordberg ja Friberg, 2007, 
Sahama, 1947). Kadmiumia muodostuu varhaisessa vaiheessa kivisulaan, josta se kiteytyy 
myöhäisessä vaiheessa ja rikastuu hydrotermisiin muodostumiin. Kadmiumia esiintyy 
kallioperässä sinkin ja lyijyn kanssa sulfidimalmeissa ja sitä tuotetaan pääasiassa sinkin 
louhinnan sivutuotteena, mutta sitä syntyy myös lyijyn ja kuparin louhinnan sivutuotteina 
(Nordberg ym., 2007, Salminen ym., 2004). 
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Maaperässä kadmiumin pitoisuudet ovat suhteellisen pienet ja sitä esiintyy mineraalien 
kidehiloissa, sitoutuneena orgaaniseen ainekseen, raudan oksideihin tai saviin. Maaperässä 
kadmiumin liikkuvuutta lisää maaperän happamuus ja metalleja sitovien komponenttien 
vähäisyys. Kadmium on liikkuvaa jos maaperän pH on 4,5–5,5 (Alloway, 1995). 

Kadmiumia esiintyy kohonneina pitoisuuksina maaperässä antropogeenisen toiminnan 
aiheuttamien päästöjen seurauksena (Alloway, 1995). Suurimmat pitoisuudet ovat siellä, missä 
kadmiumia syntyy metallinjalostuksen sivutuotteena ja sitä joutuu maaperään jätelietteen 
mukana. 

Tämän tutkimuksen kadmiumin analyysituloksia on yhteensä 6649, mikä on tämän tutkimuksen 
pienin otos (taulukko 6.4). Kadmiumin keskimääräinen pitoisuus maaperässä on 0,10 mg/kg ja 
korkein 32,1 mg/kg. Lapissa kadmiumin pitoisuudet moreenissa ovat pieniä. Näytepisteet ja 
pitoisuudet näkyvät kuvassa 6.6. Kadmiumin kohonneita pitoisuuksia esiintyy Kittilän seudulla 
metavulkaanisissa kivilajeissa vihreäkivivyöhykkeellä, Keski-Lapissa, sekä metamorfisten 
sedimenttikivilajien yhteydessä Lapin metalliprovinssien alueella Etelä-Lapissa.  

Kadmiumin SSTP-arvo Kittilän arseeniprovinssin ja Lapin metalliprovinssien alueella GTK:n 
maaperän taustapitoisuuskarttapalvelun mukaan on alle PIMA-asetuksen 1 mg/kg kynnysarvon 
(VNa 214/2007) ja 90 % aineiston tuloksista on alle 1 mg/kg (taulukko 6.4) (Lapin Kaiku –
moreeniaineisto). PIMA-asetuksen alemman ohjearvon 10 mg/kg ylittäviä pitoisuuksia on 
aineistossa vain muutamalta näytepisteeltä (kuva 6.7).  

 

Taulukko 6.4. Lapin maaperän kadmiumpitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu 
raekoko alle 2 mm. Kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 6 649. 

 mg/kg 

Keskiarvo 0,39 

Mediaani 0,1 

Keskihajonta 0,9 

Minimi <0,01 

Maksimi 32,1 

10. Persentiili  0,03 

90. Persentiili  0,96 
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Kuva 6.6. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kadmiumpitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Lapin maakunnassa sekä arseeni- ja metalliprovinssit (Eklund 2008). 
Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.7 Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kadmiumpitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malinetsintäalueilla sekä arseeni- ja metalliprovinssit 
(Eklund 2008). Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. Symbolien selitys: PIMA-asetuksen 
(VNa 214/2007) alemman ohjarvon (10 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (20 
mg/kg) ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © 
TUKES 2019, kuntarajat © CGI 2018. 

 

Koboltti 

Koboltti esiintyy luonnossa raudan ja nikkelin kanssa hapetusasteilla +2, +3 ja +4. Kobollti Co2+ 
esiintyy kallioperässä silikaateissa ja kiisuissa raudan (Fe2+), nikkelin (Ni2+) ja magnesiumin 
kanssa. Koboltti esiintyy myös lyijy-, hopea-, kupari-, ja rautamalmeissa (Lison, 2007). Koboltti 
erilaistuu kivisulasta varhaisessa vaiheessa ja kiteytyy mafisten kuten oliviinin, pyrokseenien ja 
amfibolien kivien hilaan (Koljonen, 1992).  

Koboltti esiintyy helposti rapautuvissa mineraaleissa. Koboltin 2- tai 3-arvoiset ionit pysyvät 
liuenneessa muodossa, mutta erottuvat kiteytymällä sedimentteihin silikaatteina tai sulfideina 
(Koljonen, 1992). Koboltti myös adsorboituu ja saostuu rauta-mangaanihydroksideihin. Koboltin 
keskipitoisuus maankuoressa on n 20 mg/kg. 
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Tässä tutkimuksessa koboltin analyysituloksia on 97 117 kappaletta, mediaani on 10,7 mg/kg ja 
suurin pitoisuus 941 mg/kg (taulukko 6.5). Kittilän seudun vulkaanisten vihreäkivivyöhykkeen 
kivilajien, esim. tholeiittisten basalttien, komatiittien tai metamorfisten paraliuskeiden alueella 
pitoisuudet ovat suuria (kuva 6.8). Keski-Lapin granuliittivyöhykkseen esiintyy myös kohonneita 
pitoisuuksia, sekä muualla Lapissa esiintyvien mafisten vulkaanisten kivien esiintymisalueilla. 
Pienimpiä pitoisuudet ovat esimerkiksi Keski-Lapin granitoidien, Pohjois-Lapin ja käsivarren 
alueen granitoidien alueilla. 

GTK:n maaperän taustapitoisuuskarttapalvelun mukaan koboltin SSTP Kittilän arseeniprovinssin 
alueella on 32 mg/kg ja Kemin ja Ylä-Lapin metalliprovinssien alueella n. 24 mg/kg. Koboltin 
PIMA-asetuksen alemman ohjearvon (100 mg/kg) ylittävien pitoisuuksien osuus tuloksista on 
0,3 % (Lapin Kaiku –kobolttiaineisto). Koboltin SSTP voi olla mineraalipotentiaalisilla ja 
kaivosalueilla luontaisesti suurempi kuin metalliprovinssien alueella, esim. Kuotkon 
kaivosalueella koboltin SSTP on 45 mg/kg ja Pahtavaaaran kaivosalueella 30 mg/kg (Hatakka 
ym., 2017). Koboltin pitoisuudet moreenissa ovat suurimpia metalliprovinssien alueella (kuva 
6.9). Koboltin pitoisuudet ovat näillä alueilla luonnostaan suuria. 

Taulukko 6.5. Lapin maaperän kobolttipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko 
alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 97 117. 

 mg/kg 

Keskiarvo 14,6 

Mediaani 10,7 

Keskihajonta 15,3 

Minimi 0,12 

Maksimi 941 

10. Persentiili  4,3 

90. Persentiili  28,2 
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Kuva 6.8. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kobolttipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 97 117 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 
2018. 
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Kuva 6.9. Kobolttipitoisuudet moreenissa Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla, alle 2 
mm:n raekoko, kuningasvesiliuotus. Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) 
alemman ohjarvon (50 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (100 mg/kg) ylittävät 
pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

Kromi 

Kromia tavataan luonnossa hapetusasteilla +3 ja +6. Kromi on litofiilinen mineraali ja se esiintyy 
usein silikaattimineraaleissa. Kromin tärkein oma mineeraali on kromiitti [(Fe, Mg)(Cr,Al)2O4]. 
Suurin osa kromista esiintyy pieninä pitoisuuksina mafisissa silikaattimineraaleissa, esim. 
pyrokseenien ja amfibolien hiloissa (Sahama, 1947). Kromi erottuu kivisulasta varhaisessa 
vaiheessa mafisten kivien kiteytyessä (Koljonen, 1992). Kromimalmit ovat syntyneet kun 
kromiitti painavana mineraalina on erottunut oksidierkaumista ja muodostanut malmioita.  

Kromia vapatuu maaperään mafisten kivien rapautuessa. Kromi kuitenkin rapautuu heikosti ja 
rikastuu mm. Fe- ja Ti-mineraaleja sisältäviin hiekkoihin (Koljonen, 1992). Kromi on heikosti 
liukenevaa ja liuenneena rikastuu sedimentteihin ja saviin. Kolmenarvoiset kromiyhdisteet ovat 
maaperässä pysyvämpiä kuin hapetusasteella +6 esiintyvät yhdisteet, jotka ovat haitallisia. 
Kromia joutuu maaperään eniten antropogeenisistä lähteistä, kuten fossiilisista polttoaineista, 
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metalliteollisuudesta sekä kaivosten sivukivistä ja rikastushiekoista (Kabata-Pendias ja Pendias, 
1992).  

Tässä tutkimuksessa kromin analyysituloksia on yhteensä 84 770 kappaletta. Suurin pitoisuus 
on 8 162 mg/kg ja mediaani 47,9 mg/kg (taulukko 6.6). Kromin pitoisuudet ovat koholla 
mafisten ja ultramafisten vulkaanisten kivilajien ja metamorfisten sedimenttikivien 
esiintymisalueilta (kuva 6.10). Pienimmät pitoisuudet ovat plutonisten Keski-Lapin 
granitoidikompleksin graniittien alueella sekä Käsivarren ja Pohjois-Lapin granodioriittien 
alueella.  

GTK:n maaperän taustapitoisuuskarttapalvelun mukaan kromin SSTP-arvo on Ylä-Lapin 
metalliprovinssin alueella 110 mg/kg ja Kittilän arseeniprovinssin alueella 140 mg/kg, joka 
ylittää PIMA-asetuksen kynnysarvon 100 mg/kg. Kromin SSTP-arvo voi olla 
mineraalipotentiaalisilla ja kaivosalueilla luontaisesti suurempi kuin metalliprovinssien alueella, 
esim. Pahtavaaran kaivosalueella kromin SSTP-arvo on 484 mg/kg ja Sakatin kaivosalueella 162 
mg/kg (Hatakka ym., 2017). 

Kromin PIMA-asetuksen alemman ohjearvon (200 mg/kg) ylittävien pitoisuuksien osuus 
tuloksista on 8,8 % (Lapin Kaiku –moreeniaineisto). Kuvassa 6.11 näkyvät alemman ohjearvon 
(200 mg/kg) ylittävät moreenin kromipitoisuudet Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilta ja 
kuvassa 6.12 kromin pitoisuudet Etelä-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla.  

 

Taulukko 6.6. Lapin maaperän kromipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko 
alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 84 770. 

 mg/kg 

Keskiarvo 92,9 

Mediaani 47,9 

Keskihajonta 186 

Minimi 0,63 

Maksimi 8162 

10. Persentiili  21,6 

90. Persentiili  182 

 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 73 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

 
Kuva 6.10. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kromipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 84 770 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 
2018. 
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Kuva 6.11 Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kromipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman 
ohjarvon (200 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (300 mg/kg) ylittävät 
pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.12. Kromipitoisuudet moreenissa Etelä-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla, alle 2 
mm:n rakoko, kuningasvesiliuotus. Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) 
alemman ohjarvon (200 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (300 mg/kg) 
ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

 Kupari 

Kupari on metallinen alkuaine, jonka hapetuslukuja ovat 0, +1, ja +2 Geokemialliselta 
luonteeltaan kalkofiilinen, jolloin sillä on voimakas taipumus muodostaa yhdisteitä rikin kanssa 
(Koljonen, 1992, Sahama, 1947). Suurin osa kallioperän kuparista on sitoutunut 
sulfidimineraaleihin, joita ovat mm. kuparikiisu eli kalkopyriitti (CuFeS2), borniitti (Cu5FeS4), 
kuparihohde (Cu2S). Kuparia esiintyy myös silikaatti-, oksidi-, ja karbonaattimineraaleissa.  

Kivisulien erilaistuessa kupari rikastuu alkuvaiheen mafisiin mineraaleihin (Sahama, 1947). 
Kahdenarvoinen kupari voi korvata muita kahdenarvoisia mineraaleja kuten Fe2+ -ionia 
silikaateissa ja Mg2+, Zn2+, Ni ja Mn2+ mafisissa mineraaleissa.  
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Maaperässä on kuparia keskimäärin 15–40 mg/kg (Kabata-Pendias ja Pendias, 1992). Maaperän 
kuparipitoisuuteen vaikuttaa kallioperän kuparia sisältävät kivilajit ja niiden rapatuminen, 
antropogeeniset lähteet sekä maaperän kyky sitoa kuparia. Kupari on maaperässä yleensä 
heikkoliukoinen koska saostuu nopeasti Mn- ja Fe-oksideihin sekä oksihydroksideihin, 
hydroksideihin, sekä karbonaatteihin. Kuparisulfidit rapautuvat herkästi. 

Tässä tutkimuksessa analysoituja kuparin pitoisuuksia oli yhteensä 109 091. Suurin pitoisuus on 
21 853 mg/kg ja mediaani 23,3 mg/kg (taulukko 6.7). Lapin maaperässä kuparin pitoisuudet 
ovat koholla metamorfisten sedimenttikivien ja mafisten vulkaanisten kivien ja liuskeiden 
alueilla. Pitoisuudet ovat koholla Lapin granuliittivyöhykkeen ja Keski-Lapin 
vihreäkivivyöhykkeen, Itä-Lapin ja Lounais-Lapin mafisten vulkaanisten kivien sekä 
metamorfisten kivien, kuten paraliuskeiden alueella (kuva 6.13). Pienimmät pitoisuudet ovat 
Keski-Lapin granitoidikompleksin alueella sekä käsivarren alueen granodioriittien alueella.  

GTK:n maaperän taustapitoisuuskarttapalvelun mukaan kuparin SSTP Ylä-Lapin 
metalliprovinssien alueella on 65 mg/kg ja Kittilän arseeniprovinssin alueella 84 mg/kg. SSTP-
arvot ovat pienempiä kuin PIMA-asetuksen kynnysarvo 100 mg/kg. Alemman ohjearvon (150 
mg/kg) ylittäviä kuparipitoisuuksia on 4 % (Lapin Kaiku –aineisto). Kuvassa 6.14 on esitetty 
kuparin alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet Keski-Lapissa kaivos- ja malminetsintäalueilla 
ja kuvassa 6.15 kohonnet pitoisuudet Etelä-Lapissa.  

 

Taulukko 6.7 Lapin maaperän kuparipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko 
alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 109 091. 

 mg/kg 

Keskiarvo 37,7 

Mediaani 23,3 

Keskihajonta 127 

Minimi 1,9 

Maksimi 21853 

10. Persentiili  10,3 

90. Persentiili  65,0 
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Kuva 6.13. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kuparipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 109 091 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © 
CGI 2018. 
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Kuva 6.14. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kuparipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman 
ohjarvon (150 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (200 mg/kg) ylittävät 
pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.15. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kuparipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Etelä-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman 
ohjarvon (150 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (200 mg/kg) ylittävät 
pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

Lyijy  

Lyijy on pehmeä metalli ja esiintyy luonnossa hapetusluvuilla +2 ja +4, joista +2 esiintyy 
yleisemmin. Lyijy muistuttaa ominaisuuksiltaan maa-alkalimetalleja, jolloin se voi korvata niitä 
mineraalien hiloissa sekä maaperän komponenteissa (Kabata-Pendias ja Pendias, 1992). Lyijy 
muodostaa yhdisteitä rikin ja raudan kanssa. Maankuoressa lyijyn keskimääräinen pitoisuus on 
n. 15 mg/kg (Koljonen, 1992).  

Yleisimmin lyijyä esiintyy kallioperässä lyijyhohteessa (PbS) ja muissa kiisuissa. Lyijyä esiintyy 
myös silikaateissa, joissa se voi korvata kaliumia ja strontiumia sekä kalsiumia joidenkin 
maasälpien hiloissa (Koljonen, 1992). Lyijy rikastuu myöhäisessa vaiheessa kivisulien 
erilaistuessa. Lyijyhohdetta sisältävät malmit kiteytyvät hydrotermisistä liuoksista.  

Lyijyn liukoisuus lisääntyy happamassa maaperässä tai sen sitoutuessa helposti liukeneviin 
orgaanisiin tai epäorgaanisiin yhdisteisiin muodostaen näiden kanssa komplekseja. Kabata-
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Pendiaksen ja Pendiaksen (1992) mukaan muihin raskasmetalleihin verrattuna lyijy on stabiili 
alkuaine maaperässä. Sen liukoisuutta vähentää sitoutuminen mm. alumiinin ja mangaanin 
oksideihin ja kerasaostuminen karbonaattien, fosfaattien ja sulfidien kanssa (Kabata-Pendias ja 
Pendias, 1992). Maaperän antropogeenisiä lyijyn lähteitä ovat mm. kaivos- ja 
metalliteollisuuden päästöistä, teollisuuden sivutuotteista, pakokaasuista ja kaatopaikoista. 
Lyijy on eliöille myrkyllinen ja karsinogeeninen.  

Tässä tutkimuksessa lyijyn analyysituloksia on 27 018 näytepisteeltä. Lyijyn mediaani on 11,5 
mg/kg ja maksimi 1 736 mg/kg (Taulukko 6.8). Lyijyn pitoisuudet ovat koholla metavulkaanisten 
ja mafisten vulkaanisten kivilajein ja metasedimenttisten kivilajien alueella (kuva 6.16). Lyijyn 
SSTP on alle 10 mg/kg metalli- ja arseeniprovinssien alueella. PIMA-asetuksen alemman 
ohjearvon (200 mg/kg) ylittäviä pitoisuuksia on alle prosentin tutkimuksen aineistosta. Kuvassa 
6.17 näkyy lyijyn alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet Keski-Lapissa kaivos- ja 
malminetsintäalueilla. 

 

Taulukko 6.8 Lapin maaperän lyijypitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko alle 
2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 27 018. 

 

 mg/kg 

Keskiarvo 20,6 

Mediaani 11,5 

Keskihajonta 35,1 

Minimi 0,35 

Maksimi 1763 

10. Persentiili  5,6 

90. Persentiili  36,8 
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Kuva 6.16 Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden lyijypitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Lapin maakunnassa sekä arseeni- ja metalliprovinssit  (Eklund 2008). 
Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. 

 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 82 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

 
Kuva 6.17. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden lyijypitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman 
ohjarvon (200 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (750 mg/kg) ylittävät 
pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

Molybdeeni 

Molybdeenin yleisimmät hapetusasteet luonnossa ovat +3, +4 ja +6. Maankuoressa molybdeeni 
esiintyy suhteellisen pieninä pitoisuuksina, keskimäärin noin 3 mg/kg (Kabata-Pendias ja 
Pendias, 2001). Molybdeeni muodostaa helposti rikin kanssa molybdeenihohteen (MoS2). 
Kivisulien erilaistuessa molybdeeni rikastuu lopputuotteisiin, jolloin molybdeenihohdetta 
esiintyy graniiteissa, pegmatiiteissa ja muissa magmakivisää sekä hydrotemisissä 
muodostumissa. Maankuoren keskipitoisuus on n. 2 mg/kg. (Koljonen, 1992, Kabata-Pendias ja 
Pendias, 2001). Suuria pitoisuuksia on myös liuskeissa ja sedimenttikivissä (Aubert & Pinta, 
1977). 

Molybdeenihohde on hyvin rapatumista kestävää ja liukoisessa muodossa saostuu nopeasti ja 
adsorboituu saviin sekä sedimenttien eloperäiseen ainekseen. Molybdeeni voi korvata 
yhdisteissä mm. kahdenarvoisia kalsium-, magnesium- ja kuparimineraaleja (Koljonen, 1992, 
Kabata-Pendias ja Pendias, 2001). 
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Tämän tutkimuksessa molybdeenin analysoituja tuloksia on 14 733 kappaletta. Lapissa 
molybdeenin mediaanipitoisuus moreenissa on 1,3 mg/kg ja suurin pitoisuus 151 mg/kg 
(taulukko 6.9). Molybdeenin pitoisuudet ovat koholla metamorfisten paraliuskeiden ja mafisten 
vulkaanisten kivien alueilla Kittilässä ja Sodankylässä. Itä-Lapissa kohonneita pitoisuuksia on 
siellä biotiittiparagneissien alueilla ja Soklin karbonatiittialueilla (kuva 6.18). Kuvassa 6.19 on 
esitetty molybdeenin kohonneet pitoisuudet yli 20 mg/kg Keski-Lapissa kaivos- ja 
malminetsintäalueilla. 

 

Taulukko 6.9 Lapin maaperän molybdeenipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu 
raekoko alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 14 733. 

 mg/kg 

Keskiarvo 2,2 

Mediaani 1,3 

Keskihajonta 4,2 

Minimi 0,04 

Maksimi 151,1 

10. Persentiili  0,48 

90. Persentiili  3,7 
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Kuva 6.18. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden molybdeenipitoisuudet (< 2 mm:n 
raekoko, kuningasvesiliuotus) Lapin maakunnassa sekä arseeni- ja metalliprovinssit (Eklund 
2008). Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.18. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden molybdeenipitoisuudet (< 2 mm:n 
raekoko, kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Symbolien selitys: 20 mg/kg ylittävät punaisella ja 50 mg/kg 
ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

Nikkeli 

Nikkeli on rikkiin ja rautaan sitoutuva metallinen alkuaine ja sitä esiintyy ultramafisissa ja 
mafisissa kivissä. Nikkelin hapetusasteet ovat +1, +2, +3. Ni2+ on luonnossa pysyvin muoto. 
Nikkeliä kerääntyy varhaismagmaattisiin sulfidisuliin ja sitä esiintyy ultramafisissa ja mafisissa 
kivissä. (Sahama, 1947). Sen assosiaatiomineraaleja ovat rauta, magnesium ja koboltti.  

Nikkeliä joutuu maaperään ultramafisten ja mafisten kivien rapautuessa. Suurin osa nikkelistä 
kerasaostuu helposti rauta- ja mangaanioksidien kanssa (Aubert ja Pinta, 1977). Maaperässä 
nikkelin liikkuvuus kasvaa happamuuden kasvaessa. Nikkeli liukoisin kun maaperässä on tarjolla 
happea ja pH-arvo on alle 4 (Rose ym., 1979).  

Maaperän nikkelipitoisuutta kasvattavat fossiiliset polttoaineiden poltosta tulevat laskeumat, 
kaivos- ja metalliteollisuuden päästöt sekä kaivosten sivukivistä ja rikastushiekka-altaista 
peräisin oleva nikkeli. Nikkeli on suurina pitoisuuksina haitallista eliöille (Aubert ja Pinta, 1977). 
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Analysoituja tuloksia nikkelistä on 70 970 kappaletta. Mediaanipitoisuus on 22,1 mg/kg ja 
suurin 6 614 mg/kg (taulukko 6.10). Moreenin nikkelipitoisuudet Lapissa ovat suurimpia 
ultramafisten metavulkaanisten ja mafisten vihreäkivien esiintymisalueilla sekä metamorfisten 
sedimenttikivilajien alueella eri puolilla Lappia, esimerkiksi Lapin granuliittivyöhykkeen alueella 
(6.19). Pienimmät pitoisuudet ovat mm. Keski-Lapin granitoidikompleksin aleella, käsivarren 
alueella sekä Ylä-Lapin syväkivien ja metamorfisten kivilajien esiintymisalueella 

Metalliprovinssien alueella nikkelin SSTP-arvo on n. 67 mg/kg ja arseeniprovinssin alueella 89 
mg/kg, mikä ylittää PIMA-asetuksen kynnysarvon 50 mg/kg. Nikkelin pitoisuuksien alemman 
ohjearvon 100 mg/kg ylittävien tulosten osuus on 5,4 %. Nikkelin SSTP-arvo voi olla 
mineraalipotentiaalisilla ja kaivosalueilla luontaisesti suurempi kuin metalliprovinssien alueella, 
esim. Pahtavaarassa nikkelin kaivosalueella SSTP-arvo on 175 mg/kg ja Kevitsan alueella 99 
mg/kg (Hatakka ym., 2017). Kuvassa 6.20 näkyy nikkelin alemman ohjearvon ylittävät 
pitoisuudet Keski-Lapissa kaivos- ja malminetsintäalueilla ja kuvassa 6.21 kohonnet pitoisuudet 
Etelä-Lapissa.  

 

Taulukko 6.10 Lapin maaperän nikkelipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko 
alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 70 970. 

 mg/kg 

Keskiarvo 39,6 

Mediaani 22,14 

Keskihajonta 93,4 

Minimi 0,55 

Maksimi 6615 

10. Persentiili  9,1 

90. Persentiili  66,4 
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Kuva 6.19. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden nikkelipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 70 970 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 
2018. 
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Kuva 6.20. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden nikkelipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. Symbolien selitys: 
PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman ohjarvon (100 mg/kg) ylittävät punaisella ja 
ylemmän ohjearvon (150 mg/kg) ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja 
malminetsintäalueet © TUKES 2019, kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.21. Nikkelipitoisuudet moreenissa Etelä-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla, alle 2 
mm:n rakoko, kuningasvesiliuotus. Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) 
alemman ohjarvon (100 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (150 mg/kg) 
ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

Rikki 

Rikki on epämetallinen alkuaine, jonka hapetusasteita ovat -2,0, +4 ja +6. Sulfideissa rikki 
esiintyy hapetusasteella -2 sulfideissa ja +6 sulfaateissa. Rikkiä esiintyy yleisesti magmaattisissa 
ja metamorfisissa muodostumissa. Kivilajien muodostumisprosesseissa rikkiä esiintyy 
sulfideissa, jotka eroavat silikaateista omiksi muodostumiksi varhaisessa vaiheessa (Koljonen, 
1992, Salminen ym., 2004, Sahama, 1947). Sulfidit sisältävät malmimineraaleja ja niitä 
hyödynnetään malmeina, kuten kuparikiisua (CuFeS2) ja lyijyhohdetta (PbS). 

Sulfideja sisältävät kiisut rapautuvat herkästi ja liuennut rikki saostuu hapettavassa 
ympäristössä sulfaateiksi ja pelkistävässä sulfideiksi, jotka happamoittavat ympäristöä 
(Koljonen 1992, Sahama 1947). Kiisumalmien jalostuksessa ja orgaanisten polttoaineiden 
käytössä syntyy luontoa happamoittavia rikkipäästöjä.  
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Rikin näytemäärä tässä tutkimuksessa on 23 613 kappaletta. Moreenin rikin mediaanipitoisuus 
on 53,6 mg/kg ja suurin 14 674 mg/kg (taulukko 6.11). Kuvassa 6.22 näkyy rikin näytepisteet ja 
pitoisuudet Lapissa. Rikkiä on suurina pitoisuuksina mm. sedimenttikivissä, Itä- ja Keski-Lapissa 
metamorfisissa paraliuskeissa, vulkaanisissa kivilajeissa, kuten mafisissa grafiittituffeissa. Keski-
Lapissa on kohonneita pitoisuuksia vulkaanisten mafisten kivilajien alueilla sekä metamorfisissa 
kivissa kuten grafiittisulfideissa. Ylä-Lapissa metamorfisten kivilajien kuten paragneissien 
alueella esiintyy rikin kohonneita pitoisuuksia.  

Rikkiä esiintyy runsaasti mm. sulfidipitoisten mineraalien yhteydessä, joita esiintyy Lapin 
metalliprovinssien ja arseeniprovinssin alueilla. Kittilän seudun vihreäkivivyöhykkeen kivilajit 
sisältävät metallipitoisia sulfidimineraaleja. Kuvassa 6.23 kohonneita rikin pitoisuuksia esiintyy 
Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla.  

 

Taulukko 6.11 Lapin maaperän rikkipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko 
alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 23 613. 

 mg/kg 

Keskiarvo 98,7 

Mediaani 53,6 

Keskihajonta 308,4 

Minimi 35,1 

Maksimi 14674 

10. Persentiili  46,8 

90. Persentiili  119 
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Kuva 6.22. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden rikkipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Lapin maakunnassa sekä arseeni- ja metalliprovinssit (Eklund 2008). 
Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.23. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kohonneet rikkipitoisuudet (< 2 mm:n 
raekoko, kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018.  Symbolien selitys: 500 
mg/kg ylittävät punaisella ja 1000 mg/kg ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: 
kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, kuntarajat © CGI 2018. 

 

Sinkki 

Sinkki esiintyy luonnossa hapetusasteella +2, on luonteeltaan kalkofiilinen ja muistuttaa 
kemiallisesti kadmiumia. Sinkki jää suurimmaksi osaksi sulfidifaasiin kivisulien erkaantuessa ja 
loppuosa sinkistä rikastuu jäännössulien hydrotermisiin muodustumiin (Sahama, 1947). Sinkki 
esiintyy yleisimmin sinkkisulfdeina, joista yleisin on sinkkivälke (ZnS) (Sahama, 1947, Kabata-
Pendias ja Pendias, 1992). Silikaatti- ja oksidimineraaleissa sinkki korvaa kahdenarvoista rautaa 
ja magnesiumia esim pyrokseenien, oliviinien, amfibolien, biotiitin sekä magnetiitin 
kidehiloissa. Sinkkiä esiintyy myös monissa kiisuissa ja malmimineraaleissa esim. koboltin, 
nikkelin, mangaanin ja raudan kanssa. 

Sinkki on elintärkeä alkuaine niin eläin- kuin kasvikunnallekin (Lahermo ym., 1996). Kuitenkin 
suurina määrinä sinkki on haitallinen ihmiselle ja ympäristölle, se on ihmiselle karsinogeeninen 
ja voi heikentää kasvien kasvua ja ravinteiden ottoa (Kabata-Pendias ja Pendias, 1992). Sinkki 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 93 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

kulkeutuu ympäristöön antropogeenisistä lähteistä, kuten lannoitteista ja kaivosteollisuuden 
sivukivistä ja rikastushiekoista. Nämä voivat olla paikallisesti merkittäviä sinkin lähteitä. 

Kallioperässä sinkki esiintyy mafisiin kiviin, liuskeisiin savisedimentteihin, karsikiviin ja 
basaltteihin rikastuneena (Sahama, 1947). Maaperässä sinkki on mafisten mineraalien hiloissa, 
savimineraaleissa sekä karbonaatteihin, hydroksideihin ja sulfideihin saostuneena. Sinkin 
pitoisuus maaperässä riippuu kallioperän koostumuksesta, humuksesta ja saven määrästä. 
Koljosen toim. (1992). mukaan sinkin keskimääräinen pitoisuus moreenin hienoaineksessa on n. 
57 mg/kg.  

Tässä tutkimuksessa sinkin näytepisteitä ja analyysituloksia on yhteensä 107 823 kappaletta. 
Suurin pitoisuus on 10 012 mg/kg ja mediaanipitoisuus on 25,9 mg/kg (taulukko 6.12). 
Suurimmat pitoisuudet löytyvät Lapin granuliittivyöhykkeeltä, mafisten ja vulkaanisten kivilajien 
alueelta Keski-ja Itä-Lapista (kuva 6.24). Pienimmät pitoisuudet löytyvät Keski-Lapin 
granitoidikompleksin alueelta, Käsivarren granodiorieettien alueelta, kaakkoisosien 
metamorfisten kivien alueilta ja plutonisten kivien alueelta (migmatiitti), sekä Pohjois-Lapin 
metarmorfisten kivilajien, esim. granitoidien, alueelta.  

Sinkin pitoisuudet moreenissa ovat pieniä Lapin maakunnassa. SSTP.-arvo on Ylä-Lapin 
metalliprovinssin alueella 74 mg/kg ja Kittilän arseeniprovinssin alueella 85 mg/kg, jotka jäävät 
alle PIMA-asetuksen kynnysarvon (100 mg/kg). Asetuksen alemman ohjearvon 250 mg/kg 
ylittäviä tuloksia on n. 1 % koko Lapin Kaiku -aineistosta. Kuvassa 6.25 on esitetty sinkin 
alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet Keski-Lapissa kaivos- ja malminetsintäalueilla ja 
kuvassa 6.26 kohonneet pitoisuudet Etelä-Lapissa.  

 

Taulukko 6.12 Lapin maaperän sinkkipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu raekoko 
alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 107 823. 

 mg/kg 

Keskiarvo 37,1 

Mediaani 25,9 

Keskihajonta 79,8 

Minimi 1,41 

Maksimi 10012 

10. Persentiili  11,9 

90. Persentiili  61,0 
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Kuva 6.24. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden sinkkipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 107 823 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © 
CGI 2018. 
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Kuva 6.25. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden kohonneet sinkkipitoisuudet (< 2 mm:n 
raekoko, kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 2018. Symbolien selitys: 
PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman ohjarvon (250 mg/kg) ylittävät punaisella ja 
ylemmän ohjearvon (400 mg/kg) ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja 
malminetsintäalueet © TUKES 2019, kuntarajat © CGI 2018. 
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Kuva 6.26. Sinkkipitoisuudet moreenissa Etelä-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla, alle 2 
mm:n rakoko, kuningasvesiliuotus. Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) 
alemman ohjearvon (250 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (400 mg/kg) 
ylittävät pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

Strontium 

Strontium on maa-alkalimetalli, jonka hapetusaste on +2 ja muistuttaa geokemiallisilta 
ominaisuuksiltaan kalsiumia ja magnesiumia korvaten niitä mineraalien hiloissa (Kabata-
Pendias ja Pendias, 2001). Strontiumia esiintyy alkalikivissä ja karbonaattikivissä, 
omamuotoisissa hydrotermisten liuosten muodostamissa kabonaatti- ja sulfaattimineraaleissa 
(Koljonen, 1992). Maankuoren strontiumpitoisuus on keskimäärin 260 mg/kg.  

Strontiumia sisältävät mineraalit kuten maasälvät kestävät rapautumista. Maaperässä 
strontium on liukenevassa muodossa hapettavissa ja happamissa ympäristöissä mutta sitoutuu 
helposti savimineraaleihin ja karbonaatteihin (Kabata-Pendias ja Pendias, 2001, Koljonen, 
1992).  

Suuria strontium-pitoisuuksia esiintyy mm. Kittilän seudun mafisten vulkaanisten kivien sekä 
metamorfisten kvartsiittien ja paraliuskeiden alueella (kuva 6.27). Itä-Lapissa suuria 
pitoisuuksia on siellä missä esiintyy kallioperässä mafisia vulkaanisia kiviä, metamorfisia 
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biotiitti-paragneissejä ja biotiitti-paraliuskeita sekä karbonatiitteja. Ylä-Lapissa strontiumin 
pitoisuudet ovat koholla mm. plutonisten kivien kuten anortosiitten alueella sekä vulkaanisten 
kivilajien alueella. Strontium-pitoisuudet ovat pieniä Keski-Lapin granitoidikompleksin alueella, 
sekä Ylä-Lapin metamorfisten kvartsi-maasälpä-paragneissien sekä plutonisten graniittien 
alueella  

Strontiumin analyysituloksia on tässä tutkimuksessa yhteensä 45 293 näytepisteeltä. 
Pitoisuudet ovat melko pieniä koko Lapissa, mediaani on 11,0 mg/kg. Suurin analysoitu 
pitoisuus on 3 620 mg/kg (taulukko 6.13). Strontiumin pitoisuudet Lapissa ovat suhteellisen 
pieniä, 90 % tutkimuksen aineiston pitoisuuksista on alle 26,9 mg/kg. Kuvassa 6.28 on esitetty 
strontiumin yli 100 mg/kg pitoisuudet Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla. 

 

Taulukko 6.13 Lapin maaperän strontiumpitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu 
raekoko alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 45 293. 

 mg/kg 

Keskiarvo 19,9 

Mediaani 11,0 

Keskihajonta 46,1 

Minimi 0,06 

Maksimi 3620 

10. Persentiili  5,8 

90. Persentiili  26,9 
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Kuva 6.27. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden sinkkipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 45 293 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 
2018. 
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Kuva 6.28. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden strontiumpitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

Vanadiini 

Vanadiini on metallinen alkuaine ja se esiintyy luonnossa hapetusasteilla +2, +3, +4 ja +5.  
Kallioperässä vanadiinia (+3) esiintyy tummissa liuskeissa. Vanadiini erkaantuu varhaisessa 
vaiheessa kivisulasta magnesiumia ja rautaa sisältävien mafisten kivilajien kiteytyessä 
silikaatteihin ja oksideihin (Koljonen, 1992).  

Vanadiinia liukenee maaperään mafisten mineraalien rapautuessa, antropogeenisistä lähteistä 
kuten fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kaivannaisteollisuudesta. Suomessa vanadiinia 
esiintyy maaperässä mafisten ja ultramafisten mineraalien yhteydessä, esimerkiksi Keski-Lapin 
vihreäkivivyöhykkeellä (Koljonen, 1992).  

Vanadiinin sitoutumista maaperässä säätelee happamuus, hapetus-pelkistysolot sekä erilaisten 
komponenttien määrä, kuten Fe- ja Mn-saostumat, saves ja orgaanisen aineksen määrä 
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(Kabata-Pendias ja Pendias, 1992). Maaperässä on vanadiinia keskimäärin n. 100 mg/kg (Aubert 
ja Pinta, 1977).  

Analysoituja vanadiinin pitoisuuksia on 44 793 näytepisteeltä. Aineiston mediaani on 39,3 
mg/kg ja maksimi 388 mg/kg (taulukko 6.14). Pitoisuudet ovat suuria ultramafisten ja mafisten 
kivilajien alueella vihreäkivivyöhykkeellä, Lapin granuliittikompleksin alueella, sekä Itä-Lapin 
metamorfisten arkoosi-kvartsiittien, mafisten vulkaanisten kivien, metamorfisten 
biotiittiparagneissien alueella (kuva 6.28). Pienimmät pitoisuudet ovat Etelä-Lapin 
granitoidikompleksin ja Käsivarren granitoidien alueella sekä Ylä-Lapin metamorfisten kivilajien 
kuten kvartsi-maasälpä-paragneissien alueella.  

Lapissa moreenin vanadiinipitoisuudet ovat melko pieniä. Lapin Kaiku -aineiston moreenin 
vanadiinin analyysituloksista 90 % on alle 70,7 mg/kg, joka on alle PIMA-asetuksen kynnysarvon 
100 mg/kg. Alimman ohjearvon (150 mg/kg) ylittävien tulosten osuus on 1 %. SSTP-arvo Ylä-
Lapin metalliprovinssin alueella on 96,0 mg/kg ja Kittilän arseeniprovinssin alueella 130 mg/kg. 
Vanadiinin SSTP-arvo voi olla mineraalipotentiaalisilla ja kaivosalueilla luontaisesti suurempi 
kuin metalliprovinssien alueella, esim. Kuotkon kaivosalueella vanadiinin SSTP-arvo on 200 
mg/kg ja Pahtavaaran alueella 111 mg/kg (Hatakka ym., 2017). Kuvassa 6.29 näkyy, että 
aineiston suurimmat vanadiinipitoisuudet esiintyvät arseeniprovinssin alueella.  

 

Taulukko 6.14 Lapin maaperän vanadiinipitoisuuksien tilastolliset tunnusluvut. Analysoitu 
raekoko alle 2mm, kuningasvesiliuotus. Näytemäärä 44 793. 

 mg/kg 

Keskiarvo 45,4 

Mediaani 39,3 

Keskihajonta 24,9 

Minimi 0,03 

Maksimi 388 

10. Persentiili  24,5 

90. Persentiili  70,7 
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Kuva 6.28. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden vanadiinipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus). Kriging-interpolointi 44 793 näytteestä. Tausta-aineistot: kuntarajat © CGI 
2018. 
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Kuva 6.29. Lapin Kaiku –aineiston moreeninäytteiden vanadiinipitoisuudet (< 2 mm:n raekoko, 
kuningasvesiliuotus) Keski-Lapin kaivos- ja malminetsintäalueilla sekä arseeni- ja 
metalliprovinssit (Eklund 2008). Symbolien selitys: PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) alemman 
ohjarvon (150 mg/kg) ylittävät punaisella ja ylemmän ohjearvon (250 mg/kg) ylittävät 
pitoisuudet violetilla. Tausta-aineistot: kaivos- ja malminetsintäalueet © TUKES 2019, 
kuntarajat © CGI 2018. 

 

 

6.9 Mineraalipotentiaaliset alueet 

Moreenigeokemiallisen kartoituksen suurimpia arseeni- ja metallipitoisuuksia verrattiin 
prospektiivisuusmalleihin perustuviin mineraalipotentiaalisiin alueisiin. Prospektiivisuusmallit 
on kuvattu tämän raportin luvussa 5. Tutkittavat alkuaineet olivat arseeni, koboltti, kupari, 
nikkeli, vanadiini ja sinkki. Niiden suuret pitoisuudet on esitetty liitteissä 1–24 
prospektiivisuusmalleihin perustuvien malmipotentiaalisten vyöhykkeiden karttojen päällä. 
Suurilla pitoisuuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pitoisuuksia, jotka ylittävät PIMA-asetuksen 
(VNa 214/2007) alemmat tai ylemmät ohjearvot. Malmipotentiaalisia vyöhykkeitä on arvioitu 
neljälle eri malmityypille: orogeeniset kultaesiintymät (Orog.Au), vulkaaniset massiiviset 
sulfidimalmit (VMS), rautaoksidi-kupari-kultamalmit (IOCG) ja magmaattiset nikkeli-kupari-
malmit (NiCu).   

Taulukossa 6.15 on esitetty, mitkä liitekartoilla esitetyistä alkuaineista ovat olleet mukana 
kunkin malmityypin prospektiivisuusmallissa ja mitkä muuta alkuaineet esiintyvät suurella 
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todennäköisyydellä samoilla vyöhykkeillä. Kuvassa 6.31 on esimerkki maaperän suurten 
arseenipitoisuuksien esiintyvyydestä suhteessa orogeenisten kultaesiintymien 
malmipotentiaalisiin vyöhykkeisiin. Taulukon 6.16 mukaan arseeni ei ole mukana orogeenisten 
kultamalmien prospektiivisuusmallissa, mutta tavanomaista suuremmat arseenipitoisuudet 
ovat yleisiä tämän tyyppisten malmien ympäristössä. Kartassa näkyy että lähes kaikki moreenin 
suuret, ohjearvon ylittävät arseenipitoisuudet sijaitsevat alueilla, joilla orogeenisten 
kultamalien esiintyminen on todennäköistä. Koska moreeninäytteet on otettu 
muuttumattomasta pohjamoreenista, mitatut arseenipitoisuudet edustavat luonnollista 
taustapitoisuutta. Orogeenisten kultamalmien esiintymisalueella voi paikoin olla luontaisesti 
pilaantuneen maaperän arvioinnissa käytettyjä ohjearvoja suurempia arseenipitoisuuksia. 

 

Taulukko 6.15 Liitekartoilla esitettyjen alkuaineiden ja malmityyppien yhteydet: Malli = kyseinen 
alkuaine on mukana malmityypin prospektiivisuusmallissa, X = kyseisen alkuaineen pitoisuus on 
suurella todennäköisyydellä tavanomaista suurempi malmityypin ympäristössä, (X) = kyseisen 
alkuaineen pitoisuus on toisinaan tavanomaista suurempi malmityypin ympäristössä (Vesa 
Nykänen ja Pasi Eilu, suullinen tiedonanto). 

  Malli 
Alkuaine IOCG Orog.Au VMS NiCu 
As (X) X     
Co Malli Malli   Malli 
Cu Malli Malli Malli Malli 
Ni       Malli 
V Malli       
Zn     Malli   
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Kuva 6.31. PIMA-asetuksen ohjearvon ylittävät arseenipitoisuudet moreenissa pallosymboleina 
ja orogeeniset kultamalmien esiintymisen todennäköisyys väripintana (mallilaskelman arvo 0,0–
1,0). Pallosymbolien värit: keltainen = As-pitoisuus ylittää PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) 
alemman ohjearvon, tumma punainen = As-pitoisuus ylittää PIMA-asetuksen ylemmän 
ohjearvon. 

Kittilän maaperän suurehkot arseenipitoisuudet sopivat yhteen myös VMS-tyyppisten malmien 
todennäköisten esiintymisalueiden kanssa, mutta yksittäiset isot arseenipitoisuudet Tervolan 
itäpuolella ja Inarin eteläpuolella eivät selity VMS-tyyppisten malmien esiintyvyysmallilla. IOCG-
tyyppisten malmien esiintyminen sopii osittain yhteen suurten arseenipitoisuuksien kanssa. 
NiCu-malmien esiintyvyysalueet korreloivat malleista heikoiten suurten arseenipitoisuuksien 
kanssa. 
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Suurimpien kobolttipitoisuuksien esiintyminen sopii parhaiten yhteen orogeenisten 
kultamalmien esiintymisen todennäköisyyden kanssa. Kobolttipitoisuus on mukana myös IOGC- 
ja NiCu-malleissa ja näiden malmityyppien esiintymisen todennäköisyys sopii osittain yhteen 
suurten kobolttipitoisuuksien kanssa. 

Maaperän kuparipitoisuus on parametrina kaikkien neljän malmityypin prospektiivisuusmallissa 
ja malmien todennäköiset esiintymisalueet korreloivat suurten kuparipitoisuuksien kanssa 
erityisesti Kittilässä. Tervolan ja Posion seudulla on suuria kuparipitoisuuksia jotka eivät selity 
VMS- ja NiCu-tyypin malmien esiintymisen todennäköisyydellä. Posion kuparipitoisuudet eivät 
selity myöskään OrogAu-mallilla. 

Maaperän nikkelipitoisuus on mukana parametrina NiCu-malmityypin prospektiivisuusmallissa. 
Moreenin suuret nikkelipitoisuudet esiintyvät usein alueilla, joilla NiCu-tyypin malmien 
esiintyminen on todennäköisintä. Posion suurehkot nikkelipitoisuudet eivät kuitenkaan näytä 
liittyvän NiCu-malmityypin esiintymiseen. 

Vanadiini on parametrina IOCG-malmityypin prospektiivisuusmallissa. Osa suurista 
vanadiinipitoisuuksista sijaitsee esimerkiksi Keminmaalla ja Tervolassa IOCG-malmien 
todennäköisellä esiintymisalueella. Kuitenkin moreenin suuret vanadiinipitoisuudet sijaitsevat 
lähinnä alueilla, joilla VMS-tyypin malmien esiintyminen on todennäköistä. Keminmaan – 
Tervolan alueella ja pohjoisimmassa Lapissa on yksittäisiä suuria vanadiinipitoisuuksia, jotka 
eivät liity mallinnettuun VMS-malmien esiintymiseen. Myös NiCu- ja OrogAu-malmimallit 
selittävät varsin hyvin moreenin suurten vanadiinipitoisuuksien esiintyvyyttä. 

Maaperän sinkkipitoisuus on parametrina VMS-malmien prospektiivisuusmallissa. Moreenin 
suuret sinkkipitoisuudet esiintyvät Lapissa alueilla, joilla VMS-tyypin malmien esiintyminen on 
todennäköistä. Pohjoisimmassa Lapissa on muutamia suuria moreenin sinkkipitoisuuksia, jotka 
eivät liity mallinnettuihin todennäköisiin VMS-malmien esiintymisalueisiin. OrogAu-malmien 
prospektiivisuusmalli ennustaa myös hyvin suurten sinkkipitoisuukssien esiintymistä 
pohjamoreenissa. 

 

6.10 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa on käsitelty 13 eri alkuaineen pitoisuuksia moreenissa Lapin maakunnassa 
ja alkuaineiden kohdalla on nähtävillä, että aineiston suurimmat pitoisuudet esiintyvät 
metalliprovinssien alueella. Arseenin ja monien metallien luontaiset taustapitoisuudet ovat 
Lapin maaperässä usein suhteellisen suuria alueilla, joilla erityyppisten malmien esiintyminen 
on todennäköistä alueen geologiasta johtuen. Kallioperän luontaisesti suuret metalli- ja 
arseenipitoisuudet ovat vaikuttaneet kallion päälle muodostuneiden ja rapautumisen jälkeen 
kulkeutuneiden maalajien pitoisuuksiin. Muuttumattoman pohjamoreenin luontaiset 
taustapitoisuudet ovat paikoin suurempia kuin maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävät alemmat ja ylemmät ohjearvot (VNa 214/2007). 
Esimerkiksi paikallisesti mineraalipotentiaalisilla alueilla tai kaivosympäristöjen alueella 
metallien luontaiset pitoisuudet voivat olla ympäristöään suuremmat.  

Maaperän luontaiset suurehkot arseeni- ja metallipitoisuudet eivät yleensä muodosta 
merkittävää riskiä ihmisille tai ympäristölle, jos arseenin ja metallien liikkuvuus ja ympäristön 
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altistus on vähäistä. Arseeni ja metallit irtoavat rapautumisen myötä hitaasti moreenista 
(Tarvainen ja Savolainen, 2001, Starr ym., 2003). Paikallisesti suuria pitoisuuksia on ollut 
maaperässä koko jääkauden jälkeisen ajan ja kasvillisuus on valikoitunut sopetumaan 
ympäristöönsä. 

Hatakka ym. (2017) toteavat, että ennen kaivostoiminnan alkamista on hyvä selvittää alueella 
luontaisesti esiintyvien haitallisten aineiden pitoisuudet ympäristön ollessa vielä luonnontilassa 
sekä selvittää mm. alueen pohjavesien ja pintavesien laatutilanne sekä humuksen 
taustapitoisuus. Humuksen taustapitoisuuden avulla voidaan tutkia kaivoksen toiminnan 
vaikutuksta ympäristöön. 

Uusia kaivoksia perustetaan todennäköisesti alueille, joilla erityyppisten malmien esiintymisen 
todennäköisyys on suurin. Kaivoksen ja tuotantolaitosten ja niihin liittyvien liikenneyhteyksien 
rakentaminen sekä pintamaamassojen siirrot, kiven louhiminen ja murskaaminen voivat lisätä 
mahdollisesti haitallisten aineiden liikkuvuutta.  

Maaperän mahdollisesti haitallisten alkuaineiden pidättymiskapasiteetti on rajallinen ja voi 
heiketä voimakkaan kuormituksen ja maaperän olosuhteiden muutosten seurauksena (mm. 
Heikkinen, 2000). Voimakkaat maanmuokkaukset ja maankäytön muutokset voivat lisätä 
maaperässä luontaisesti esiintyvien mahdollisesti haitallisten alkuaineiden liikkuvuutta. 
Kaivaminen, maamassojen liikuttelu ja kallion räjäyttäminen ja murskaaminen muuttavat 
olosuhteita niin, että mahdollisesti haitallisia aineita sisältävät mineraalit hienontuvat, joutuvat 
maan pinnalla hapettaviin olosuhteisiin ja mahdollisesti haitallisten aineiden liukoisuus 
lisääntyy. Arseeni ja metallit voivat kulkeutua pölyn tai pinta- ja pohjaveden mukana. 

Maankäytön tehostamisen taustalla voi olla muukin elinkeinotoiminta mukaan lukien matkailu. 
Kun rakennetaan toimitiloja tai liikenneverkostoja alueille, jossa maaperässä on luonnostaan 
suuria arseeni- tai metallipitoisuuksia, maaperän sisältämien mahdollisesti haitallisten aineiden 
kulkeutuminen on syytä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi arseenipitoisille 
alueille rakentamista suunnitteleva löytää ohjeita vuonna 2015 päättyneet EU Life+ -ohjelman 
ASROCKS-projektin sivuilta (http://projects.gtk.fi/ASROCKS/). 

GTK:n geokemiallisten kartoitusten ansiosta meillä on varsin hyvä kuva Lapin yleisimmän 
maalajin eli moreenin metalli- ja arseenipitoisuuksista. Muista maalajeista on tehty vähemmän 
geokemiallisia tutkimuksia. Erityisesti Lapin lounaisosan happamat sulfaattimaat on syytä ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa. Pohjaveden pinnan alapuolella oleva sulfidipitoinen 
sedimentti on potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Sen pH-arvo on yleensä 6–7. Ongelmia 
muodostuu, jos sulfidimineraalit pääsevät hapettumaan pohjaveden pinnan laskiessa ojituksen, 
ruoppauksen tai maan kaivamisen seurauksena. Maa muuttuu happamaksi sulfaattimaaksi, 
jonka pH-arvo on alle 4. Sulfidien hapettuessa muodostuu rikkihappoa, joka liuottaa 
maaperässä luonnollisesti esiintyviä metalleja. Liukoinen alumiini ja metallit ovat riski 
vesistöjen eliöille. Happamia sulfaattimaita on voinut muodostua myös sisämaahan 
mustaliuskeita sisältävän kallioperän päälle. 
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7 POHJAVESIEN GEOKEMIALLISET OMINAISUUDET LAPISSA  

Raija Pietilä, Tarja Hatakka ja Vilja Salin, Geologian tutkimuskeskus 

 

7.1 Johdanto 

Pohjavesi on osa veden kiertokulkua, muuttuva ja aktiivinen sen mukaan mihin se on 
yhteydessä. Pohjavettä esiintyy käytännössä kaikkialla maaperässä ja myös kallioperän raoissa. 
Lumen sulamisvedet ja sadevedet kulkevat kyllästymättömässä maaperässä maavetenä ja 
kokonaan vedellä kyllästyneessä vyöhykkeessä pohjavetenä. Laadultaan ja antoisuudeltaan 
parhaimmat pohjavedet esiintyvät yleensä hiekka- ja soramuodostumissa, ja näissä sijaitsevat 
pääosin myös julkiseen vesihuoltoon käytetyt pohjavedenottoalueet.  

Moreenista, etenkin karkealajitteisesta moreenista, pohjavettä saadaan yleensä pienempiin 
käyttötarkoituksiin esim. kaivovesi yksittäisten kotitalouksien talousvesitarpeen 
tyydyttämiseen. Porakaivoista saadaan kalliopohjavettä, joka yleensä muodostuu maaperän 
pohjavettä hitaammin, ja on yhteydessä muodostumisympäristöönsä pidemmän ajanjakson. 
Kalliopohjavesissä on usein maaperän pohjavesiin nähden enemmän liuenneena alkuaineita, 
mutta useimmiten porakaivovedetkin ovat hyvälaatuisia ja antoisuudeltaan riittäviä 
yksittäistalouksien käyttöön.  

Lapin maakunnassa on 2082 luokiteltua pohjavesialuetta (Britschgi ym., 2018), jotka Suomen 
ympäristökeskuksen POVET-tietojärjestelmään tallennetun pohjavesialueaineiston mukaan 
jaetaan taulukon 7.1 mukaisesti. 

 

Taulukko 7.1 Lapin maakunnan pohjavesialueiden luokittelu (Britschgi ym., 2018), määrä ja 
pinta-ala. 

Luokitus kpl pinta-ala [km2] 

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I & 1) 24 9330,1 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka 
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan 
riippuvainen (1E) 45 89,36 
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue II 157 194,89 
Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai 
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen E 28 29,42 
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, 
jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on 
suoraan riippuvainen (2E) 24 99,64 
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva alue (2) 101 175,97 
Muu pohjavesialue (III) 1437 2127,7 
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7.2 Lapin Kaiku -hankkeen pohjavesiaineistot ja tutkimusmenetelmät  

Pohjavesien tarkastelua varten kerättiin Lapin maakunnan alueelta Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) tietojärjestelmissä olevat pohjavesiaineistot sekä Suomen 
ympäristökeskuksen (SYKE) pohjavesitietojärjestelmä POVETissa olevat pohjavesiaineistot siltä 
osin, kuin niistä on tehty laajemmat kemialliset analyysit. Avoin tieto -palvelussa 
(https://www.syke.fi/fi-
FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat/Avoimet_ymparistotietojarjestelmat(36048)) 
hakukriteerinä käytettiin sitä, että näytteestä on analysoitu arseeni, jolloin vesinäytteestä oli 
todennäköisimmin analysoituna ns. laaja alkuaineiden analyysipaketti. Haku palautti noin 90 
tulosta, josta lopulliseen tarkasteluun hyväksyttiin 62 kohdetta eri puolilta Lappia. Näin Lapin 
maakunnassa Lapin Kaiku -hankkeen maaperän pohjavesiaineistoissa luokitetuille 
pohjavesialueille sijoittui 266 vesinäytepistettä ja kalliopohjavesiaineistoissa 50 
vesinäytepistettä (taulukot 7.2 ja 7.3 sekä kuvat 7.1 ja 7.2). 

GTK:n aineistot sisältävät GTK:n eri seurantaohjelmissa ja projekteissa kerättyä tietoa 
pohjavesien laadusta eri puolilta Lappia vuosina 1978–2018. Joillakin alueilla on tehty 
kohdennettua tutkimusta, ja näiltä alueilta on tihennetysti tietoa, ja joiltakin alueilta ei ole 
pohjavesitietoa lainkaan. Näytepisteiden sijoittuminen kulkureittien ja asutuksen läheisyyteen 
korostuu aineistossa. Vuosina 1978–1982 GTK kartoitti Suomen pohjavesien 
hydrogeokemiallista tilaa, ja kartoituksen tulokset esitettiin Suomen geokemian atlaksen 
ensimmäisessä osassa v. 1990 (Lahermo ym. 1990). Atlas-kartoituksen jälkeenkin GTK on 
tutkinut sekä maaperän kaivovesien että kallioporakaivovesien laatua mm. 
maaperäkartoituksen yhteydessä sekä useissa tutkimusprojekteissa. Laajimmat 
pohjavesitutkimuskokonaisuudet ovat vuonna 1999 kerätyt koko maan kattavat, hieman yli 
tuhannen kaivon ja lähteen vesianalyysitiedot (Tarvainen ym., 2001, Lahermo ym., 2002) sekä 
vuosina 2000–2001 kerätyt 500 maaperän kaivon ja porakaivon vesianalyysitiedot (Hatakka 
ym., 2002). Porakaivojen vedet edustavat kalliopohjavesiä ja kaikkiaan GTK:n 
pohjavesitietojärjestelmän kalliopohjavesikohteista hieman alle 300 sijoittuu Lappiin. GTK:n 
pohjaveden laadun seurantaohjelmassa v. 1969 – 2006 (Backman ym., 1999, Hatakka ja 
Väisänen 2007) Lapin pohjavesien seurantakohteiden tutkimus ja vesinäytteiden analysointi 
jatkuivat vuoteen 2006 saakka. Sekä GTK:n että SYKEn seurantakohteiden vesianalyysituloksista 
ei tehty aikajanatarkastelua, vaan kunkin seurantakohteen koko seurantajakson ajalta 
tuloksista laskettiin tilastollisesti kunkin alkuaineen ja ominaisuuden mediaaniarvot, joita 
käytettiin Lapin Kaiku -hankkeen pohjavesien tarkasteluaineistossa. Näitä aineistoja 
täydennettiin Kaivosten taustapitoisuuskartoitus -projektissa vuosina 2017 ja 2018 otettujen 
pohjavesinäytteiden analyysituloksilla Kolarin, Kemin, Sodankylän ja Ranuan alueilta. 
Pohjavesiaineisto sisältää yhteensä 2445 pohjavesinäytettä, joista useimmista on määritetty yli 
30 fysikaalis-kemiallista ominaisuutta. 

SYKE:n pohjavesiaineistot siirrettiin raporttimuodosta GTK:n aineistojen kanssa yhtenäiseen 
taulukkomuotoon, ja alkuaineiden yksikkötiedot muutettiin yhtenäisiksi. Tässä vaiheessa 
huomattiin, että joissakin raudan ja fluorin analyysitulosten yksiköissä oli merkittävää 
epäselvyyttä, joten nämä POVETin alkuaineet jätettiin Lapin Kaiku -pohjavesiaineistosta pois. 
Myös kalsiumin ja magnesiumin yksittäisiä analyyseja oli niin vähän, että pohjavesien luokittelu 
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POVETin aineistosta ei onnistunut luotettavasti, ja siksi vesityyppiluokittelu tehtiin vain GTK:n 
aineistolle. Muiden alkuaineiden osalta aineistot liitettiin yhteen tarkastelua varten.  

 

Taulukko 7.2 Lapin Kaiku -hankkeen pohjavesitutkimusaineiston maaperän pohjavesinäytteiden 
sijoittuminen pohjavesialueiden luokkiin (Britschgi ym. 2018). 

Luokitus      kpl 
 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I & 1)                          45 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä  
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E)  18 
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II)   49 
Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai  
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen €    4 
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue,  
jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on  
suoraan riippuvainen (2E)      7 
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva alue (2)   22 
Muu pohjavesialue (III)     121 
Pohjavesialueiden ulkopuolella    1 734 

 

 

Taulukko 7.3 Lapin Kaiku -hankkeen pohjavesitutkimusaineiston kalliopohjavesinäytteiden 
sijoittuminen pohjavesialueiden luokkiin (Britschgi ym., 2018). 

Luokitus      kpl 
 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I & 1)                          17 
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka  
pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan     1 
riippuvainen (1E) 
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (II)     3 
Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai  
maaekosysteemi on suoraan riippuvainen €     0 
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue,  
jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on  
suoraan riippuvainen (2E)       0 
Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva alue (2)     2 
Muu pohjavesialue (III)     27 
Pohjavesialueiden ulkopuolella    395 
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Kuva 7.1 Lapin-Kaiku -hankkeen pohjavesiaineistossa luokitelluille pohjavesialueille (A) 
(Britschgi ym., 2018) ja luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolelle (B) sijoittuvat 
vesinäytepisteet. 

Lapin Kaiku -pohjavesiaineiston maaperän pohjavesi- ja kallioperän pohjavesiaineistot 
käsiteltiin erikseen. Jo useissa aiemmissa tutkimuksissa on todettu (esim. Lahermo ym., 1990, 
Backman ym., 1999, Lahermo ym., 2002), että maaperän pohjavedet ja kalliopohjavedet 
eroavat geokemialliselta laadultaan merkittävästi toisistaan, joten niiden käsittely yhtenä 
kokonaisuutena ei ole mielekästä. Maaperän pohjavesiaineisto kattaa analyysitulokset 
vesinäytteistä, jotka on otettu lähteistä, lähdekaivoista, rengaskaivoista (maakaivoista), 
maaputkikaivoista ja havaintoputkista. Kalliopohjavesiaineisto koostuu porakaivoista otettujen 
vesinäytteiden analyysituloksista. 

Sekä maaperän pohjavesiaineistolle että kalliopohjavesiaineistolle tehtiin tilastolliset 
tarkastelut SPSS-tilasto-ohjelmalla. Aineistoista laskettiin tilastollisia tunnuslukuja, ja tässä 
yhteydessä aineistosta poistettiin vielä joitakin selvästi epäluotettavia tuloksia (esim. pH-arvo 
0,1). Kummallekin aineistoryhmälle tehtiin erikseen aineistojen korrelaatiotarkastelut, eli 
alkuaineiden keskinäisten tilastollisten riippuvuussuhteiden tarkastelut, käyttäen 
kaksisuuntaista Pearsonin korrelaatiokerrointa. Molempien ryhmien aineistolle tehtiin myös 
faktorianalyysit, joiden avulla etsittiin pohjavesien analyyseistä niitä piileviä tekijöitä, jotka 
selittävät tilastollisesti aineistokokonaisuutta. Menetelminä käytettiin pääkomponentti-
analyysia ja Varimax-rotaatiota Kaiser-normalisaatiolla.  
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Pohjavesien varsinainen vesityyppiluokittelu tehtiin AquaChem-ohjelmistolla, joka antaa 
analyysituloksien perusteella kullekin kohteelle kemiallisen tyypin pitkänä ja lyhyenä versiona. 
Vesityyppiluokat määritetään pääasiassa veden sisältämän alkaliteetin, kloridin ja nitraatin sekä 
pääkationien eli kalsiumin, magnesiumin, natriumin ja kaliumin perusteella. Niihin voivat 
vaikuttaa myös ihmisen vaikutuksesta vesiin joutuneet aineet, kuten fosfaatti. Lyhyen version 
luokittelussa otetaan huomioon dominoivat anionit ja kationit. 
Vesityyppiluokkamahdollisuuksia on olemassa lukuisia, ja myös Lapin maaperän pohjavesien 
aineistosta muodostui 258 luokkaa. Lyhyessä luokittelussa luokkia saatiin 18. Näistä 
likaantumista ilmentävät K-NO3, Mg-NO3, NH4-HCO3, NH4-NO3 ja NH4-SO4 liitettiin yhdeksi 
luokaksi. Porakaivojen kalliopohjavesille vesityyppejä muodostui 99 luokkaa ja lyhyessä 
luokittelussa 15. Kummankin ryhmän pohjavesityypit ryhmiteltiin vielä tilastollisesti selittäviin 
faktoreihin. Lyhyttä luokittelua käytettiin ArcGIS-paikkatietosovelluksessa tarkasteltaessa mihin 
eri tyypin pohjavedet sijoittuvat maantieteellisesti. 

 

7.3 Aineiston laatu ja luotettavuus  

Aineiston laatua ja luotettavuutta tarkasteltiin seuraavilla tasapainolaskuilla, jotka toteutettiin 
AquaChem-ohjelmistolla. 

• Ionitasapaino (meq/l) 

• Sähkönjohtavuus jaettuna kationien summalla (meq/l) 

• K+/(Na+ + K+) (meq/l) 

• Mg2+/(Ca2+ + Mg2+) (meq/l) 

• Ca2+/(Ca2+ + SO42-) (meq/l)  

• Na+/(Na+ + Cl-) (meq/l) 

 

Porakaivojen vesiaineisto läpäisi kaikki testit, joten aineiston luotettavuutta voidaan pitää 
hyvänä. Maaperän pohjavesiaineisto ei kokonaisuutena läpäissyt Na+/(Na+ + Cl-) -testiä, 
ionitasapainotestin ollessa kuitenkin -0,86 % / < 5 %). Aineistot edustavat vuosina 1978–2018 
otettujen pohjavesinäytteiden tilaa. Näytteenottojen jälkeen tehtyjen maankäyttö- tai muiden 
pohjavesien tilaan vaikuttavien toimenpiteiden vaikutuksia ei niiden perusteella voida arvioida. 
Pohjavesiaineistoa voidaan käyttää arvioitaessa geologisten tekijöiden vaikutusta alueen 
pohjavesien laatuun, pois lukien likaantuneiksi katsotut kohteet. 
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7.4 Tulokset 

7.4.1 Pohjavesien tilastolliset tunnusluvut ja korrelaatiot  
 

Lapin maaperän pohjavesien pH-arvot vaihtelevat yleensä 5,5 ja 8,0 välillä, keskiarvon ja 
mediaanin ollessa 6,6 (taulukko 7.4). Tämä on hieman suurempi tai yhtä suuri kuin koko maan 
maaperän pohjavesien keskimääräinen pH-arvo, riippuen pohjavesimuodostuman maalajista 
(mediaani 6,2–6,6) (Lahermo ym., 1990). Kalliopohjavesiä edustavien porakaivovesien pH-
arvot vaihtelevat vastaavasti yleensä välillä 5,5 ja 8,3, keskiarvon ja mediaanin ollessa 6,8 
(taulukko 7.5), mikä on niin ikään hieman korkeampi kuin koko maan porakaivovesien 
mediaaniarvo 6,6 (Lahermo ym., 2002). Vesien alkaliteetti eli puskurikyky happamoitumista 
vastaan vaihtelee huonosta (0,01–0,05 mmol/l) hyvään (yli 1,5 mmol/l), mediaaniarvojen 
ollessa 0,37 mmol/l Lapin maaperän kaivovesissä ja porakaivovesissä 0,76 mmol/l. Luokittelu 
pohjautuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen talousvesille (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2001). 

Sähkönjohtavuusarvot, jotka kuvastavat liuenneiden aineiden kokonaismäärää vedessä, ovat 
Lapin alueen pohjavesissä pienemmät kuin koko maan pohjavesissä keskimäärin. Lapin 
maaperän kaivovesien sähkönjohtokyvyn mediaaniarvo on 7,3 mS/m, kun se koko maan 
maaperän kaivovesissä on 12,5 mS/m (Lahermo ym., 2002), vastaavat arvot porakaivovesissä 
ovat 14,2 mS/m ja 22,9 mS/m.   

 

Taulukko 7.4 Lapin maaperän pohjavesien alkuainepitoisuukisen ja ominaisuuksien 
tunnusluvut. 

 Näyte- 

määrä 

Keski- 

arvo 

Mediaani Moodi Keski- 

hajonta 

Minimi Maksimi 2 % 

persentiili 

98 % 

persentiili 

Lämpötila, oC 1907 4,6 3,7 2,8 2,80 0,1 20,1 0,9 12,7 

pH (kenttä) 1926 6,6 6,6 6,7 0,62 2,5 10,5 5,5 8,0 

pH (lab.) 1212 6,7 6,6 6,6 0,58 3,6 9,0 5,5 7,9 

Eh,mV 1333 388 380 370 66,0 95 620 270 535 

O2, mg/L 1572 73,1 78,0 97,0 31,1 0,10 700 10,1 116 

Sähkönjohtavuus, 

mS/m 25 oC 

1886 13,4 7,3 2,6 16,5 0,90 272 1,7 58,0 

Ca, mg/L 1961 15,3 6,5 2,3 77,4 0,2 3360 1,0 67,1 

Mg, mg/L 1971 3,5 1,4 0,900 6,02 0,10 112 0,23 21,1 

Na, mg/L 1969 6,1 2,3 1,7 16,0 0,20 360 1,0 32,2 

K, mg/L 1969 3,7 1,1 0,5 10,1 <0,01 280 0,20 25,4 
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Cl, mg/L 1947 7,3 1,4 1,0 49,5 0,10 2090 0,40 50,1 

Alkaliteetti, 

mmol/L 

1940 0,78 0,37 0,18 1,00 0,01 10,3 0,06 4,3 

HCO3, mg/L 1873 45,5 22,0 8,5 61,3 0,31 628 3,7 257 

SO4, mg/L 1949 8,4 4,3 2,5 16,9 <0,1 500 1,0 44,0 

F, mg/L 1932 - <0,1 <0,1 - <0,1 300 <0,1 0,25 

NO3, mg/L 1445 6,8 0,50 0,30 20,9 <0,2 511 <0,2 59,3 

Co_ug/L 924 0,51 0,20 0,25 1,98 <0,02 41,4 <0,02 4,6 

CO, mg/L 4 19,0 20,0 2,0 13,1 2,0 34,0 2,000 - 

PO4, mg/L 1472 0,04 0,02 0,02 0,16 <0,02 4,0 <0,02 0,22 

Al, ug/L 841 58,2 9,2 <1,0 359 <1,0 8480 <1,0 378 

As, ug/L 549 0,61 0,08 0,03 2,80 <0,05 36,2 <0,05 6,8 

B, µg/L 517 8,9 2,0 <0,5 19,3 <0,5 198 <0,5 79,7 

Ba, µg/L 514 28,3 11,6 0,56 45,5 0,19 479 0,56 159 

Br, mg/L 464 0,12 0,05 0,05 1,62 <0,02 35,0 <0,02 ,19 

Cd_ug/L 1866 0,31 0,50 0,50 0,33 <0,02 7,0 <0,02 0,70 

Cr, ug/L 956 5,4 0,35 <0,2 106 <0,2 3130 <0,2 3,4 

Cu, ug/L 1989 11,2 3,0 1,0 31,6 <0,04 790 0,04 100 

Fe, mg/L 1938 0,25 0,05 ,05 1,41 <0,02 31,1 <0,02 1,7 

Li, µg/L 496 0,95 0,43 <0,3 5,12 <0,3 113 <0,3 3,4 

Mn, µg/L 1925 65,1 20,0 20,0 389 <0,1 14900 <0,1 550 

Mo, ug/L 518 0,35 0,13 <0,02 0,74 <0,02 10,1 <0,02 2,4 

NH4, mg/L 1118 0,28 0,10 0,10 1,67 <0,1 36,1 <0,1 1,2 

Ni, ug/L 1971 4,1 2,0 2,0 25,4 <0,06 890 0,10 23,8 

Pb, ug/L 1895 1,4 1,0 1,0 12,0 <0,02 500 <0,02 6,0 

Sb, ug/L 519 - <0,02 <0,02 - <0,02 25,0 <0,02 1,0 

Se, ug/L 522 - <0,5 <0,5 - <0,5 1,5 <0,5 0,74 

SiO2, mg/L 506 4,9 4,6 3,6 2,19 0,28 35,0 1,7 9,3 

Sr, µg/L 525 37,4 23,1 13,2 41,9 <0,02 365 2,1 162 
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U, ug/L 1672 0,81 0,50 0,50 3,62 <0,01 120 0,01 4,0 

V, ug/L 528 1,1 0,24 0,09 12,8 <0,02 290 <0,02 2,5 

Zn, ug/L 1945 114 20,0 20,0 581 <0,1 12800 0,55 841 

 

 

Taulukko 7.5 Lapin porakaivovesien alkuainepitoisuuksien ja ominaisuuksien tunnusluvut. 

 Näyte- 

määrä 

Keski- 

arvo 

Mediaani Moodi Keski- 

hajonta 

Minimi Maksimi 2 % 

persentiili 

98 % 

persentiili 

Lämpötila, oC 411 5,9 5,0 3,2 3,15 1,2 21,0 2,1 15,4 

pH (kenttä) 407 6,8 6,8 6,9 0,71 4,7 12,0 5,5 8,3 

pH (lab.) 304 7,0 7,0 6,6 0,55 5,1 8,3 6,1 8,1 

Eh,mV 412 22,5 14,4 9,6 51,6 2,2 988 3,0 76,4 

O2, mg/L 313 60,7 62,0 25,0 29,8 4,0 230 10,3 112 

Sähkönjohtavuus, 

mS/m 25 oC 

421 22,4 14,2 5,0 51,1 2,2 988 2,9 76,5 

Ca, mg/L 437 21,1 13,6 12,1 23,3 0,70 294 1,8 83,7 

Mg, mg/L 437 6,0 3,7 1,4 10,2 0,16 180 0,57 26,5 

Na, mg/L 438 13,8 3,9 2,8 82,3 1,2 1480 1,3 69,7 

K, mg/L 435 5,0 1,7 <0,1 16,2 0,2 220 0,24 35,3 

Cl, mg/L 434 19,2 4,0 1,0 160 0,34 3300 1,0 94,0 

Alkaliteetti, 

mmol/L 

431 1,21 0,76 0,26 1,23 0,02 8,29 0,17 5,38 

HCO3, mg/L 423 72,7 46,4 36,6 74,4 1,2 506 10,1 331 

SO4, mg/L 431 11,5 6,3 2,0 20,0 0,39 295 1,0 66,0 

F, mg/L 424 - <0,1 <0,1 - <0,1 2,4 <0,1 0,44 

NO3, mg/L 279 11,5 2,2 <0,2 25,8 <0,2 272 <0,2 96,6 

Co_ug/L 202 0,45 0,12 <0,02 1,27 <0,02 14,2 <0,02 3,4 

CO, mg/L 386 28,8 20,0 20,0 26,3 2,0 180 3,0 100 

PO4, mg/L 394 <0,02 0,02 <0,02 0,16 <0,02 1,5 <0,02 ,60 

Al, ug/L 209 15,3 2,3 <1,0 44,0 < 1,0 325 <1,0 170 
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 Näyte- 

määrä 

Keski- 

arvo 

Mediaani Moodi Keski- 

hajonta 

Minimi Maksimi 2 % 

persentiili 

98 % 

persentiili 

As, ug/L 161 0,36 0,06 <0,05 1,30 <0,05 12,5 <0,05 5,5 

B, µg/L 156 13,1 3,7 <0,5 21,9 <0,50 111 0,28 98,4 

Ba, µg/L 151 22,8 11,2 0,22 41,8 0,07 397 0,22 137 

Br, mg/L 133 0,03 0,02 0,05 0,02 <0,02 0,12 <0,02 0,08 

Cd_ug/L 417 0,31 0,50 0,50 0,29 <0,02 2,4 <0,02 0,78 

Cr, ug/L 209 0,61 0,29 0,100 1,22 <0,2 15,5 <0,2 3,5 

Cu, ug/L 441 27,4 9,2 2,0 64,0 <0,04 917 0,12 226 

Fe, mg/L 432 0,68 0,06 0,01 2,73 <0,02 41,0 <0,02 9,5 

Li, µg/L 147 1,4 0,78 <0,3 1,60 <0,3 11,1 <0,3 6,4 

Mn, µg/L 295 142 30,0 20,0 290 <0,1 3000 2,5 1076 

Mo, ug/L 155 0,78 0,16 <0,02 2,6 <0,02 27,7 <0,02 8,4 

NH4, mg/L 220 0,96 0,10 0,10 7,25 <0,1 100 <0,1 7,6 

Ni, ug/L 441 3,5 2,0 2,0 8,50 <0,06 113 0,10 19,2 

Pb, ug/L 436 0,87 1,0 1,0 0,94 <0,02 12,5 <0,02 3,2 

Sb, ug/L 150 - <0,02 <0,02 - <0,02 1,5 <0,02 0,33 

Se, ug/L 157 - <0,5 <0,5 - <0,5 4,6 <0,5 0,63 

SiO2, mg/L 150 6,2 5,7 4,0 2,34 2,9 12,9 3,1 12,4 

Sr, µg/L 157 49,6 32,8 12,3 54,5 <0,02 492 7,6 217 

U, ug/L 419 1,7 0,50 0,50 6,65 <0,01 106 0,01 15,2 

V, ug/L 153 0,34 0,18 0,03 0,44 <0,02 3,1 <0,02 1,5 

Zn, ug/L 436 230 60,0 20,0 748 0,32 10100 2,7 1426 

 

7.4.2 Pohjavesien laadulliset ja geologiset selittävät tekijät (faktorianalyysi) 
 

Maa- ja kalliopohjavesille (porakaivovedet) tehtiin faktorianalyysit laadullisille ja geologisille 
tekijöille. Laadullisiin tekijöihin valittiin muuttujiksi pH, hapetus-pelkityskyky (redox), liuennut 
happi, sähkönjohtavuus, kalsium (Ca), Magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), kloridi (Cl), 
alkaliteetti, bikarbonaatti (HCO3), sulfaatti (SO4), nitraatti (NO3), Fe, Mn, ammonium (NH4) ja 
piihappo (SiO2), joista piihappo ja liuennut happi jäi pois porakaivovesistä liian vähäisten 
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näytemäärien vuoksi. Kommunaliteetti, eli kuinka paljon muuttujien hajonnoista faktori 
selittää, oli kaikissa 1, mikä on suurin selitysarvo. Ominaisarvoksi valittiin 1, jotta saatiin 
rajattua faktorien määrää ja siten niiden mahdollisuutta selittää havaittujen muuttujien 
hajontaa.  

Lapin Kaiku -pohjavesiaineiston maaperän pohjavesille saatiin faktorianalyysissä viisi 
laadullisten tekijöiden faktoria (taulukko 7.6): 

Faktori 1 – Hapetys-pelkistyskyky, liuennut happi, kloridi (neg), sulfaatti, rauta (neg), 
mangaani (neg), piihappo – Hapetus-pelkistysfaktori 

Faktori 2 - Sähkönjohtavuus, kalsium, alkaliteetti, bikarbonaatti – ”perusfaktori” 

Faktori 3 -  pH (neg), natrium, kalium, sulfaatti - Suolaisuusfaktori  

Faktori 4 - Nitraatti (neg), ammonium, kloridi - Typpifaktori 

Faktori 5 - Magnesium, pH (neg) – Magnesium-faktori 

 

Taulukko 7.6 Lapin maaperän pohjavesien laadulliset faktorit ja niiden muuttujat. 

 
Faktorianalyysi maaperän pohjavedet - laatutekijät 

Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Faktori 5 
pH 0,24 0,20 -0,61 -0,11 -0,72 

Redox 0,90 0,27 -0,03 0,32 -0,02 

Liuennut happi mg/L 0,90 0,00 -0,40 -0,05 -0,17 

Sähkönjohtavuus mS/m -0,02 0,94 0,33 -0,08 0,05 

Ca mg/L 0,33 0,93 0,06 -0,09 -0,10 

Mg mg/L -0,16 0,21 -0,18 -0,04 0,95 

Na mg/L -0,40 0,39 0,83 0,03 0,05 

K mg/L 0,13 0,43 0,86 -0,17 -0,19 

Cl mg/L -0,73 -0,24 0,43 0,48 0,01 

Alkaliteetti mg/L 0,09 0,99 0,11 0,01 0,10 

HCO3 mg/L 0,08 0,98 0,12 0,00 0,09 

SO4 mg/L 0,71 0,42 0,47 0,04 0,30 

NO3 mg/L 0,29 -0,07 0,02 -0,95 -0,06 

Fe mg/L -0,95 -0,06 0,02 0,19 0,24 

Mn µg/L -0,94 -0,06 0,04 0,16 0,28 

NH4 mg/L 0,36 -0,60 -0,15 0,69 -0,14 

SiO2 mg/L 0,77 -0,58 0,11 -0,18 0,17 

Ominaisarvo 6,2 5,6 2,0 1,7 1,5 
Faktorin selittävä % 36,5 33,1 11,5 10,0 9,0 

Varianssin 
kumulatiivinen % 36,5 69,6 81,1 91,0 100,0 
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Lapin Kaiku -pohjavesiaineiston kalliopohjavesille (porakaivot) saatiin faktorianalyysissä kolme 
laadullista tekijää (taulukko 7.7): 

Faktori 1 - Hapetus-pelkistyskyky, sähkönjohtavuus, kalium, kloridi, nitraatti, natrium - 
Antropogeenifaktori (ihmisvaikutus) 

Faktori 2 - Alkaliteetti, bikarbonaatti, pH, kalsium, magnesium – ”perusfaktori” 

Faktori 3 - Rauta, magaani - Rauta-mangaanifaktori 

 

Taulukko 7.7 Lapin kalliopohjavesien laadulliset faktorit ja niiden muuttujat 

 

Faktorianalyysi porakaivovedet - 
laatutekijät 

Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 
pH -0,20 0,62 0,07 

Redox 0,81 0,56 0,06 

Sähkönjohtavuus_mS/m 0,81 0,56 0,06 

Ca_mg/L 0,50 0,73 0,01 

Mg_mg/L 0,54 0,67 0,05 

Na_mg/L 0,45 0,40 -0,06 

K_mg/L 0,85 0,11 0,09 

Cl_mg/L 0,89 0,27 0,00 

Alkaliteetti_mg/L 0,29 0,92 0,11 

HCO3_mg/L 0,29 0,92 0,11 

SO4_mg/L 0,63 0,36 -0,16 

NO3_mg/L 0,86 -0,19 0,06 

Fe_mg/L -0,11 0,09 0,90 

Mn_µg/L 0,54 0,24 0,53 

NH4_mg/L 0,08 0,27 0,17 

Ominaisarvo 7,0 1,7 1,1 

Faktorin selittävä % 49,7 12,0 7,9 
Varianssin kumulatiivinen 
% 49,7 61,6 69,5 

 

Maaperän pohjavesien faktori 2 ja kalliopohjavesien faktori 2 kuvaavat luonnontilaisia 
puhtaita pohjavesiä. Maaperän pohjavesien faktori 1 kuvaa hapetus-pelkistysmuuttujia 
selittäviksi tekijöiksi, mihin raudan ja mangaanin pienet arvot korreloivat. Kalliopohjavesillä 
vastaava faktori on 3, joka selittää erityisesti raudan käyttäytymistä aineistossa. Maaperän 
pohjavesien faktorit 3, 4 ja 5 kuvaavat ihmisperäistä toimintaa, mm. maatalouden ja 
tiesuolauksen vaikutusta pohjavesiin. Faktori 5:n magnesium ja sitä korreloivan pieni pH-arvo 
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ovat mahdollisesti alueen geologiasta johtuva tekijä. Vastaavasti kalliopohjavesien faktori 5 on 
ihmistoiminnan vaikutusta kuvaava selittäjä. 

Faktorianalyysin geologisiin tekijöihin valittiin muuttujiksi kalium (K), sulfaatti (SO4), arseeni 
(As), kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), litium (Li), molybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), antimoni 
(Sb), strontium (Sr), uraani (U), vanadiini (V) ja sinkki (Zn). Pohjavesien geologiset tekijät 
jakautuvat sekä maaperän pohjavesissä että kalliopohjavesissä viiteen eri faktoriin, joihin 
enimmäkseen vaikuttavat muuttujien väliset korrelaatiot. Esimerkiksi sekä maaperän 
pohjavesien että kalliopohjavesien geologisten tekijöiden kunkin faktorin lähes kaikilla 
alkuaineilla on tilastollisesti merkitsevät riippuvuudet keskenään (Pearson, 
merkitsevyystasolla <0,05). 

Maaperän pohjavesien geologiset tekijät (taulukko 7.8): 

Faktori 1 - Kalium, sulfaatti, litium, nikkeli, strontium, kadmium 

Faktori 2 - Kupari, sinkki 

Faktori 3 - Molybdeeni, uraani 

Faktori 4 - Kromi, vanadiini 

Faktori 5 - Arseeni, antimoni 

 

Taulukko 7.8 Lapin maaperän pohjavesien geologiset faktorit ja niiden muuttujat 

 

Faktorianalyysi maaperän pohjavedet – geologiset tekijät 

Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Faktori 5 
K_mg/L 0,79 0,10 0,08 0,15 -0,13 

SO4_mg/L 0,95 -0,07 0,03 -0,08 0,03 

As_ug/L -0,03 -0,08 0,04 0,18 0,68 

Cd_ug/L 0,50 0,36 0,08 0,05 0,04 

Cr_ug/L 0,03 0,00 0,05 0,75 0,00 

Cu_ug/L 0,04 0,78 -0,09 -0,05 -0,03 

Li_µg/L 0,91 -0,12 -0,03 -0,08 -0,05 

Mo_ug/L -0,02 -0,11 0,79 0,05 0,10 

Ni_ug/L 0,80 0,06 -0,13 -0,08 0,28 

Sb_ug/L 0,09 0,05 -0,01 -0,12 0,82 

Sr_µg/L 0,62 0,24 0,20 0,19 0,03 

U_ug/L 0,11 0,02 0,84 -0,03 -0,07 

V_ug/L 0,02 -0,07 -0,03 0,80 0,07 

Zn_ug/L 0,06 0,80 -0,02 -0,03 -0,02 

Ominaisarvo 5,3 4,6 1,9 1,6 1,5 
Faktorin selittävä 
% 35,4 31,0 12,8 10,9 9,9 

Varianssin 
kumulatiivinen % 35,4 66,5 79,2 90,1 100,0 
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Kalliopohjavesien geologiset tekijät (taulukko 7.9): 

Faktori 1 - Kalium, sulfaatti, strontium, antimoni 

Faktori 2 - Molybdeeni, uraani, litium 

Faktori 3 - Kadmium, nikkeli, kromi 

Faktori 4 - Kupari, sinkki 

Faktori 5 - Arseeni (neg.), vanadiini 

 

Taulukko 7.9 Lapin kalliopohjavesien geologiset faktorit ja niiden muuttujat 

 Faktorianalyysi porakaivovedet – geologiset tekijät 

 Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4 Faktori 5 
K_mg/L 0,63 -0,069 0,076 0,265 0,190 

SO4_mg/L 0,70 0,064 0,219 -0,053 -0,303 

As_ug/L 0,03 -0,013 0,062 -0,365 -0,676 

Cd_ug/L 0,185 0,031 0,743 0,258 -0,070 

Cr_ug/L -0,298 0,020 0,445 -0,125 0,311 

Cu_ug/L 0,059 -0,069 -0,095 0,661 0,003 

Li_µg/L 0,319 0,344 -0,265 0,008 0,223 

Mo_ug/L 0,000 0,961 0,004 -0,074 -0,028 

Ni_ug/L 0,203 -0,027 0,859 0,002 -0,133 

Sb_ug/L 0,468 -0,168 0,340 -0,217 -0,007 

Sr_µg/L 0,856 0,189 -0,029 -0,045 -0,060 

U_ug/L 0,038 0,957 0,029 -0,061 0,053 

V_ug/L -0,024 0,057 -0,048 -0,318 0,659 

Zn_ug/L -0,065 -0,038 0,295 0,682 -0,036 

Ominaisarvo 2,5 2,2 1,5 1,3 1,1 
Faktorin selittävä % 

18,0 15,7 10,5 9,3 7,5 

Varianssin 
kumulatiivinen % 18,0 33,7 44,2 53,50 61,00 

 

 

Sekä maaperän että kallioperän kaivovesissä kalium ja sulfaatti sekä strontium sijoittuvat 
faktoriin 1. Maaperän pohjavesien nikkeli ja kadmium jakautuvat kalliopohjavesissä kromin 
kanssa yhdeksi yhteiseksi selittäjäksi. Kupari ja sinkki ovat sekä maaperän pohjavesissä että 
porakaivovesissä omina faktoreinaan (Faktorit 2 ja 4). Arseeni korreloi maaperän pohjavesissä 
enemmän antimonin kanssa selittävästi, kun puolestaan kalliopohjavesissä erityisesti arseenin 
pienet pitoisuudet korreloivat vanadiinin kanssa. 
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7.4.3 Pohjavesien vesityypit ja niiden sijoittuminen faktoreihin 
 

Lapin maaperän pohjavesien aineiston tarkastelussa päätettiin käyttää käsiteltävyyden ja 
selkeyden vuoksi lyhyitä vesityyppiluokkia, jotka muodostuvat yhdestä merkittävimmästä 
pääkationista (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) ja anionista (HCO3-, Cl-, SO42-, NO3-). Pääkationit ja anionit 
muodostavat noin 90 % veteen liuenneista ioneista. 

Poikkeavissa olosuhteissa, kuten likaantumisessa, jokin muu alkuaine voi korvata edellä 
mainitut. Maaperän pohjavesien lyhyessä luokittelussa tyyppejä saatiin 18. Näistä 
likaantumista ilmentävät K-NO3, Mg-NO3, NH4-HCO3, NH4-NO3 ja NH4-SO4 liitettiin yhdeksi 
luokaksi, jolloin lopulliseksi tulokseksi saatiin 14 eri vesityyppiä. Porakaivojen 
kalliopohjavesille vesityyppejä saatiin lyhyessä luokittelussa 15, joista likaantumista 
ilmentävät yhdistettiin ja lopulliseksi vesityyppimääräksi jäi 13. Ilman vesityyppiluokkaa ovat 
POVET-tietokannan pohjavesiaineistosta poimitut vesinäytteet, joiden analyysituloksista 
osasta puuttui pääkationeista joko kalsium tai magnesium tai niiden pitoisuudet oli yhdistetty 
summamuuttujaksi. Sekä maaperän pohjavesien että kalliopohjavesien pohjavesityypit 
ryhmiteltiin vielä tilastollisesti selittäviin faktoreihin (taulukko 7.10). 

 

Taulukko 7.10 Lapin maa- ja kalliopohjavesien vesityypit ja niiden sijoittuminen eri 
laatutekijäfaktoreihin.  

Maaperän 
pohjavesien 
vesityyppi 

 
kpl 

 
Laatutekijäfaktori 

Kalliopohjavesien 
vesityyppi 

 
kpl 

 
Laatutekijäfaktori 

Ca-HCO3* 1337 2 Ca-HCO3* 313 2 
Ca-Cl* 231 1 Ca-Cl* 28 2 
Na-HCO3* 120 3 Mg-HCO3* 26 2 
Ca-SO4* 85 1 Na-HCO3* 21 2 
Mg-HCO3* 37 5 Ca-NO3 13 1 
Ca-NO3* 45 4 Ca-SO4 13 2 
Na.Cl* 39 3 Na-Cl 6 2 
Na-NO3 13 4 K-Cl 2 1 
Na-SO4 13 3 Ca-B 2 2 
K-HCO3 7 3 Mg-SO4 2 2 
Mg-Cl 6 5 Zn-HCO3 2 1 
Mg-SO4 5 5 Na-NO3 1 1 
Al-SO4 1 1 Likaantuneet 1 1 
Likaantuneet 10 4 ilman 14  
ilman 49     

*-merkityt ovat merkitseviä vesityyppejä 

 

Merkitseviksi vesityypeiksi luokiteltiin ne, jotka edustavat maaperän pohjavesistä vähintään 
kolmeakymmentä eri kohdetta ja kalliopohjavesistä kahtakymmentä kohdetta pienemmän 
aineistomäärän vuoksi (taulukko 7.10). Vesien ionipitoisuuksien suhteet on havainnollistettu 
vesityypeittäin Piper-diagrammeilla (kuvat 7.2 A-G ja 7.3 A-D). Piper-diagrammia voidaan 
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käyttää erityisesti pohjavesien tilan seurannassa ja muutoksien havainnoimisessa. Kalsium-
pitoiset pohjavedet näkyvät vasemmanpuoleisen kolmion alanurkkaan keskittyvistä 
analyysituloksista ja bikarbonaattiset vedet timantin vasempaan reunaan keskittyvistä 
tuloksista. Timantin vasen reuna edustaa magnesiumbikarbonaattisia vesiä ja oikea reuna 
natriumkloridisia vesiä. Mitä lähempänä kolmioiden ja timantin keskiosaa tai hajanaisemmin 
tulokset esiintyvät, sen epävarmempaa luokittelu on. Kalsiumkloridityypin vedet ovat timantin 
yläkärjessä ja natriumbikarbonaattityypin alakärjessä. 
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Kuvat 7.2 A-G Lapin maaperän pohjavesien pääionien ja anionien suhteelliset osuudet 
vesityyppien mukaan Lapin Kaiku -pohjavesiaineistossa. Mukaan on otettu vesityypit, jotka 
edustavat maakunnan maaperän pohjavesistä vähintään 30 eri kohdetta. 
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Kuvat 7.3 A-D Lapin porakaivovesien pääionien ja anionien suhteelliset osuudet vesityyppien 
mukaan Lapin Kaiku -pohjavesiaineistossa. Mukaan on otettu vesityypit, jotka edustavat 
maakunnan kalliopohjavesistä vähintään 20 eri kohdetta. 

 

Maaperän ja porakaivojen pohjavesissä pientä epävarmuutta ja hajontaa näkyy Mg-HCO3 sekä 
Na-HCO3 –tyyppien luokittelussa. Vesityyppien sijoittuminen maantieteellisesti on 
havainnollistettu karttakuvissa (kuvat 7.4–7.7). Pohjavesien pääasiallinen vesityyppi on Ca-
HCO3, jota edustaa yli 75 % Lapin Kaiku -aineiston pohjavesikohteista. Ca-HCO3-vesityypin 
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kohteet ovat jakautuneet koko maakunnan alueelle, eikä niissä ole nähtävissä alueellista 
keskittymistä. Seuraavaksi eniten esiintyy Ca-Cl sekä Na/Mg-HCO3 –tyypin pohjavesiä.  

Maaperän pohjavesissä (kuvat 7.4–7.7 ) Ca-Cl, Na-HCO3 ja sen lisäksi Na-Cl-tyypin vedet 
keskittyvät Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien ja Posion kunnan ympäristöön sekä teiden 
läheisyyteen. Näiden lisäksi näitä vesityyppejä löytyy Hannukaisen ja Muonion väliseltä 
alueelta sekä Ca-Cl-tyyppiä jonkin verran keskittyneenä matkailukeskusten läheisyydestä.  

Ca-SO4 –tyypin maaperän pohjavedet keskittyvät voimakkaasti Meri-Lapin alueelle, jolloin 
niihin todennäköisesti vaikuttaa meren läheisyys sekä sulfaattimaat (Happamat sulfaattimaat -
karttapalvelu). Ca-SO4 –tyypin esiintyminen seuraa myös kohtalaisen hyvin IOCG-malmityypin 
(Rautaoksidi-kupari-kultamalmit) mineraalipotentiaalimallia Kittilän, Sodankylän, Rovaniemen 
eteläpuolen ja Inarin alueilla sekä myös orogeenisen kultamalmityypin mallia. Keski-Lapin 
alueella vesien sulfaattipitoisuus voi liittyä sulfidimalmien ja –mineraalipotentiaalien alueisiin. 

Kalliopohjavesissä (kuvat 7.8–7.11) ei selviä yhteyksiä mineraalipotentiaalialueiden mallien 
kanssa ole nähtävissä. Pohjavesissä ei myöskään erottunut vanhojen jo toimintansa 
päättäneiden kaivosten läheisyydessä merkkejä minkään erityisen vesityypin korostumisesta. 

Vesityypit luokiteltiin laatutekijäfaktoreihin taulukon 7.10 mukaisesti, maaperän pohjavedet 
faktoreihin 1–5 ja kalliopohjavedet faktoreihin 1–3. Näitä laatufaktoreihin jaoteltuja 
vesityyppejä tarkasteltiin IOCG- ja VMS-mineraalipotentiaalimallien suhteen. Maaperän 
pohjavesien faktorit on esitetty sijainnillisesti kuvissa 7.12 (IOCG) ja 7.13 (VMS). Maaperän 
pohjavesien faktori 1 (hapetus-pelkistysfaktori) seuraa jonkin verran IOCG-mallin 
pienimittakaavaisia rajoja. Faktori ilmentää raudan hapettumista ja sulfaattipitoisuuksia. 
Kalliopohjavesien faktoreissa ei näy yhtenevyyttä mineraalipotentiaalimallien kanssa (kuvat 
7.14 ja 7.15). 
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Kuvat 7.4 – 7.7 Maaperän pohjavesityyppien sijoittuminen maantieteellisesti Lapin alueelle. 
Taustalla IOCG-, VMS-, Ni-Cu- ja OrogAu-mineraalipotentiaalimallit (ks. Lapin Kaiku -
loppuraportti, luku 5). 
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Kuvat 7.8 – 7.11 Kallioperän pohjavesityyppien sijoittuminen maantieteellisesti Lapin alueelle. 
Taustalla IOCG-, VMS-, Ni-Cu- ja OrogAu–mineraalipotentiaalimallit (ks. Lapin Kaiku -
loppuraportti, luku 5). 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 132 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

 
Kuvat 7.12 – 7.13. Maaperän pohjavesien laadullisiin faktoreihin jaoteltujen näytepisteiden 
sijoittuminen maantieteellisesti Lapin alueelle. Taustalla IOCG- ja VMS-
mineraalipotentiaalimallit (ks. Lapin Kaiku -loppuraportti, luku 5). 

 
Kuvat 7.14 – 7.15. Kallioperän pohjavesien laadullisiin faktoreihin jaoteltujen näytepisteiden 
sijoittuminen maantieteellisesti Lapin alueelle. Taustalla IOCG- ja VMS-
mineraalipotentiaalimallit (ks. Lapin Kaiku -loppuraportti, luku 5). 
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7.4.4 Pohjavesien alkuainepitoisuuksia 
 

Maa- ja kalliopohjavesien alkuaineiden liukoisia pitoisuuksia tarkasteltiin 
mineraalipotentiaalimallien pohjalta, jotta pystyttäisiin arvioimaan näkyykö Lapin 
mineraalipotentiaalit pitoisuuksissa. Erityisesti keskityttiin malmityyppien 
metalliassosiaatioihin, siltä osin kuin niitä tämän pohjavesiaineiston kannalta oli mahdollista 
tarkastella. Näitä alkuaineita ovat arseeni (As), kadmium (Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari 
(Cu), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), antimoni (Sb), uraani (U), ja vanadiini (V). 

Orogeenisten kultamalmityyppien metalliassosiaatioita ovat Au, As, Bi, Sb, Te, W. VMS-
malmityyppiin liittyvät päämetallit ovat Cu, Zn, Pb (%-tasolla), Co, Se ja Ba (satojatuhansia 
mg/kg:ssa), sekä vaihtelevasti rikastuneena: As, Cd, Bi, Sn, Ag, Au, Ni ja Te. Ni-Cu-malmityypin 
assosiaatiot ovat Ni, Cu ja Co. IOCG-malmityypin metalliassosiaatioita ovat Co, Cu, Fe, V, La ja 
Ba. Alkuaineiden liukoisuus riippuu millaisessa muodossa se esiintyy lähtömateriaalissa ja 
muista tekijöistä, kuten happamuus, lämpötila ja orgaanisten aineisten pitoisuudet. 
Mineraaliaineksessa esiintyvät pitoisuudet eivät ole suoraan verrannollisia vesissä esiintyviin 
pitoisuuksiin. Yksi merkittävä tekijä on aika, metallien ja puolimetallien esiintyminen vesissä 
voi tapahtua viiveellä niiden liukenemisominaisuuksien vuoksi ja aineiden kulkeutumisajan 
vuoksi. Mineralisaation lähelläkään olevat pohjavedet eivät ilmennä pitoisuuksia, jos 
pohjaveden muodostumisalue ja kulkeutumisreitit ovat erisuuntaiset. 

Liitteenä olevissa alkuainekartoissa on pohjavesisymboleissa käytetty kunkin alkuaineen 
kohdalla alimpana raja-arvona Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asetettuja 
laatuvaatimuksia ja suosituksia (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001). Nämä ovat arseenille 10 
µg/l, kadmiumille 5 µg/l, kromille 50 µg/l, kuparille 2,0 mg/l, lyijylle 10 µg/l, nikkelille 20 µg/l 
ja uraanille 30 µg/l. Kuparin pitoisuudet pohjavesissä olivat pieniä, reilusti alle vaatimustason, 
joten sen symbolille käytettiin kartassa omaa asteikkoa. Lapin maaperän pohjavesien ja 
kalliopohjavesien alkuaineet on esitetty erilliskartoissa 7.16 – 7.55 ja ne ovat ladattavissa 
GTK:n Hakku-palvelusta 1.9.2019 alkaen. 

Liukoinen uraani (erilliskartat 7.56–7.59) esiintyy tämän aineiston vesissä yli asetuksen 
laatuvaatimuksen porakaivovesissä viidessä kohteessa ja maapohjavesissä kahdessa 
kohteessa. Kohteet eivät vaikuttaisi olevan suoraan kytköksissä Eerolan ja Nousiaisen 
raportissa (Eerola, T. & Nousiainen M., 2019) esitettyihin tunnettuihin uraaniesiintymiin, 
lohkare-esiintymiin tai kallioperän uraaniin, mutta ne ovat joka tapauksessa lähialueilla.. 
Uraani esiintyy pääosin pelkistävissä olosuhteissa hapetusasteella U4+ ja on niukkaliukoinen. 
Hapettavissa olosuhteissa uraani hapettuu kuuden arvoiseksi U6+ ja on herkkäliukoinen. 
Uraani esiintyy vesissä oksidina, pääosin uranyyli-ionina UO22+ (Pohjolainen, E., 2017). Kolari-
Kittilä –alueen uraaniprovinssin (Eerola, T. & Nousiainen, M., 2019) kallioperässä ja 
radiometrissä lentomittauksissa koholla olevat uraanipitoisuudet eivät näy pohjavesissä 
laatuvaatimuksen ylittävinä pitoisuuksina, lukuunottamatta yhtä porakaivonäytettä Muonion 
eteläpuolella, lähellä Ruotsin rajaa. Soklin alueen moreenigeokemiallisen sekä 
lentoradiometrisen aineiston viittaukset kohonneista uraanipitoisuuksista eivät näy 
pohjavesiaineistoissa raja-arvon ylittävinä pitoisuuksina. Mineraaliaineksen viitteet 
kohonneista pitoisuuksista ovat kuitenkin olennaista ottaa huomioon, sillä eri maankäytön 
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toimenpiteet saattavat vaikuttaa tilanteeseen ja alkuaine muuttua mobiiliksi ja näkyä viiveellä 
myös vesien pitoisuuksissa.  

 

7.5 Johtopäätökset 

Pohjavesiaineisto on kerätty vuosina 1978–2018, pääosin ennen vuotta 2000. 
Kaivostoimintavaikutus näkyisi pohjavesissä todennäköisimmin Kolarin Rautuvaarassa ja 
Hannukaisessa, Misissä, Pahtavaarassa, Saattoporassa ja Pahtavuomassa, sikäli kun näiden 
suljettujen kaivosten läheisyydestä on näytteitä. Laajemmassa mittakaavassa kaivosten 
vaikutuksia ei ole Lapin Kaiku -pohjavesiaineistossa näkyvissä. Ihmisen toiminta näkyy kuitenkin 
pohjavesissä. Tiesuolaus sekä hajanaisia maatalouden lannoituksen tai matkailun vaikutukset 
voidaan havaita nitraatin, ammoniumtypen ja kloridin kohonneina pitoisuuksina. 
Rannikkoalueen happamien sulfaattimaiden vaikutus pohjavesien sulfaattipitoisuuksiin on 
selkeästi näkyvissä. 

Vuosien varrella kerätty pohjavesiaineisto soveltuu kokonaisuutena yleiseen veden laadun 
kokonaistarkasteluun ja geologisten tekijöiden tarkasteluun. Kaivosvaikutusten arvioinnissa tai 
muussa ympäristövaikutusten tarkastelussa tarvitaan näytteitä samoista seurantakohteista 
pitkältä aikaväliltä. Samoin määritettävien alkuaineiden ja parametrien valikoiman on oltava 
kohtalaisen laaja, sillä luonnonvesien yleistä tilaa ei voi arvioida pelkästään talousvedelle 
käytettävien suppeiden tai hajanaisten analyysien avulla. Piper-diagrammit ovat kätevä väline 
seurata isoakin määrää vesinäytteiden analyysituloksia, sillä niiden avulla laatumuutokset 
erottuvat selvästi. Eri alkuaineiden keskinäiset suhteet ovat myös tärkeitä indikaattoreita, jotka 
tulisi huomioida. Alueellisen seurannan merkitys korostuu ilmastonmuutoksen myötä, kun 
kuivien kausien yleistyminen laskee pohjaveden pintoja erityisesti pohjoisessa. Sen seurauksena 
pohjavedenlaatu saattaa heiketä. 
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8 URAANI, TORIUM JA KALIUM LAPISSA SEKÄ GEOFYSIIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSISSA 

Toni Eerola ja Maarit Nousiainen, Geologian tutkimuskeskus 

 

Tämä on tiivistelmä Geologian tutkimuskeskuksen työraportista 65/2019, joka on ladattavissa 
GTK:n Hakku-palvelusta. 

 

8.1 Uraani Lapissa 

 

Uraanin esiintymistä Lapin maaperässä käsiteltiin geokemiallisen moreeniaineiston perusteella 
(kuningasvesiliuotus, raekoko <2 mm, näyte C-horisontista). Aineisto käsiteltiin ArcGis-
paikkatieto-ohjelmalla moreenin uraanipitoisuuksien kartoittamiseksi. Tuloksia analysoitiin 
Lapin kallioperän suurrakenteiden mukaisesti. Lapin uraanin esiintymistä, esiintymiä ja etsintää 
käsiteltiin myös erilaisten maankäyttö-muotojen (luonnonsuojelu, matkailu ja poronhoito) 
valossa erityisesti Länsi-Lapin ja Soklin suhteen. Merkittävässä roolissa uraanin ja maankäytön 
suhteen on Kolari-Kittilän uraaniprovinssi, joka kuuluu myös Länsi-Lapin rautaoksidi-kupari-
kulta-esiintymä¬tyypin vyöhykkeeseen. Vaikka uraania ei luultavasti alueella tulla lähi-
tulevaisuudessa etsimään tai hyödyntämään, alueen muut mahdolliset kaivannaiset 
houkuttelevat malminetsintään ja mahdolliseen kaivostoimintaan. Kolari-Kittilän alue on 
kuitenkin suurelta osin luonnonsuojelu-, matkailu- ja poronhoitoaluetta, mikä aiheuttaa 
haasteita malminetsinnälle ja kaivostoiminnalle sekä eri intressien yhteensovittamiselle. Dialogi 
eri toimijoiden kanssa on tällöin välttämätöntä.    

 

8.2 Lapin uraani, torium ja kalium lentoradiometristen mittausten mukaan sekä geofysiikka 
ympäristötutkimuksissa 

 

Geofysiikan tutkimuskeskus on tehnyt geofysiikan lentomittauksia Suomessa 1950-luvulta 
2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti. Mittaukseen kuuluu kolme menetelmää: 
sähkömagneettinen, magneettinen ja radiometrinen, joista viimeistä käsitellään Lapin Kaiku –
projektin erillisraportissa (Eerola & Nousiainen, 2019). Radiometrisessä mittauksessa mitataan 
maan luonnollista radioaktiivista säteilyä, jonka avulla saadaan määriteltyä uraanin (U), 
toriumin (Th) ja kaliumin (K) pitoisuus maan pintaosassa n. 0-30 sentin syvyydellä. 
Radiometristä mittausta käytetään mm. soiden ja lumen vesipitoisuuden määrittämisessä, 
malminetsinnässä ja geologisen kartoituksen apuna. Erillisraportissa esitetään Lapin 
maakunnan radiometriset kartat eli uraanin, kaliumin ja toriumin pitoisuus, kokonaissäteily ja 
kaksi pitoisuuksien suhteita esittävää karttaa, K/Th ja Th/U. Esimerkiksi Keski-Lapin 
granitoidikompleksi ja Sokli erottuvat kartoista. 

Erillisraportissa on myös kooste geofysiikan käytöstä ympäristötutkimuksissa.  Geofysiikan 
mittausten etuja ovat monipuoliset mittausmenetelmät ja –tavat, ympäristöystävällisyys, 
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tulosten monikäyttöisyys ja mahdollisuus säästää rahaa, kun jatkotutkimukset tai muu työ 
voidaan kohdentaa oikeille alueille geofysiikan tulosten perusteella. Geofysiikkaa käytetään 
ympäristötutkimuksissa esimerkiksi pohjavesi-alueiden kartoitukseen ja mallinnukseen, 
kaivosaltaiden ja muiden patojen pitävyyden tutkimiseen, saasteiden leviämisen 
havaitsemiseen ja räjähtämättömien ammusten ja muiden metalliesineiden etsintään erityisesti 
vesialueille rakennettaessa. Lisäksi geofysiikkaa käytetään mm. geonergia- ja 
ikiroutatutkimuksissa ja erilaisten luonnonilmiöiden, kuten maanjäristysten havainnointiin. 
Tyypillisiä geofysiikan avulla selvitettäviä asioita ympäristötutkimuksissa ovat esimerkiksi 
maapeitteen paksuus, peruskallion rikkonaisuus ja maan sähkönjohtavuus, joka liittyy mm. 
veteen ja siihen mahdollisesti liuenneisiin kemikaaleihin. Erillisraportissa käydään myös läpi 
geofysiikan tutkimusmenetelmiä ja niiden käyttöä ympäristötutkimuksissa. 
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9 VALUMA-ALUEEN GEOLOGIAN VAIKUTUS VESISTÖJEN EKOLOGISEN TILAN ARVIOINTIIN: 
SUOSITUKSIA KAIVOSTEN VESISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAAN  

Heikki Mykrä, Minna Kuoppala, Kirsti Leinonen, Katri Tolonen, Jarno Turunen, Annika Vilmi ja 
Satu Maaria Karjalainen, Suomen ympäristökeskus 

 

9.1 Johdanto 

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ovat olleet viime vuosina voimakkaan julkisen 
keskustelun kohteena. Toistuvat ongelmat kaivosvesien hallinnassa ja kaivosten sulkemiseen 
liittyvissä ympäristö- ja vastuukysymyksissä ovat heikentäneet kaivosteollisuuden mainetta ja 
sosiaalista hyväksyntää. Kaivosten ympäristövaikutuksille on määritelty rajat toiminnan 
ympäristöluvissa ja toiminnanharjoittajat on lisäksi velvoitettu seuraamaan toiminnan 
ympäristövaikutuksia. Seurannan järjestämisestä ei kuitenkaan ole yhtenäisiä ohjeistuksia, 
joten seurantojen laajuus ja niistä tuotettavan tiedon laatu vaihtelevat. Seurannoissa 
keskitytään lisäksi usein yksinomaan kaivosvesiä vastaanottaviin vesistöihin ilman vertailuja 
alueen luonnontilaisiin tai niiden kaltaisiin vesistöihin.  

 

Vesistöjen ekologisen tilan arviointi Suomessa ja muualla Euroopassa perustuu nykyisin niin 
sanottuun vertailuololähestymistapaan, jossa on keskeisenä periaatteena se, että yksittäisten 
jokien tai järvien ekologinen tila arvioidaan vertaamalla niitä luonnontilaisiin tai lähes 
luonnontilaisten vesistöihin. Jotta vertailu olisi mielekästä, tulee keskenään verrata vain 
luonnonoloiltaan samanlaisia vesistöjä. Suomessa jokien ekologisen tilan luokittelu tehdään 
joki- ja järvityyppien avulla (Vuori ym. 2006). Tyypit perustuvat ensisijassa vesistön kokoon ja 
veden humuspitoisuuteen. Valuma-alueen geologiset muodostumat voivat kuitenkin 
voimakkaasti vaikuttaa vesistöihin ilman kaivostoimintaakin. Esimerkiksi Talvivaaran alueen 
purot ovat mustaliuskeiden vuoksi luonnostaan happamia ja monien metallien pitoisuudet ovat 
puroissa korkeita. Mustaliuskeen vaikutus näkyy myös purojen eliöstössä, joka on vähälajinen ja 
koostumukseltaan alueelle ominainen (Annala ym. 2014, Tolkkinen ym. 2015). Vastaavia 
havaintoja valuma-alueen geologian vaikutuksesta on raportoitu myös muualta ja tutkijoiden 
keskuudessa on voimistunut käsitys siitä, että geologiset olosuhteet tulisi erikseen huomioida 
alueilla, joissa nämä poikkeavat tavanomaisista (Schmidt ym. 2014).  

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin valuma-alueen geologian vaikutusta jokien veden laatuun sekä 
piilevä-, vesikasvi- ja pohjaeläinyhteisöjen monimuotoisuuteen ja koostumukseen sekä kalojen 
ekologisen luokittelun indeksin arvoihin. Tutkimuksessa vertailtiin lisäksi kansalliseen Euroopan 
Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) mukaiseen ekologiseen luokitteluun 
perustuvia piilevien ja pohjaeläinten luokittelutuloksia tuloksiin, joissa paikalliset geologiset 
olosuhteet on huomioitu luokittelun vertailuoloja muodostettaessa. 
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9.2 Aineisto ja menetelmät 

9.2.1 Tutkimusalueet 
 

Hankkeen tutkimuskohteiksi valittiin jokia tai puroja kolmen toiminnassa olevan kaivoksen 
alueelta ja kahden toimintansa lopettaneen kaivoksen alueelta. Lisäksi kohdealueeksi valittiin 
Soklin alue, jonne on suunniteltu kaivos alueen fosfaattivarojen hyödyntämiseksi.  

 

Kemin kaivos 

Kemin kaupungin pohjoispuolella Keminmaan kunnan alueella sijaitseva Kemin kaivos on 
tutkimusalueen eteläisin kaivos. Outokumpu Chrome Oy:n kaivos on Suomen suurin 
maanalainen kaivos ja se tuottaa kromirikastetta ferrokromin valmistuksen raaka-aineeksi.  
Malmi rikastetaan ilman kemikaaleja ja kaivoksen prosessivesien kierto on suljettu. 
(www.outokumpu.com) 

Iso Ruonanojan latvat kiertävät kaivosaluetta ja rikastushiekka-altaita. Joesta valittiin kolme 
näytepistettä, joista ensimmäinen oli noin 800 metriä ja alin noin 2,5 km kaivoksesta 
alavirtaan (Kuva 9.1). Vertailukohteiksi valittiin näytepisteet Kivalonojasta (1 piste) ja 
Rajastenojasta (2 pistettä).  

 

 
Kuva 9.1. Kemin kaivoksen alapuoliset sekä vertailualueen tutkimuskohteet. 
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Kittilän kaivos  

Kittilän Suurikuusikossa sijaitseva Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos 
(agnicoeagle.fi). Kaivoksen yhteydessä toimii myös rikastamo. Kaivos ottaa prosessivetensä 
kaivosalueen vieressä virtaavasta Seurujoesta. Kaivoksen puhdistetut prosessijätevedet 
johdetaan pintavalutuskenttien kautta takaisin Seurujokeen. Pintavalutuskenttien kautta 
johdetaan Seurujokeen myös kaivoksen kuivanapitovesiä. Seurujoesta valittiin kolme 
näytepistettä pintavalutuskenttä 1:sen ja Lintulan väliseltä osuudelta ja kolme näytepistettä 
kaivosalueen yläpuoliselta alueelta (Kuva 9.2). 

 

 
Kuva 9.2. Kittilän kaivoksen alapuoliset ja vertailualueen tutkimuskohteet. 

 

Kevitsan kaivos, Sodankylä 

Kevitsan kaivos sijaitsee Sodankylässä. Kaivoksella louhitaan nikkeliä, kuparia, kultaa ja 
platinaryhmän metalleja (www.boliden.com). Kaivoksen puhdistetut jätevedet johdetaan 
Vajusen altaaseen Kitiseen. Kaivosalueen vedet vaikuttavat jonkin verran myös alueen 
länsipuolella virtaavaan Matarajokeen. Vajusen allas soveltuu huonosti pohjaeläintarkkailuun, 
koska alue ei nykytilassaan edusta koskimaista elinympäristöä. Tämän vuoksi kaivoksen 
näytepisteet sijoitettiin Matarajokeen. Joesta valittiin kolme näytepistettä, joista ylin sijaitsee 
kaivokseen johtavan tien yläpuolisella osuudella ja kaksi tien alapuolisella osuudella (Kuva 
9.3). Vertailukohteiksi valittiin yksi piste Mataraojasta kaivoksen yläpuolelta sekä pisteet 
Viivajoesta ja Kinnalaisenojasta. Mataraojan ylimmän pisteen yläpuolella havaittiin kuitenkin 
ojituksia, joissa saattaa olla kaivosvesien vaikutusta, minkä vuoksi piste sisällytettiin 
kaivosvaikutteisiin pisteisiin.  
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Kuva 9.3. Kevitsan kaivoksen alapuoliset ja vertailualueen tutkimuskohteet. 

 

Pahtavaaran kaivos, Sodankylä 

Pahtavaaran kaivos sijaitsee myös Sodankylässä. Pahtavaaran kaivoksesta on louhittu ja 
rikastettu pääasiassa kultaa (rupertresources.com/fi/). Kaivos on ollut suljettuna vuodesta 
2014 lähtien. Kaivoksen suoto- ja valumavedet on johdettu pintavalutuskentille, joista ne 
päätyvät Koserusojaan ja Pitkäkoskenojaan (Ahma ympäristö, 2016). Koserusojan yläosalta 
valittiin kaksi näytepistettä ja Pitkäkoskenojasta lisäksi yksi näytepiste (Kuva 4). 
Vertailupuroiksi valittiin Hannunoja, Pieruoja ja Käärmeoja.  

 

 
Kuva 9.4. Pahtavaaran kaivoksen alapuoliset ja vertailualueen tutkimuskohteet. 
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Saattoporan kaivos, Kittilä 

Saattoporan kaivos toimi Kittilässä vuosina 1988–1995. Kaivoksesta louhittiin kultaa ja 
kuparia. Kaivosalueen vesiä on kaivoksen sulkemisen jälkeen seurattu jälkihoitotöiden 
suunnittelun osana. Kaivoksen toimiessa kaivosvedet pumpattiin selkeytysaltaisiin, joista ne 
suotautuivat maapenkan läpi kaivoksen pohjoispuolella virtaavaan Levijokeen. Tällä hetkellä 
Levijokeen tulee valumavesiä alueen sivukivikasoista. (Tornivaara ym., 2018) 

Levijoesta valittiin kolme näytepistettä kaivoksen yläpuolelta ja kolme pistettä alapuolelta 
(Kuva 9.5). 

 

 
Kuva 9.5. Saattoporan kaivoksen alapuoliset ja vertailualueen tutkimuskohteet. 

 

Soklin alue, Savukoski 

Soklin alueelle Savukoskella on pitkään suunniteltu kaivosta alueen fosfaattivarojen 
hyödyntämiselle. Kaivokselle on myönnetty ympäristölupa, mutta kaivosoikeuksien haltija 
norjalainen Yara on toistaiseksi luopunut hankkeesta sen alhaisen kannattavuuden vuoksi. 
Toteutuessaan kaivos aiheuttaisi merkittäviä muutoksia alueen vesistöissä. Soklinojan alaosa 
jäisi kaivoksen alle, minkä lisäksi kaivos vaikuttaisi huomattavasti Nuorttijoen vesistöjen 
virtaamiin ja vedenlaatuun (Pöyry, 2009). Nuorttijoen vesistössä on edelleen 
sekoittumattomia, luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja. Alueelta valittiin kuusi 
näytepistettä, joista kolme oli Soklinojassa ja kolme Ylä-Nuorttijoessa (Kuva 9.6). 
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Kuva 9.6. Soklin alueen tutkimuskohteet. 

 

9.2.2 Pohjan piilevien ja pohjaeläinten näytteenotto 
 

Pohjan piilevä- ja pohjaeläinnäytteet otettiin tutkimuspaikoilta elo-syyskuussa 2017. 
Näytteenotossa sovellettiin ympäristöhallinnon ohjeistusta (Meissner ym. 2018). 
Piilevänäytteet harjattiin kymmeneltä satunnaisesti uoman pohjalta poimitulta kiveltä. 
Pohjaeläinnäytteet otettiin käsihaavilla siten, että kokonaisnäyte muodostui neljästä 30 
sekunnin osanäytteestä. Osanäytteet kerättiin uomasta siten, että erilaiset pohjanlaatu- ja 
virtaustyypit tulivat mahdollisimman hyvin katettua. Näytteet säilöttiin etanoliin.  

  

9.2.3 Vesikasviseuranta 
 

Seurannassa pyrittiin kartoittamaan vesikasvillisuus jokaisella tutkimuspaikalla 
mahdollisuuksien mukaan 100 metrin pituiselta koski- ja suvantojaksolta sekä sammallajisto 
jakson sisälle sijoitettavilta näytealoilta. Kaikilla tutkimuspaikoilla tämä ei ollut mahdollista 
tässä laajuudessa koskipaikkojen tai suvantojen vähäisyyden vuoksi. Seurannassa sovellettiin 
Meissner ym. (2018) seurantaohjetta. Jokijakso tutkittiin jakamalla se viiteen 20 metriä 
pitkään osa-alueeseen (kuva 9.7), joilta kultakin arvioitiin vesikasvillisuuden (putkilokasvit ja 
näkinpartaiset levät) yleisyys ja peittävyys lajeittain prosenttiasteikolla (0,5, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 
20, 30, …, 100 %). Mikäli tutkimuspaikalta ei löytynyt suvantojaksoja, kartoitettiin vain 
koskijaksoja. Kaikilta paikoilta ei myöskään ollut mahdollista kartoittaa 100 m pitkää jaksoa, 
jolloin kartoitettiin lyhyempi jakso. Kartoitus tehtiin matalissa uomissa kahlaamalla ylävirran 
suuntaan edeten. Jos uoma oli liian syvä kahlaamiseen, tehtiin arviointi rannalta käsin haravaa 
apuna käyttäen. Kohteista tutkittiin koko uoman kasvillisuus eli kaikki lajit, jotka 
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seurantahetkellä kasvoivat ainakin tyviosaltaan vedessä. Jos vesikasvilajilla oli sekä veden 
pinnan ala- että yläpuolella kasvavia versoja, otettiin niistä tutkimukseen mukaan vain veden 
pinnan alapuolella kasvavat. Sammalista arvioitiin kokonaispeittävyys ja rihmamaisista levistä 
lajiryhmän runsaus kolmiportaisella asteikolla (0=ei havaittu, 1=jonkin verran, 2=runsaasti). 
Näytealat sijoitettiin vuorotellen vasemman ja oikean rannan läheisyyteen ja uoman keskelle 
kuvan 7 osoittamalla tavalla. Jos kartoitettiin lyhyempi kuin 100 metrin osuus, pyrittiin 
näytealat sijoittamaan kartoitettavalle jokiosuudelle mahdollisimman tasaisesti vastaavalla 
tavalla. Sammalnäytealoilta huomioitiin sekä veden päällä että upoksissa kasvavat lajit. 

 
Kuva 9.7. Yksittäinen jokijakso jaetaan 20 metrin pituisiin osa-alueisiin. Jokijaksolle sijoitettiin 
kymmenen sammalnäytealaa kuvan esittämällä tavalla. 

 

9.2.4 Sähkökalastukset 
 

Hankkeen tutkimuspaikoilla tehtiin sähkökalastukset elo-syyskuussa 2017. Sähkökalastusalat 
valittiin pohjaeläinnäytteenoton paikkojen läheisyydestä. Sähkökalastus toteutettiin yhden 
poistopyynnin menetelmällä ilman sulkuverkkoja. Koekalastusalan pituus oli keskimäärin 14 m 
ja pinta-ala 65 m2. Saadut kalat mitattiin ja vapautettiin kalastauksen jälkeen takaisin 
kalastetulle alueelle. 

 

9.2.5 Tutkimusaineistojen koonti ja ekologisten luokittelujen vertailuaineistot 
 

Vertailuaineistojen muodostamista varten koottiin saatavilla olevat piilevä- ja 
pohjaeläinaineistot Lapin alueelta. Aineistot koottiin ympäristöhallinnon Hertta-tietokannasta 
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sekä Suomen ympäristökeskuksen Omnidia-tietokannasta.  Kohteet luokiteltiin mahdollisen 
geologisen vaikutuksen mukaan kolmeen luokkaan vaikutuksen voimakkuuden perusteella. 
Luokittelussa käytettiin GTK:n tässä hankkeessa kehittämiä mineraalipotentiaalia kuvaavia 
karttoja (CrTiV, IOCG, NiCu, OGD). Kartoissa mineraalipotentiaali on kuvattu neljällä värillä 
(harmaa, sininen, keltainen ja punainen), joista keltainen ja punainen kuvaavat korkeimpia 
potentiaaleja. Valitut näytepisteet sijoitettiin mineraalipotentiaalia kuvaaville kartoille ja 
valuma-alueesta määritettiin eri potentiaaliluokkien osuudet. Vertailuaineistoon valittiin 
kohteet, joissa mineraalipotentiaali oli karttojen perusteella suuri (suurin osa pisteen 
yläpuolisesta valuma-alueesta keltaisella tai punaisella alueella). Valitut kohteet yhdistettiin 
tämän jälkeen tässä hankkeessa kerättyyn aineistoon. Hankkeessa kerätystä vertailupaikkojen 
aineistosta suurin osa sisällytettiin vertailuoloihin. Muutamia samasta joesta otettuja 
näytteitä jätettiin aineiston ulkopuolelle, minkä lisäksi Kemin kaivoksen lähialueen 
Rajastenojan näytteet jätettiin pois veden korkean fosforipitoisuuden vuoksi. Rajastenojan 
valuma-alueella on paljon metsäojia (ojitettuja turvemaita 12–15 % valuma-alueen pinta-
alasta). 

 

9.2.6 Jokien ekologisen tilan luokittelu piilevien ja pohjaeläinten ekologisen luokittelun 
perusteella 

 

Hankkeen kaivosvaikutteisten tutkimuspaikkojen pohjan piilevien ja pohjaeläinten ekologinen 
tila luokiteltiin sekä geologiset olosuhteet huomioivien että kansallisten vesipuitedirektiivin 
mukaisten vertailuolojen perusteella. Kansallisessa ekologisessa luokittelussa joet on jaettu 
Pohjois-Lapin, pohjoisiin ja eteläisiin jokiin maantieteellisen sijaintinsa perusteella sekä 
kangas- ja turvemaiden jokiin valuma-alueen turvemaiden osuuden perusteella. Lisäksi joet on 
jaettu kokoluokkiin valuma-alueensa koon perusteella (Aroviita ym. 2012). Geologiset 
olosuhteet huomioivien vertailuolojen muodostamisessa joen koko huomioitiin samalla 
tavalla kuin kansallisessa luokittelussa, mutta maantieteellistä jakoa ei tehty, koska kaikki 
kohteet sijaitsevat Lapin alueella. Myös pohjaeläintyyppien turvemaiden osuus jätettiin 
huomioimatta, jotta vertailupaikkoja saatiin riittävä määrä eri kokoluokkiin. 

 

Ekologisessa luokittelussa muuttujina molemmille ryhmille käytettiin tyypille ominaisia 
taksoneita (Aroviita ym. 2008) ja PMA-indeksiä (Percent Model Affinity, Novak & Bode 1992). 
Tyypille ominaisiksi katsotaan taksonit, jotka esiintyvät vähintään 40 %:lla tyypin 
vertailupaikoista. Muuttujan ekologinen laatusuhde (ELS) lasketaan jakamalla havaittu tyypille 
ominaisten taksonien lukumäärä tyypin vertailupaikoilta havaittujen ominaisten taksonien 
keskiarvolla (Aroviita ym. 2012). Kansallisessa luokittelussa erinomaisen ja hyvän ekologisen 
tilan raja-arvona on vertailupaikkojen ELS-arvojen alakvartiili (25-prosenttipiste) ja muut 
tilaluokat on määritelty tasavälisesti tästä arvosta alaspäin. ELS-arvot on lisäksi skaalattu siten, 
että luokkien rajat asettuvat 0,2 yksikön välein, jolloin eri muuttujien luokittelut ovat 
vertailukelpoisia (ks. Aroviita ym. 2012).  PMA-indeksissä verrataan lajien suhteellisia 
yksilömääriä jokityypin vertailupaikkojen keskimääräisiin lajien suhteellisiin yksilömääriin. ELS-
arvojen laskenta ja tilaluokkien raja-arvot on PMA-indeksillä määritelty samalla periaatteella 
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kuin tyypille ominaisten taksonien arvot. Kansallisen luokittelun periaatteita sovellettiin 
sellaisenaan myös geologian huomioiville vertailuoloille. 

 

9.2.7 Jokien ekologisen tilan luokittelu vesikasvien perusteella 
 

Hankkeessa elokuussa 2017 kerättyä vesikasviaineistoa täydennettiin aiemmin Lapista 
kerätyillä viiden vertailujoen aineistoilla. Näiden jokien valuma-alueista on suurin osa korkean 
mineraalipotentiaalin alueita. Menetelmät jokien ekologisen tilan luokitteluun vesikasvien 
perusteella ovat vielä testausvaiheessa. Alustavat tulokset ovat osoittaneet, että jokityypille 
ominaiset taksonit ja PMA-indeksi soveltuvat myös vesikasvien ekologiseen luokitteluun 
(Rääpysjärvi 2012, Rääpysjärvi ym. 2016). Näitä indeksejä sovellettiin myös hankkeen 
luokitteluaineistoon. Tyypille ominaisiin taksoneihin sisällytettiin sekä putkilokasvit että 
vesisammaleet. Tyypille ominaisiksi katsottiin taksonit, jotka esiintyivät vähintään joka 
neljännellä (25 %) vertailupaikalla. Koska sammalten peittävyys arvioitiin eri tavalla kuin 
putkilokasvien ja koska sammalia ei tavattu kaikilta paikoilta, PMA-indeksissä huomioitiin vain 
putkilokasvit. Näiden yhteisökoostumus (lajien runsaussuhteet) laskettiin yleisyyden ja 
peittävyyden yhdistelmästä (Y x P). Hankkeessa tehdyssä geologisessa luokittelussa 
noudatettiin samoja periaatteita kuin piilevien ja pohjaeläinten osalta. Jotta vesikasvien 
näyteponnistus saatiin vakioitua, otettiin kaikilta paikoilta mukaan luokitteluaineistoon 
kolmen jakson (3 x 20 m) kartoitukset lukuun ottamatta Soklinojan ylintä pistettä, jossa 
kartoituksia pystyttiin tekemään vain kahdelta jaksolta. Jaksoihin sisällytettiin kaksi 
koskijaksoa ja yksi suvanto, mikäli mahdollista. 

 

9.2.8 Kalaindeksi 
 

Tutkimuskohteiden ekologista tilaa kalaston perusteella arvioitiin viiden kalastomuuttujan 
perusteella laskettavalla kalaindeksillä (Finnish Fish Index (FiFi), Vehanen ym. 2006, 2010). 
Kalaindeksin muuttujat ovat herkkien kalalajien osuus (%), kestävien kalalajien osuus (%), 
särkikalaryhmän tiheys (yks./100 m2), lohen ja taimenen kesänvanhojen (0+) poikasten tiheys 
(yks./100 m2) ja kalalajien lukumäärä. Muuttujien arvot lasketaan jokityyppikohtaisilla 
yhtälöillä ja lopullinen indeksi muodostuu näiden aritmeettisesta keskiarvosta. Indeksin 
tyyppikohtaiset luokkarajat perustuvat yhteispohjoismaiseen interkalibrointiin (Vehanen 
2013). Kalaindeksille ei ollut mahdollista muodostaa erillisiä vertailuoloja geologian 
perusteella, joten indeksin luokittelut perustuvat vain valtakunnalliseen järjestelmään. 

 

9.2.9 Vesinäytteenotto 
 

Hankkeen biologisen näytteenoton yhteydessä elo-syyskuussa 2017 otettiin vesinäytteet, joista 
analysoitiin keskeisimpiä vedenlaatumuuttujia kuten veden happamuutta, ravinnepitoisuuksia 
sekä alkuainepitoisuuksia. Kaivosten vaikutusta vedenlaatuun selvitettiin ottamalla vesinäytteet 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 147 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

kaivosalueen alapuolisista puroista ja joista. Näiden lisäksi näytteet otettiin kaivosten 
yläpuolisesta vesistöstä (Kittilä, Saattopora) tai lähialueen vertailupuroista (muut kaivokset). 
Vesinäytteet otettiin lisäksi Soklin alueelta. 

 

9.3 Tulokset 

 

9.3.1 Pohjan piilevät 
 

Pohjan piilevien tyypille ominaisten taksonien vertailuarvot (VA) olivat valuma-alueen kokoon 
ja geologiaan perustuvissa tyypeissä alhaisempia verrattuna vastaavan kokoisiin 
valtakunnallisiin jokityyppeihin (hyvin pienet joet VA = 20,1, pienet joet 18,3–19,9, 
keskikokoiset joet 15,0–15,8) (taulukko 1). PMA-indeksin vertailuarvot olivat sen sijaan 
valuma-alueen kokoon ja geologiaan perustuvissa tyypeissä korkeampia tai samaa tasoa 
verrattuna valtakunnallisiin tyyppeihin (hyvin pienet joet VA = 0,376, pienet joet 0,378–0,407, 
keskikokoiset joet 0,398–0,456) (taulukko 9.1). 

 

Taulukko 9.1. Joen valuma-alueen kokoon ja geologiaan perustuvien tyyppien vertailuarvot 
(VA) ja ekologisten tilaluokkien raja-arvot piilevien tyypille ominaisille taksoneille (TT) ja PMA-
indeksille. N = vertailupaikkojen määrä. 

Tyyppi Lyhenne N VA E/H H/T T/V V/HU 
TT        
Valuma-alue < 10 km2 HP 20 14,9 12,7 9,6 6,4 3,2 
Valuma-alue 10–100 km2 P 44 15,4 13,0 9,7 6,5 3,2 
Valuma-alue 100–1000 km2 K 17 13,5 11,0 8,3 5,5 2,8 
PMA        
Valuma-alue < 10 km2 HP 20 0,530 0,490 0,368 0,245 0,123 
Valuma-alue10–100 km2 P 44 0,429 0,346 0,259 0,173 0,086 
Valuma-alue 100–1000 km2 K 17 0,418 0,332 0,249 0,166 0,083 

 

 

Piilevien tyypille ominaisiin taksoneihin perustuva kaivosvaikutteisten paikkojen ekologinen 
tila oli suhteellisen samanlainen geologiaan ja valtakunnallisiin vertailuoloihin perustuvissa 
luokitteluissa (taulukko 9.2). Neljän kohteen tila oli yhtä tilaluokkaa alempi valtakunnallisiin 
tyyppeihin perustuvassa luokittelussa ja yhden kohteen tila luokkaa alempi valuma-alueen 
kokoon ja geologiaan perustuvassa luokittelussa (taulukko 9.2). Selvästi heikentyneeseen 
ekologiseen tilaan luokittuivat Kemin kaivoksen alapuolisen Iso Ruonanojan pisteet sekä hyvin 
pieniä latvapuroja edustavat Pahtavaaran ja Kevitsan kaivosten alapuolisten purojen pisteet. 
Myös Kittilän kaivoksen alapuolella piilevälajisto oli voimakkaasti muuttunut (taulukko 9.2). 
PMA-indeksin luokittelutuloksissa oli enemmän vaihtelua geologiaan ja valtakunnallisiin 
vertailuoloihin perustuvien luokittelujen välillä (taulukko 9.2).  
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Valtakunnallinen tyypittely yliennustaa piilevien tyypille ominaisten taksonien määriä Pohjois-
Suomen korkean mineraalipotentiaalin omaavilla vertailukohteilla. Hankkeen vertailupaikat 
luokittuivat kansallisessa luokittelussa tyypille ominaisten taksonien mukaan luokkaan 
erinomainen (7 paikkaa), hyvä (3 paikkaa), tyydyttävä (9 paikkaa) tai välttävä (1 paikka). 
Aineistosta hylätyt vertailupaikat eli Rajastenojan pisteet luokittuivat tyydyttävään (ylempi 
piste) ja välttävään (alempi piste) tilaan. Myös lajien runsaussuhteet erosivat valtakunnallisen 
ja mineraalipotentiaalin pohjalta tehtyjen tyypittelyjen luokitteluissa. PMA-indeksin mukaan 
vertailupaikat luokittuivat luokkaan erinomainen (7 paikkaa), hyvä (9 paikkaa), tyydyttävä (2 
paikkaa) ja välttävä (1 paikka). Rajastenojan pisteet luokittuivat PMA-indeksin mukaan hyvään 
tilaan.  Koska erinomaisen ja hyvän ekologisen tilan raja-arvona käytettiin geologisiin 
vertailuoloihin perustuvassa luokittelussa vertailupaikkojen ekologisten laatusuhteiden 25-
prosenttipistettä, voi vertailupaikoista olla hyvää heikommassa tilassa korkeintaan neljäsosa. 
Kansallisessa luokittelussa raja-arvo on sama, mutta koska hankkeen tutkimuspaikat ovat 
riippumattomia suhteessa kansallisiin vertailuoloihin, voi joen ekologinen tila vaihdella ilman 
laskennallisia rajoitteita. Geologiaan perustuvassa tyypittelyssä hankkeen vertailupaikoista 
hyvää heikompaan tilaan luokittuivat tyypille ominaisten taksonien perusteella vain Kemin 
kaivoksen vertailualueen Kivalonoja ja PMA:n perusteella Soklinojan alaosa.  

 

Taulukko 9.2. Joen valuma-alueen kokoon ja geologiaan (ELS_Geo) sekä valtakunnallisiin 
(ELS_Vlt) vertailuoloihin perustuvat jokien ekologiset tilaluokat piilevien perusteella kaivosten 
alapuolisilla paikoilla. Ekologiset laatusuhteet on skaalattu niin, että erinomaisen ja hyvän 
ekologisen tilan raja-arvo on 0,8 ja luokat tästä alaspäin ovat tasavälisiä (0,2 välein). 
Ekologiset tilaluokat: sininen = Erinomainen, vihreä = Hyvä, oranssi = Tyydyttävä, keltainen = 
Välttävä, punainen = Huono. 

Paikka Tyyppi TT PMA 
  ELS_Geo ELS_Vlt ELS_Geo ELS_Vlt 

Koseruksenoja 1 HP 0,56 0,46 0,68 0,70 
Mataraoja 1 HP 0,44 0,50 0,20 0,53 
Pitkäkoskenoja HP 0,56 0,58 0,62 0,51 
Iso Ruonanoja 1 P 0,12 0,16 0,24 0,25 
Iso Ruonanoja 2 P 0,18 0,16 0,54 0,51 
Iso Ruonanoja 3 P 0,12 0,11 0,61 0,55 
Koseruksenoja 2 P 0,74 0,58 0,96 0,74 
Levijoki  2 P 1,00 0,80 1,00 1,00 
Levijoki 3 P 1,00 0,80 1,00 0,95 
Levijoki 1 P 1,00 0,80 1,00 1,00 
Mataraoja 2 P 0,80 0,69 0,78 0,82 
Mataraoja 3 P 0,55 0,58 0,46 0,37 
Mataraoja 4 P 0,96 0,69 1,09 0,73 
Seurujoki Lintulan yläpuoli  K 0,73 0,43 0,60 0,69 
Seurujoki Rossimukka  K 0,44 0,49 0,53 0,64 
Seurujoki Vääräkkä  K 0,29 0,43 0,57 0,66 
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9.3.2 Pohjaeläimet 
 

Joen valuma-alueen kokoon ja geologiaan perustuvien tyypittelyjen tunnusluvut olivat hyvin 
samankaltaisia verrattuna valtakunnallisiin pohjoisiin jokityyppeihin. Tyypille ominaisten 
taksonien vertailuarvot olivat geologisissa tyypeissä korkeampia verrattuna kansallisten 
pohjoisten jokityyppien vertailuarvoihin. Erinomaisen ja hyvän ekologisen tilan raja oli hyvin 
pienissä joissa (valuma-alue < 10 km2) hiukan valtakunnallisia rajoja (pohjoiset turvemaiden 
(9,3) ja kangasmaiden (10,0) korkeampi (taulukko 9.3). Myös pienissä joissa (10–100 km2) 
geologisten vertailuolojen raja-arvo oli korkeampi (valtakunnallisessa turvemaat 13,0 ja 
kangasmaat 16,0) (taulukko 9.3). Keskisuurissa joissa (100–000 km2) valtakunnalliset raja-
arvot olivat hiukan korkeampia (turvemaat 22,8 ja kangasmaat 23,3) (taulukko 9.3). 

PMA-indeksin vertailuarvo oli geologiaan ja joen kokoon perustuvissa hyvin pienten jokien 
tyypissä selvästi korkeampi kuin valtakunnallisissa tyypeissä, mutta suurempien jokityyppien 
arvot olivat geologisissa tyypeissä valtakunnallisia arvoja alhaisempia. Hyvän ja erinomaisen 
ekologisen tilan raja oli hyvin pienissä joissa myös selvästi korkeampi kuin valakunnallisissa 
tyypeissä (0,324 ja 0,336) (taulukko 9.3). Suurempien jokien tyypeissä raja-arvot olivat 
valtakunnallisten raja-arvojen välissä (pienet joet 0,394 ja 0,374, keskisuuret joet 0,412 ja 
0,492).  

 

Taulukko 9.3. Geologiaan ja joen valuma-alueen kokoon perustuvien tyyppienvertailuarvot 
(VA) ja ekologisten tilaluokkine raja-arvot pohjaeläinten tyypille ominaisille taksoneille (TT) ja 
PMA indeksille. N = vertailupaikkojen määrä. 

Tyyppi Lyhenne N VA E/H H/T T/V V/HU 
TT        
Valuma-alue < 10 km2 HP 12 13,1 11,0 8,3 5,5 2,8 
Valuma-alue 10–100 km2 P 38 18,8 17,0 12,7 8,5 4,2 
Valuma-alue 100–1000 km2 K 21 24,8 22,0 16,5 11,0 5,5 
PMA        
Valuma-alue < 10 km2 HP 12 0,613 0,558 0,418 0,279 0,139 
Valuma-alue10–100 km2 P 38 0,439 0,386 0,289 0,193 0,096 
Valuma-alue 100– 
1000 km2 

K 21 0,478 0,437 0,327 0,218 0,109 

 

 

Tyypille ominaisiin taksoneihin perustuva kaivosvaikutteisten paikkojen ekologinen tila oli 
hyvin samankaltainen geologiin ja valtakunnallisiin vertailuoloihin perustuvissa luokitteluissa 
(taulukko 9.4). Ainoastaan kahden kohteen tila oli yhtä tilaluokkaa alempi geologisiin 
vertailuoloihin perustuvassa luokittelussa. PMA-indeksiin perustuvat luokittelut poikkesivat 
vertailuolojen välillä enemmän, mutta poikkeamat olivat jokseenkin ristiriitaisia (taulukko 
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9.4). Hyvin pieniin jokiin kuuluvien purojen tila oli geologisiin vertailuoloihin perustuvassa 
luokittelussa vain välttävä, mutta valtakunnallisessa luokittelussa purot luokittuivat joko 
luokkaan erinomainen tai hyvä. Vastaavasti pieniin jokiin kuuluvat Iso Ruonanojan ja 
Koserusojan alimmat pisteet luokittuivat valtakunnallisessa luokittelussa tyydyttäviksi, mutta 
geologisiin vertailuoloihin perustuvassa luokittelussa joko tilaan erinomainen tai hyvä. Iso 
Ruonaojan kaksi ylempää pistettä olivat sen sijaan geologisen luokittelun mukaan 
tyydyttävässä ja valtakunnallisen luokittelun mukaan hyvässä tilassa.  

Valtakunnallinen tyypittely ennusti vertailupaikkojen lajikoostumusta suhteellisen hyvin, 
mutta lajien runsaussuhteita vain heikosti. Vertailupaikat luokittuivat kansallisessa 
luokittelussa tyypille ominaisten taksonien mukaan luokkaan erinomainen (18 paikkaa), hyvä 
(1 paikka) tai tyydyttävä (1 paikka). PMA-indeksin paikat luokittuivat luokkaan erinomainen (7 
paikkaa), hyvä (7 paikkaa), tyydyttävä (4 paikkaa) tai välttävä (2 paikkaa). Rajastenojan alempi 
piste luokittui molemmilla indekseillä tilaan hyvä ja ylempi joko tilaan hyvä (TT) tai välttävä 
(PMA). Geologiaan perustuvassa tyypittelyssä hankkeen vertailupaikat luokittuivat tyypille 
ominaisten taksonien mukaan joko tilaan erinomainen tai hyvä. PMA:n perusteella hyvää 
heikompaan tilaan luokittuivat Kemin kaivoksen vertailualueen Kivalonoja ja Pahtavaran 
kaivoksen vertailualueen Käärmeoja.  

Taulukko 9.4. Geologiaan ja joen valuma-alueen kokoon (ELS_Geo) sekä valtakunnallisiin 
(ELS_Vlt) vertailuoloihin perustuvat pohjaeläinten ekologiset luokittelut kaivosten alapuolisilla 
paikoilla. Ekologiset laatusuhteet on skaalattu niin, että erinomaisen ja hyvän ekologisen tilan 
raja-arvo on 0,8 ja luokat tästä alaspäin ovat tasavälisiä (0,2 välein). Ekologiset tilaluokat: 
sininen = Erinomainen, vihreä = Hyvä, oranssi = Tyydyttävä, keltainen = Välttävä, punainen = 
Huono. 

Paikka Tyyppi TT PMA 
  ELS_Geo ELS_Vlt ELS_Geo ELS_Vlt 

Koseruksenoja 1 HP 1,00 1,00 0,32 0,87 
Mataraoja 1 HP 0,51 0,69 0,32 1,00 
Pitkäkoskenoja HP 1,00 0,98 0,35 0,76 
Iso Ruonanoja 1 P 0,74 0,80 0,56 0,74 
Iso Ruonanoja 2 P 0,74 0,80 0,52 0,62 
Iso Ruonanoja 3 P 0,69 0,74 0,64 0,52 
Koseruksenoja 2 P 1,00 1,00 1,00 0,57 
Levijoki  2 P 1,00 1,00 1,00 0,91 
Levijoki 3 P 1,00 1,00 1,00 0,87 
Levijoki 1 P 1,00 1,00 1,00 0,86 
Mataraoja 2 P 0,69 0,74 0,64 0,87 
Mataraoja 3 P 1,00 1,00 1,00 1,00 
Mataraoja 4 P 0,85 0,98 0,66 0,59 
Seurujoki Lintulan yläpuoli K 1,00 0,92 0,68 0,64 
Seurujoki Rossimukka  K 0,76 0,77 0,98 0,73 
Seurujoki Vääräkkä  K 1,00 1,00 1,00 0,93 
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9.3.3 Vesikasvit 
 

Putkilokasvien ja vesisammalien yhdistetty tyypille ominaisten (ts. vertailuoloille ominaisten) 
vertailuarvo arvo oli 8,75 ja erinomaisen ja hyvän tilan luokkien raja-arvoksi tuli 7,0. 
Kaivosvaikutteisilla paikoilla ekologinen tila vaihteli tyydyttävästä erinomaiseen (taulukko 9.5). 
Kemin kaivoksen alapuolisen Iso Ruonanojan tila oli selvästi heikentynyt myös vesikasvien 
perusteella arvioituna, minkä lisäksi Pahtavaaran kaivoksen alapuolella havaittiin alhaisia 
indeksin arvoja, mutta muutoin ekologinen tila oli joko hyvä tai erinomainen (T 

taulukko 9.5). PMA-indeksiin perustuvat luokittelut olivat suhteellisen samankaltaisia 
verrattuna tyypille ominaisin taksoneihin (taulukko 9.5).  

 

Taulukko 9.5. Vesikasvien ekologisen luokittelun tulokset kaivosten alapuolisilla paikoilla. 
Ekologiset laatusuhteet on skaalattu niin, että erinomaisen ja hyvän ekologisen tilan raja-arvo 
on 0,8 ja luokat tästä alaspäin ovat tasavälisiä (0,2 välein). Ekologiset tilaluokat: sininen = 
Erinomainen, vihreä = Hyvä, oranssi = Tyydyttävä, keltainen = Välttävä, punainen = Huono. 

Paikka Tyyppi TT ELS_TT PMA ELS_PM
A 

Koseruksenoja 1 HP 5 0,57 22,1 0,96 
Mataraoja 1 HP 8 0,91 4,4 0,22 
Pitkäkoskenoja HP 5 0,57 12,8 0,63 
Iso Ruonanoja 1 P 3 0,34 1,1 0,06 
Iso Ruonanoja 2 P 3 0,34 1,2 0,06 
Iso Ruonanoja 3 P 1 0,11 0,9 0,04 
Koseruksenoja 2 P 8 0,91 24,7 1,00 
Levijoki  2 P 7 0,80 16,7 0,81 
Levijoki 3 P 6 0,69 30,7 1,00 
Levijoki 1 P 9 1,00 25,6 1,00 
Mataraoja 2 P 7 0,80 19,7 0,89 
Mataraoja 3 P 12 1,00 32,9 1,00 
Mataraoja 4 P 10 1,00 7,9 0,39 
Seurujoki Lintulan yläpuoli K 7 0,80 52,4 1,00 
Seurujoki Rossimukka  K 8 0,91 32,5 1,00 
Seurujoki Vääräkkä  K 8 0,91 19,0 0,87 

 

 

9.3.4 Piilevien, pohjaeläinten ja vesikasvien yhdistetty luokittelu 
 

Piilevien, pohjaeläinten ja vesikasvien aineistoista muodostettiin lisäksi yhdistetty luokittelu. 
Luokittelu tehtiin siten, että kunkin laatutekijän skaalatuista indeksiarvoista laskettiin ensin 
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keskiarvo ja tämän jälkeen laskettiin keskiarvo yli laatutekijöiden keskiarvojen. Myös 
yhdistetty luokittelu ilmentää voimakkaasti heikentynyttä ekologista tilaa Kemin kaivoksen 
alapuolisessa Iso Ruonanojassa (taulukko 9.6). Kevitsan kaivoksen alapuolisen Matarojan 
kaivosta lähinnä olevien pisteiden sekä Pahtavaaran kaivoksen alapuolisten Koseruksenojan 
ylimmän pisteen ja Pitkäkoskenojan ekologiset tilat ovat myös heikentyneet tässä 
tarkasteltujen laatutekijöiden perusteella (taulukko 9.6). Kemin kaivoksen alapuolisilla 
Seurujoen pisteillä yhdistetty ekologinen tila on alentunut voimakkaasti muuttuneen 
piileväyhteisön vuoksi (taulukko 9.6). 

Taulukko 9.6. Piilevien (PII), pohjaeläinten (POH) ja vesikasvien (VES) yhdistetty (YHD) 
ekologinen luokittelu tyypille ominaisten taksonien ja PMA-indeksin perusteella laskettuna. 
Ekologiset tilaluokat: sininen = Erinomainen, vihreä = Hyvä, oranssi = Tyydyttävä, keltainen = 
Välttävä, punainen = Huono. 

Paikka Kaivos PII POH VES YHD 
Iso Ruonanoja 1 Kemi 0,18 0,65 0,20 0,34 
Iso Ruonanoja 2 Kemi 0,36 0,63 0,20 0,40 
Iso Ruonanoja 3 Kemi 0,37 0,67 0,08 0,37 
Mataraoja 1 Kevitsa 0,32 0,42 0,57 0,43 
Mataraoja 2 Kevitsa 0,79 0,67 0,85 0,77 
Mataraoja 3 Kevitsa 0,51 1,00 1,00 0,84 
Mataraoja 4 Kevitsa 1,00 0,76 0,70 0,83 
Koseruksenoja 1 Pahtavaara 0,62 0,66 0,77 0,68 
Pitkäkoskenoja Pahtavaara 0,59 0,68 0,60 0,62 
Koseruksenoja 2 Pahtavaara 0,85 1,00 0,96 0,94 
Levijoki  2 Saattopora 1,00 1,00 0,81 0,94 
Levijoki 3 Saattopora 1,00 1,00 0,85 0,95 
Levijoki 1 Saattopora 1,00 1,00 1,00 1,00 
Seurujoki Lintulan yp Suurkuusikko 0,67 0,84 0,90 0,80 
Seurujoki Rossimukka  Suurkuusikko 0,49 0,87 0,96 0,77 
Seurujoki Vääräkkä  Suurkuusikko 0,43 1,00 0,89 0,77 

 

 

9.3.5 Kalaindeksi 
 

Koekalastuksissa kaloja saatiin suhteellisen pieniä määriä ja kuudelta alalta ei tavattu kaloja 
lainkaan. Kalaindeksin perusteella tutkimuskohteiden kalaston ekologinen tila oli pääasiassa 
erinomainen (taulukko 9.7). Taimen oli selvästi yleisin laji erinomaiseksi luokitelluilla kohteilla, 
minkä lisäksi myös simppujen ja harjuksen esiintyminen liittyi erinomaiseen tilaan. 
Heikoimmiksi luokitelluilta paikoilta tavattiin vain yksittäisiä vesistöissä tapahtuvia muutoksia 
kestäviksi luokiteltuja lajeja, useimmiten ahvenia tai särkiä. Heikentynyttä ekologista tilaa 
havaittiin sekä kaivosvaikutteisilta että vertailupaikoilta (taulukko 9.7). Iso Ruonanojassa 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 153 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

kalaston heikentynyt ekologinen tila liittyy todennäköisesti elinympäristön muutoksiin, kuten 
oli havaittavissa myös piilevien ja pohjaeläinten osalta.  

 

Taulukko 9.7. Kalaindeksin muuttujien ja lopullisen indeksin arvot sekä ekologien tilaluokka 
koekalastetuilla paikoilla. Ekologiset tilaluokat: sininen = Erinomainen, vihreä = Hyvä, oranssi = 
Tyydyttävä, keltainen = Välttävä, punainen = Huono. 

Paikka Status Kaivosalue Herkät Kestävät Särki Taimen 
0+ 

Lajimäärä Kalaindeksi Luokka 

Kivalonoja  VERT. Kemi 0,70 0,68 0,25 0,00 0,98 0,52 Hy 
Rajastenoja 1 VERT. Kemi 0,54 0,09 1,00 0,00 0,91 0,51 Ty 
Rajastenoja 2 VERT. Kemi - - - - - - - 
Iso Ruonanoja 1 VAIK. Kemi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,66 0,33 Vä 
Iso Ruonanoja 2 VAIK. Kemi 0,00 0,00 1,00 0,00 0,91 0,38 Ty 
Iso Ruonanoja 3   VAIK. Kemi - - - - - - - 
Kinnalaisenoja  VERT. Kevitsa 0,00 0,00 1,00 0,00 0,66 0,33 Vä 
Viivajoki  VERT. Kevitsa 0,79 0,71 1,00 0,00 0,91 0,68 Er 
Mataraoja 1 VAIK. Kevitsa - - - - - - - 
Mataraoja 2 VAIK. Kevitsa - - - - - - - 
Mataraoja 3 VAIK. Kevitsa 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Mataraoja 4 VAIK. Kevitsa 0,65 0,44 1,00 0,00 1,00 0,62 Hy 
Käärmeoja  VERT. Pahtavaara 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Pieruoja VERT. Pahtavaara 0,00 0,00 1,00 0,00 0,66 0,33 Vä 
Hannunoja  VERT. Pahtavaara - - - - - - - 
Pitkäkoskenoja VAIK. Pahtavaara 0,65 0,44 1,00 0,77 0,91 0,75 Er 
Koseruksenoja 1 VAIK. Pahtavaara 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Koseruksenoja 2 VAIK. Pahtavaara 0,83 1,00 1,00 0,00 0,91 0,75 Er 
Levijoki Ve1 VERT. Saattopora 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Levijoki Ve2 VERT. Saattopora 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Levijoki Ve3 VERT. Saattopora 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Levijoki Va1 VAIK. Saattopora 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Levijoki Va2 VAIK. Saattopora - - - - - - - 
Levijoki Va3 VAIK. Saattopora - - - - - - - 
Seurujoki Ve1 VERT. Suurikuusikko 0,83 1,00 1,00 0,00 0,91 0,75 Er 
Seurujoki Ve2 VERT. Suurikuusikko 0,83 1,00 1,00 0,00 0,91 0,75 Er 
Seurujoki Ve3 VERT. Suurikuusikko 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Seurujoki Vää VAIK. Suurikuusikko 0,57 0,32 0,17 0,74 1,00 0,56 Hy 
Seurujoki Ros VAIK. Suurikuusikko 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Seurujoki Lin VAIK. Suurikuusikko 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Soklinoja 1 VERT. Sokli - - - - - - - 
Soklinoja 2 VERT. Sokli 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Soklinoja 3 VERT. Sokli 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Ylä-Nuortti 1 VERT. Sokli 0,83 1,00 1,00 0,00 0,66 0,70 Er 
Ylä-Nuortti 2 VERT. Sokli 0,83 1,00 1,00 0,93 0,66 0,88 Er 
Ylä-Nuortti 3 VERT. Sokli 0,83 1,00 1,00 0,89 0,66 0,88 Er 
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9.3.6 Kaivostoiminnan vaikutus veden laatuun 
 

Kaivostoiminnalla ei havaittu tutkimuksen yhteydessä otettujen näytteiden perusteella 
vaikutusta alapuolisten jokivesien happamuuteen, sillä veden pH-arvot sekä kaivosten 
vaikutusalueella että vertailualueilla olivat neutraaleja tai lievästi emäksisiä. Veden 
happamuuden puskurointikykyä kuvaava alkaliniteetti oli korkea kaivosten vaikuttamissa 
vesissä (kuva 9.8). 

 

 
Kuva 9.8. Veden pH ja alkaliniteetti kaivosalueilla. Vertailualueet on merkitty vihreällä ja 
vaikutusalueet punaisella. 

 

Keskeisimmistä ravinteista veden kokonaisfosfori- tai fosfaattipitoisuudet eivät poikenneet 
merkittävästi vertailualueiden pitoisuuksista (kuva 9.9). Soklin alueen virtavesissä 
fosforipitoisuudet olivat selvästi muita alueita korkeampia (kokonaisfosfori keskimäärin 33 µg/l) 
ja fosforin suhteen kemialliselta tilaltaan lievästi reheviä, mikä kuvastaa alueen kallioperän 
merkittäviä fosforivarantoja. Veden typpipitoisuudet olivat selvästi korkeampia Kemin ja 
Kittilän kaivosten vaikuttamissa vesissä kuin näiden vertailualueilla (kuva 9.9). Typpikuormitus 
koostui pääosin nitriitti-nitraattitypestä. 
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Kuva 9.9. Veden kokonaisfosforin ja -typen pitoisuudet kaivosalueilla. Vertailualueet on merkitty 
vihreällä ja vaikutusalueet punaisella. 

Muiden alkuaineiden suhteen kaivosten alapuolisissa tutkimuskohteissa oli kohonneita 
pitoisuuksia bariumia (Ba), booria (B), kaliumia (K), kalsiumia (Ca), magnesiumia (Mg), natriumia 
(Na), strontiumia (Sr) ja rikkiä (S) (liitteet 3 ja 4). Erityisesti näiden alkuaineiden pitoisuudet 
olivat vertailualuesiin verrattuna hyvin korkeita Kemin kaivoksen alapuolisessa Iso 
Ruonanojassa. Valtioneuvoston asetuksella (868/2010) vesiympäristölle vaarallisiksi ja 
haitallisiksi määrätyistä alkuaineista kadmiumin (raja-arvo: 0,2 µg/l), nikkelin (raja-arvo: 20 µg/l) 
ja lyijyn (raja-arvo: 7,2 µg/l) pitoisuudet jäivät tutkimuskohteissa selvästi alle haitallisten raja-
arvojen ((liitteet 3 ja 4). Rikin muodoista sulfaatin pitoisuudet olivat selvästi korkeammat 
kaivosten (sekä aktiiviset, että lopetetut kaivokset, (liitteet 3 ja 4) vaikutusalueella olevissa 
vesistöissä kuin vertailualueilla.   

 

 

9.4 Tulosten tarkastelu 

 

Kaivostoiminnan vesistövaikutukset olivat hankkeen aineistossa vaihtelevia. Ekologisen 
luokittelun tulokset vaihtelivat kaivosalueiden välillä, minkä lisäksi vaihtelua havaittiin myös 
kaivosalueiden sisällä. Pohjaeläimillä geologisiin vertailuoloihin perustuvat ekologiset 
laatusuhteet olivat lähes säännönmukaisesti alhaisempia kuin valtakunnallisessa luokittelussa 
käytettyihin vertailuoloihin perustuvat laatusuhteet, mutta erot olivat useimmiten pieniä. 
Piilevillä geologisiin vertailuoloihin perustuvat ekologiset laatusuhteet olivat useammin 
korkeampia kuin valtakunnallisiin vertailuoloihoin perustuvat laatusuhteet, mutta poikkeamia 
havaittiin molempiin suuntiin. Valtakunnallisiin vertailuoloihin perustuvissa luokitteluissa 
hankkeen vertailupaikat luokittuivat toisaalta pääosin erinomaista heikommiksi, mikä viittaa 
siihen, että geologisesti poikkeavien valuma-alueiden purojen pohjaeläin- ja piileväyhteisöjen 
koostumus on näille vesistöille ainakin jossain määrin omaleimainen. Kalaindeksiin perustuvat 
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ekologiset luokittelut olivat erittäin vaihtelevia. Kaloja saatiin kohteista hyvin pieniä määriä ja 
kokonaan kalattomien kohteiden määrä oli suhteelliseen suuri, joten näyttää siltä, että 
kalastoon perustuva vesistöjen ekologisen tilan seuranta soveltuu heikosti pienimpien 
latvavesillä sijaitsevien vesistöjen tilan arviointiin. Myös vesikasvien kartoituksissa oli ongelmia 
pienissä vesistöissä, joten vesikasvien käyttöä kannattanee harkita vain isommissa vesistöissä. 

 

Valuma-alueen geologian vaikutus vesiympäristössä 

Valuma-alueen geologisten erityispiirteiden vaikutukset vesistöihin ovat usein yhteydessä 
happamoitumista aiheuttaviin tekijöihin. Maankäytöstä aiheutuvat ajoittaiset 
happamuusongelmat ovat toistuva ilmiö rannikkomme alunamaiden halki virtaavissa joissa ja 
ilmiöön liittyviä ekologisia vaikutuksia on tutkittu paljon (Fältmarsch ym. 2008). Myös herkästi 
rapautuva sulfidimineraaleja sisältävä mustaliuske aiheuttaa hapettuessaan maaperän ja vesien 
voimakasta happamoitumista. Mustaliuske sisältää myös runsaasti raskasmetalleja, joita 
saattaa liueta vesistöihin (Loukola-Ruskeeniemi ym. 1998). Mustaliuskeen aiheuttama vesien 
happamoituminen yhdessä korkeiden metallipitoisuuksien kanssa vaikuttaa voimakkaasti 
vesieliöstöön, joka mustaliuskevaltaisilla valuma-alueilla on vähälajinen ja koostuu pääasiassa 
happamoitumista sietävistä lajeista (Tolkkinen ym. 2013, Annala ym. 2014, Tolkkinen ym. 
2015). Mustaliusketta esiintyy paikoitellen myös hankkeen tutkimusalueella (Loukola-
Ruskeenniemi ym. 2011), mutta koottujen aineistojen vesistöt sijaitsevat pääosin niin kutsulla 
Lapin vihreän kiven vyöhykkeellä. Alueen kallioperä on emäksistä ja suhteellisen helposti 
rapautuvaa, minkä seurauksena veden pH on alueen vesistöissä tyypillisesti korkea (Tenhola & 
Tarvainen 2008). Veden pH oli myös tämän selvityksen kohteissa joko neutraali tai lievästi 
emäksinen. Veden sähkönjohtavuus ja metallien pitoisuudet olivat hankkeen vertailualueilla 
kuitenkin suhteellisen alhaisia, joten mustaliuskealueiden vesistöihin verrattuna hankkeen 
vertailuvesistöt lienevät huomattavasti vähemmän vaativia elinympäristöjä eliöstölleen. 
Vertailualueiden lajiston omaleimaisuus saattaakin hyvin selittyä emäksisiä oloja suosivien 
lajien esiintymisellä. Myös ravinnepitoisuudet olivat osin korkeita, etenkin Soklin alueella, joten 
hankkeen vertailuvesistöissä on mukana myös poikkeuksellisen tuottavia elinympäristöjä. 

 

Valuma-alueen geologian vaikutus jokien tilanarviointiin 

Pohjaeläimillä kansalliseen tyypittelyyn perustuvat ekologiset laatusuhteet olivat 
kaivostoiminnan vaikuttamilla paikoilla korkeampia verrattuna geologisen tyypittelyn 
laatusuhteisiin, mutta piilevillä usein alhaisempia verrattuna geologian huomioiviin 
vertailuoloihin perustuvaan luokitteluun. Erot luokittelujen välillä olivat molemmilla 
laatutekijöillä suhteellisen pieniä kaivosvaikutteisilla pisteillä, mutta hankkeen vertailupaikoilla 
etenkin piilevien valtakunnallisiin vertailuoloihin perustuvat luokittelut poikkesivat 
huomattavasti erinomaisesta tilasta. Tämä viittaa siihen, että geologian perusteella 
määritellyistä jokityypeistä puuttuu valtakunnallisille tyypeille ominaisia lajeja ja näiden 
jokityyppien lajien runsaussuhteet ovat erilaisia kuin valtakunnallisessa tyypittelyn 
jokityypeissä. Lajien runsaussuhteiden erot olivat selviä myös pohjaeläinten osalta. 
Valtakunnallisessa ekologisessa luokittelussa geologisesti poikkeavilla alueilla sijaitsevat 
vesistöt saattavat siis aliluokittua suhteessa niiden todelliseen ekologiseen tilaan. Pienet erot 
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eri tyyppeihin perustuvien luokittelujen välillä kaivosten alapuolisissa pisteissä viittaavat siihen, 
että valuma-alueen geologisille olosuhteille ominainen lajisto reagoi herkästi niiden 
elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  

 

Kaivostoiminnan vaikutukset jokieliöstöön  

Kaivostoiminnan vaikutukset olivat selvimmin nähtävissä piilevien luokituksissa. Tämä oli 
odotettuakin, koska piilevät reagoivat herkästi muutoksiin vedenlaadussa (De Jonge ym. 2008). 
Myös vesikasveissa näkyi suhteellisen suuria muutoksia sekä lajiston koostumuksessa että lajien 
runsaussuhteissa joidenkin kaivosten alapuolissa vesistöissä, kun taas pohjaeläimistön 
muutokset ilmenivät lähinnä lajien runsaussuhteissa. Kaivosten vaikutukset alapuolisten 
vesistöjen veden laatuun olivat hyvin vaihtelevia, kuten saattoi odottaakin, koska mukana oli 
sekä toimivia että jo toimintansa lopettaneita kaivoksia. Selvin ero ensin mainittujen välillä 
näkyi veden typpipitoisuuksissa, jotka olivat korkeimmat Kittilän ja Kemin kaivosten alapuolissa 
vesistöissä. Kemin kaivosalueen typpipitoisuuksia lukuun ottamatta kaivosalueiden kemiallinen 
vedenlaatu ravinteiden suhteen luokittui hyvään tai erinomaiseen tilaan. Yleisemmin 
kaivosvaikutus näkyi kohonneina alkuaineiden sekä erityisesti sulfaatin pitoisuuksina. Sulfaatin 
on havaittu korkeina pitoisuuksina lisäävän makean veden kalojen ja muiden eliöiden 
kuolleisuutta (Elphick et al. 2011). Kirjolohen mätimunien kehityksessä on havaittu kuukauden 
altistusajalla ensimmäiset merkit sulfaatin vaikutuksesta mädin kuolleisuuteen, kun pitoisuus 
ylitti 340 mg/l (Elphick et al. 2011), mikä on selvästi korkeampi sulfaattipitoisuus kuin 
tutkituista kohteista Kemin kaivoksen alapuolisissa vesissä havaittu korkein pitoisuus 53 mg/l. 
Sulfaatit voivat järvisyvänteisiin kertyessään aiheuttaa järven pysyvää kemiallista kerrostumista, 
jolloin järven täyskierto jää vajaaksi, eikä alusvesi sekoitu ja hapetu. Lisäksi rehevien järvien 
hapettomissa syvänteissä sulfaatit pelkistyvät rikkivedyksi (H2S) ja rautasulfideiksi (FeS), jotka 
vähentävät järvien alusveden fosforin sitoutumista rautaan, ja täten voivat lisätä järvien 
rehevöitymiskehitystä. Tutkimuksen kaivosten sulfaattipäästöt olivat näytteenottohetkellä 
kuitenkin pieniä ja vastaanottavat vesistöt merta, jokia tai pieniä nopean läpivirtauksen järviä. 
Näin ollen riskit edellä mainittujen ongelmien syntymiselle ovat todennäköisesti vähäisiä. 
Kaivostoiminnan vaikutukset olivat kuitenkin selvästi nähtävissä ekologisen tilan muutoksina. 
Yhdistetyn geologiset olosuhteet huomioivan ekologisen luokittelun mukaan vesistöjen 
ekologinen tila oli luonnontilaisen kaltainen vain Saattoporan jo suljetun kaivoksen 
alapuolisessa Levijoessa sekä kaivoksesta alavirrassa kauimmaisina sijaitsevilla Kevitsan 
Mataraojan ja Kittilän Seurujoen näytepisteillä. Kemin kaivoksen alapuolinen Iso Ruonanojan 
yläosa on voimakkaasti perattu, joten havaitut muutokset joen ekologisessa tilassa aiheutuvat 
todennäköisesti monen tekijän yhteisvaikutuksesta.  

 

Johtopäätökset 

Hankkeen tulokset viittaavat siihen, etteivät kansallisen ekologisen luokittelun jokityypit 
välttämättä edusta geologisesti poikkeavilla valuma-alueilla virtaavien jokien luonnontilaisen 
kaltaisia biologisia yhteisöjä. Kansallisiin jokityyppeihin perustuva ekologinen luokittelu saattaa 
tuottaa harhaan johtavia tuloksia etenkin piilevillä, joiden lajiston koostumuksessa oli selviä 
eroja kansallisten ja geologiaan perustuvien jokityyppien välillä. Geologinen vaikutus on 
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nähtävissä myös pohjaeläinyhteisöissä, joskin vaikutus näkyi pääasiassa lajien runsaussuhteissa. 
Piileville ja pohjaeläimille oli mahdollista muodostaa suhteellisen laajoihin aineistoihin 
perustuvat geologiset vertailuolot, joiden perusteella voidaan ainakin suuntaa-antavasti 
arvioida näiden biologisten laatutekijöiden poikkeamia suhteessa luonnontilaisen kaltaisiin 
olosuhteisiin. Vesikasveihin ja kaloihin perustuvien ekologisen tilan arvioinneissa geologiset 
olosuhteet kannattanee myös huomioida, mutta näiden laatutekijöiden soveltuvuus pienimpiin 
jokivesistöihin ei ole paras mahdollinen.  

Euroopan Unionin vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisessa ekologisen tilan luokittelussa 
pyritään luonnontilaisen kaltaisten vertailuolojen avulla arvioimaan, kuinka paljon vesistöt ovat 
muuttuneet suhteessa siihen, mitä niiden pitäisi keskimäärin luonnontilassa olla. Toiminnan 
vaikutusten seurannassa olisi kuitenkin keskeistä erottaa luonnollisista tekijöistä aiheutuvat 
muutokset ihmistoiminnan aiheuttamista muutoksista. Poikkeukselliset olosuhteet, kuten 
kuivuus tai tulvat vaikuttavat jokieliöstöön niin luonnontilaisissa kuin ihmistoiminnan 
muuttamissa vesistöissä. Luonnollisten häiriöiden seurauksena lajiston monimuotoisuus usein 
alenee ja samalla muuttuvat myös lajien runsaussuhteet (Mykrä ym. 2008, Huttunen ym. 2012). 
Vesistövaikutuksien seuranta vain kaivos- tai muita kuormittavia vesiä vastaanottavissa 
vesistöissä ei mahdollista luonnollisista syistä ja ihmistoiminnasta aiheutuvien vaikutusten 
erottamista. Vesistövaikutusten tarkkailun tulisikin perustua toiminnan vaikutuspiirissä olevien 
tarkkailupisteiden ja samalla alueella sijaitsevien vertailupaikkojen seurantaan. Vesistön tilan 
muutosta suhteessa sen luonnontilaan voidaan kuitenkin käytännössä arvioida vain toimintaa 
edeltäneen tilanteen perusteella. Elinympäristöjä äkillisesti muuttavien hankkeiden, kuten 
esimerkiksi kaivosten vesistötarkkailu olisikin syytä perustaa asetelmaan, jossa tarkkaillaan 
muutettua vesistöä ja alueen vertailuvesistöjä sekä ennen että jälkeen toiminnan aloittamisen 
(Underwood 1991, Downes ym. 2002). Käytännössä alueella, jolle suunnitellaan toimintaa, tulisi 
aloittaa vesistön tilan seuranta jo useita vuosia ennen elinympäristöä muuttavan toiminnan 
aloittamista. 
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10 UUSIA POTENTIAALISIA MENETELMIÄ KAIVOSVESIEN VESISTÖTARKKAILUUN: 
MENETELMÄTESTAUSS 

Suomen ympäristökeskus 

 

10.1 Pohjaleväyhteisöt Lapin kaivosalueiden jokivesissä 

Annika Vilmi ja Satu Maaria Karjalainen, Suomen ympäristökeskus 

 

10.1.1 Johdanto 
 

Virtavesien pohjassa eläviä eliöitä käytetään yleisesti vesistöjen ekologisen tilan arvioinnissa ja 
seurannassa (Hering ym. 2006). Paikan eliölajien perusteella voidaan päätellä, mikä on 
kyseisen paikan ekologinen tila. Tiettyjen lajien runsastuminen tai häviäminen voi viitata 
ihmisperäisiin vesistövaikutuksiin. Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää saada tietoa niin 
kuormitetuilta paikoilta kuin luonnontilaisilta tai lähes luonnontilaisilta vertailupaikoilta. 
Tällaisen tutkimusasetelman avulla voidaan verrata kuormitetun paikan eliöstöä 
vertailupaikan eliöstöön. Näin saadaan tietoa siitä, millä tavalla erilaiset eliöt reagoivat 
ihmisten aikaansaamiin muutoksiin elinympäristössään.  

Mikroskooppiset eliöt, kuten piikuoriset levät, reagoivat verrattain pienellä viiveellä 
ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Ne lisääntyvät pienen kokonsa takia nopeasti, jolloin 
muutokset ympäröivissä olosuhteissa heijastuvat suhteellisen lyhyellä viiveellä paikalliseen 
lajikoostumukseen eli yhteisörakenteeseen. Eri piilevälajeilla on lisäksi erilaisia mieltymyksiä 
ympäristöolojen suhteen: esimerkiksi osa lajeista viihtyy vähäravinteisemmissa olosuhteissa 
kuin toiset, ja osa orgaanisesti kuormitetuissa vesissä. Piileväyhteisöjen käytön suosio 
ympäristön tilan ilmentäjinä perustuu nimenomaan niiden nopeaan reaktioon ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin ja lajien erilaisiin olosuhdemieltymyksiin (Dixit ym. 1992; Round ym. 
2007).  

Haitallisten aineiden vaikutuksia piileviin on tutkittu suhteellisen paljon. Piilevien 
käyttökelpoisuutta metallivaikutusten indikaattoreina on tutkittu esimerkiksi Kanadassa 
kaivosalueiden järvisedimenttien piilevien osalta (Cattaneo ym. 2011). Tutkimuksessa 
havaittiin piileväyhteisöjen rakenteiden muutosten – siis muutokset paikallisessa 
lajikoostumuksessa ja lajien runsaussuhteissa – olevan sidoksissa kaivosvaikutuksiin. Samalla 
oli havaittu muutamia lajeja, jotka runsastuivat kaivosvaikutuksen kasvaessa. Kohonneiden 
metallipitoisuuksien onkin havaittu vaikuttavan piileväyhteisöjen rakenteisiin ja lajiston 
monimuotoisuuteen (Luis ym. 2009; Ivorra ym. 1999; Guasch ym. 2009; Herlory ym. 2013). 
Tämän vuoksi metalli- ja puolimetallien vaikutusta piileväyhteisöihin tulee 
vesistötutkimuksissa selvittää muiden ympäristömuuttujien kuten veden fysikaalis-
kemiallisten ja uoman hydrogeomorfologisten ominaisuuksien rinnalla.  

Moni eliöstölle haitallinen aine muistuttaa ominaisuuksiltaan jotain ravinnetta. Mikrolevät 
käyttävät esimerkiksi fosfaattimolekyylejä muistuttavaa haitallista arsenaattia ravinteen 
tapaan (Barral-Fraga ym. 2016). Tällöin arsenikki pienentää piilevien solukokoa ja heikentää 
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niiden tuottavuutta. Metallimyrkytyksen on myös todettu heikentävän leväsolujen 
liikkumiskykyä (Cohn ja McGuire 2000). Erityyppisten metallien ja myrkkyjen on havaittu 
aiheuttavan piilevien soluissa kasvun heikentymistä ja erityyppisiä epämuodostumia 
(Cattaneo ym. 2004; Falasco ym. 2009; kuva 10.1). Viime vuosina Ruotsissa onkin aloitettu 
piilevämääritysten ohessa epämuodostuneiden piilevien määrien dokumentointi ongelman 
laajuuden tunnistamiseksi (Maria Kahlert, suullinen tiedonanto). Jos epämuodostuneiden 
piileväkuorten osuus on suuri, tulisi kiinnittää huomiota vesistön veden laatuun ja sen 
sisältämiin haitta-aineisiin (Amelie Jarlman, suullinen tieto). 

 

 
Kuva 10.1. Rossithidium- (ylärivillä) ja Fragilaria-sukujen (alarivillä) normaalisti kasvaneita 
soluja (a), hieman epämuodostuneita soluja (b) sekä voimakkaasti epämuodostuneita soluja 
(c). 

Vesistöjen pohjan kivien pinnoilla elävien päällyslevien a-klorofyllimääriä on 
menetelmäkehityksen myötä voitu viime vuosina mitata sinilevien, vihreiden levien ja 
ruskeiden levien (yleensä piilevien) osalta BenthoTorch-fluorometrillä (bbe moldaenke). Laite 
mittaa päällyslevästön heijastamat aallonpituudet ja määrittää eri aallonpituuksiin perustuen 
leväryhmien biomassat (μg/cm2; kuva 10.2). Kokonaisleväbiomassan sekä eri leväryhmien 
biomassojen vaihtelu voi kertoa ympäristöoloissa tapahtuvista muutoksista, tosin tulosten 
tulkinta voi olla haasteellista. Suuri biomassa voi muodostua ravinteikkaissa olosuhteissa, 
mutta myös pitkään jatkuneissa niukkaravinteisissa olosuhteissa, jos ympäristö on pysynyt 
stabiilina. Pieni biomassa voi muodostua niukkaravinteisessa kasvuympäristössä tai se voi olla 
seurausta esimerkiksi pohjaeläinten runsaasta laiduntamisesta, kovasta aallokosta tai 
myrkyllisistä olosuhteista.  Fluorometritekniikan etuihin kuuluvat mittauksen nopeus ja 
helppous, mutta laite tulee ajoittain myös huoltaa ja kalibroida. Tärkeää on myös puhdistaa 
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laite huolellisesti jokaisen mittauksen jälkeen, jotta mittausalueelle ei jää leväjäämiä tai likaa 
vääristämään seuraavan mittauksen tuloksia. 

 

 
Kuva 10.2. Kaksi BenthoTorch-fluorometriä. Maastossa laitteen punainen osa asetetaan 
tiiviisti mutta kevyesti uoman pohjasta otetun kiven pinnalle, josta laite yhden 
neliösenttimetrin alueelta määrittää sinilevien, vihreiden levien ja piilevien massat.   

 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty mahdollisia uusia jokien päällyslevästöön perustuvia 
menetelmiä kaivosten vesistövaikutusten arviointiin. Työssä on vertailtu piileväyhteisöjen 
biomassoja sekä erityisesti piileväyhteisöjä kaivosvaikutteisilla sekä geologisesti vastaavilla 
vertailualueilla. Piileväyhteisöjen rakenteen lisäksi on tarkasteltu yksittäisiä piilevälajeja ja 
epämuodostuneiden leväsolujen osuuksia. Päällyslevästön biomassan tarkastelussa ovat 
mukana sinilevät, vihreät levät ja piilevät. 

 

10.1.2 Tutkimusalueet ja menetelmät 
 

Tutkimuksessa oli mukana jokia tai puroja Kemin, Kevitsan, Kittilän, Pahtavaaran, Saattoporan 
ja Soklin alueilla Lapissa (kuva 10.3). Kaikkiin kuuteen kaivosteollisuuden kohdealueeseen 
viitataan kaivosalue-termillä. Yhteensä 18 kaivosvaikutteista näytepaikkaa sijaitsivat 
kaivosalueiden alapuolella, kaivosalueelta tulevissa puroissa tai joissa. Yhteensä 18 
vertailualuetta, jotka eivät oletettavasti olleet kaivosvaikutuksen piirissä, sijaitsivat kaivosten 
yläpuolisilla valuma-alueilla tai lähistöllä, jonne kaivosalueelta ei valu vesiä. Maastotyöt 
toteutettiin kesäkuussa 2017. Kittilässä tehtiin tämän lisäksi vielä ylimääräinen maastokäynti 
heinä-elokuussa 2018, jolloin tehtiin lisätarkastelu koskien Seurujoen pohjalevien biomassaa.  

Jokaisella 36 näytepaikalla mitattiin veden lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, virrannopeus, 
uoman syvyys ja leveys, pohjan kivien partikkelikoko sekä varjoisuus. Näytepaikoilla otettiin 
myös vesinäytteet, joista laboratoriossa määritettiin veden sameus, kiintoaine, alkaliniteetti, 
kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, epäorgaaninen typpi, orgaaninen typpi, nitriitti-
nitraattityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, suodatettu kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, 
sulfaatti, piidioksidi ja liukoinen orgaaninen hiili. Näiden lisäksi vesinäytteistä analysoitiin 
alkuainepitoisuuksia. Tähän tarkasteluun mukaan otettiin alumiini, antimoni, arseeni, barium, 
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boori, kadmium, kalium, kalsium, koboltti, kromi, kupari, litium, lyijy, magnesium, mangaani, 
molybdeeni, natrium, nikkeli, rauta, rikki, rubidium, seleeni, sinkki, strontium, tallium, titaani, 
uraani ja vanadiini, joiden pitoisuuksissa esiintyi vaihtelua näytepaikkojen välillä ja joiden 
pitoisuudet eivät olleet laboratorion määritysrajan alapuolella. Alkuainemääritykset ovat 
keskeisiä tausta-aineistoja kun tarkastellaan kaivosvaikutuksia vesistöjen leväkasvustoihin. 
Lisäksi jokaisella näytepaikalla tallennettiin paikan koordinaatit. Kunkin näytepaikan 
yläpuolisen valuma-alueen pinta-ala laskettiin jälkikäteen ArcGIS-ohjelmistolla. Eroja 
tutkituissa muuttujissa kaivosvaikutteisten ja vertailupaikkojen välillä tutkittiin Wilcoxonin 
testillä, joka tunnetaan myös nimellä Mann-Whitneyn U-testi. 

 

 
Kuva 10.3. Lapin kaivoskeskittymän tutkimusalueet. Näytepaikoista puolet sijaitsee Kemin, 
Kevitsan, Kittilän, Pahtavaaran, Saattoporan ja Soklin kaivosalueiden alapuolisissa virtavesissä 
ja puolet kunkin kaivosalueen lähettyvillä vertailualueilla, kaivosvaikutuksen 
ulottumattomissa. Näytepaikat kuvastavat osin koko yläpuolisten valuma-alueiden tilannetta, 
sillä valuma-alueilta tulevat vedet virtaavat näytepaikkojen läpi alemmaksi vesistössä. 
Taustalla näkyy GTK:n määrittämä malmipotentiaali koko Lapin alueelle. 
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10.1.2.1 Piilevät 
 

Näytepaikalla piilevänäytteenottoa varten valittiin satunnaisesti 10 nyrkinkokoista kiveä noin 
40 cm syvyydestä eri puolilta uoman pohjaa. Kivien pinnoilta hangattiin 5 x 5 cm:n kokoista 
aluetta 20 sekunnin ajan hammasharjalla, joka jokaisen kiven jälkeen huuhdeltiin 
pakasterasiaan otetussa näytepaikan vedessä. Näytteet säilöttiin etanolilla ja laitettiin 
viileään ja valottomaan kylmälaukkuun. Piilevänäytteet otettiin 36 näytepaikalla samalla 
tavalla. Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa tutkimuspistekohtaisista näytteistä 
valmistettiin piileväpreparaatit standardimenetelmin (Eloranta ym. ,2007).  

Piilevät määritettiin alimmalle mahdolliselle taksonomiselle tasolle käyttäen ajantasaista 
nimistöä ja määrityskirjallisuutta (Lange-Bertalot ym., 2017; katso myös Van de Vijver, 2012 
ja 2013). Havaitut piilevätaksonit ja niiden lukumäärät kultakin näytepaikalta kirjattiin 
OMNIDIA-tietokantaan (Lecointe ym., 1993). Taksonomisen määrityksen ohessa kirjattiin 
ylös epämuodostuneiden valvojen osalta niiden laji, epämuodostuneisuuden tyyppi 
(ulkomuodon tai sisäisten rakenteiden epämuodostuma) ja aste (hieman tai voimakkaasti 
epämuodostunut). Määrittäjä oli läpäissyt viimeisimmän Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
yhteisen piilevien interkalibrointikokeen (NorBAF). 

Tilastoanalyysit tehtiin pääasiassa R-tilasto-ohjelmalla (R Core Team, 2019) ja sen 
yhteisöanalyyseihin keskittyvällä vegan-paketilla (Oksanen ym., 2018). 
Etäisyysmatriisiperusteisella varianssianalyysillä selvitettiin, eroavatko piileväyhteisöt 
toisistaan kaivosvaikutteisten ja vertailupaikkojen välillä (adonis-funktio). Piileväyhteisöt 
kuvattiin nmds-ordinaatiotilassa sekä kaivosvaikutuksen että tutkimusalueiden mukaan 
(metaMDS-funktio).  

Similarity Percentage -analyysin eli lyhyemmin simper-analyysin perusteella tunnistettiin 
lajeja, joiden esiintyminen tai runsaus eniten vaikuttaa kaivosvaikutteisten paikkojen ja 
vertailupaikkojen piileväyhteisöjen eroavaisuuksiin (simper-funktio).  

Variaation osituksella selvitettiin minkä verran maantieteelliset, alkuaine- ja fysikaalis-
kemialliset muuttujat selittävät yhteisörakenteen ja lajirunsauden vaihtelua (varpart-
funktio). Yhteisörakenteella tarkoitetaan lajien esiintymisen ja runsauksien vaihtelua 
tutkimuspaikoilla. Lajirunsaudella tarkoitetaan tutkimuspaikoilla esiintyvien lajien 
kokonaismäärää. Alla on listattuna kolmeen selittävien muuttujien ryhmään sisällytetyt 
muuttujat.  

- Maantieteellinen ryhmä: pohjois- ja itäkoordinaatti, valuma-alueen pinta-ala 

- Alkuaineryhmä: alumiini, antimoni, arseeni, barium, boori, kadmium, kalium, kalsium, 
koboltti, kromi, kupari, litium, lyijy, magnesium, mangaani, molybdeeni, natrium, nikkeli, 
rauta, rikki, rubidium, seleeni, sinkki, strontium, tallium, titaani, uraani ja vanadiini 

- Fysikaalis-kemiallinen ryhmä: veden lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, virrannopeus, 
uoman syvyys, uoman leveys, pohjan kivien partikkelikoko, varjoisuus, veden sameus, 
kiintoaine, alkaliniteetti, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi, epäorgaaninen typpi, 
orgaaninen typpi, nitriitti-nitraatti-typpi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, suodatettu 
kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, sulfaatti, piidioksidi ja liukoinen orgaaninen hiili 
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Maantieteellisen ryhmän muuttujat ovat tärkeitä sijainnin merkitystä arvioitaessa, sillä 
lähekkäin sijaitsevat paikat voivat olla lajistoltaan ja/tai ominaisuuksiltaan hyvin 
samankaltaiset, kun taas kaukana toisistaan sijaitsevat paikat ovat usein hyvin erityyppisiä. 
Alkuaineryhmän muuttujat kuvastavat pääasiassa veden metalli- ja puolimetallipitoisuuksia, 
joita ei yleensä vesinäytteistä analysoida. Kaivosvaikutuksia tutkittaessa tämä tieto on 
kuitenkin olennaista. Fysikaalis-kemiallisen ryhmän muuttujat ovat yleisemmin analysoituja 
perustutkimuksessa ja ympäristön tilan seurannassa. Ennen varsinaista vaihtelun ositusta 
kustakin muuttujaryhmästä valittiin sovitettuun R2-arvoon ja p-arvoon perustuen 
osuvimmat muuttujat mukaan otettaviksi tilastoanalyysiin (ordiR2step-funktio).   

Piilevien määritys lajitasolle vie enemmän aikaa kuin pelkästään sukutasolle määritettäessä. 
Sukutasolle määrityksen riittävyyttä on siten hyvä arvioida kustannustehokkuuden nimissä, 
joskin sukutasolle määritettäessä usein hyvinkin tärkeä lajikohtainen tieto jää puuttumaan. 
Mantelin testillä arvioitiin minkä verran laji- ja sukutasolle määritetyt piileväyhteisöt 
vastaavat toisiaan (mantel-funktio). Analyysi perustui Hellingerin etäisyyksiin. 

Korrelaatioanalyysejä tehtiin useammassa yhteydessä. Korrelaatiot perustuivat Spearmanin 
järjestyskorrelaatiokertoimeen. 

 

10.1.1.2 Pohjalevien biomassa 

Tutkimuspisteellä valittiin satunnaisesti 10 nyrkinkokoista kiveä uoman pohjalta. a-klorofyllin 
määrä kivien pinnoilla mitattiin BenthoTorch-laitteella. Laite asetettiin kiven 
häiriintymättömälle yläosan pinnalle mittausta varten. Mittaukset toistettiin kaikilla 36 
tutkimuspisteellä samalla tavalla.  

Mittaustulokset siirrettiin laitteelta tietokoneelle taulukkomuodossa. Kullekin 
tutkimuspisteelle laskettiin 10 toistettuun mittaukseen perustuen keskiarvot sinilevien, 
vihreiden levien ja piilevien biomassoille sekä kokonaisbiomassoille. Tilastoanalyysit tehtiin 
pääasiassa R-tilasto-ohjelmalla. Muuttujavalinta-analyysillä biomassojen vaihtelua valikoitui 
selittämään vain muutama selittävä muuttuja (ordiR2step-funktio), joten vaihtelun ositusta 
ei päällyslevästön biomassojen osalta tehty. Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella 
tarkasteltiin biomassojen ja harvojen valikoituneiden selittävien muuttujien suhdetta. 
Kokonaisbiomassojen eroavaisuuksia kuuden tutkimusalueen välillä tutkittiin Kruskal-
Wallisin testillä.  

Ylimääräinen maastokäynti Kittilän Seurujoella tehtiin elokuussa 2018. Seurujoella mitattiin 
pohjalevien biomassa Suurkuusikon kaivoksen alapuolella 16 kiveltä ja yläpuolella 31 kiveltä. 
Eroja biomassassa kaivosvaikutteisen ja vertailupaikan välillä tutkittiin Wilcoxonin testillä. 
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10.1.3 Tulokset ja niiden tulkinta 
 

10.1.3.1 Fysikaalis-kemialliset olosuhteet ja alkuainepitoisuudet 
 

Fysikaalis-kemialliset olosuhteet olivat pääasiassa hyvin samankaltaiset kaivosvaikutteisilla 
paikoilla ja vertailupaikoilla (taulukko 10.1). Ainoastaan alkaliniteetti, kemiallinen 
hapenkulutus, liukoinen orgaaninen hiili, sulfaatti ja sähkönjohtavuus poikkesivat 
kaivosvaikutteisten vesien ja vertailualueen vesien välillä. Huomionarvoista on, että 
piileväyhteisöjen lajikoostumuksen kannalta tärkeä muuttuja, veden pH, ei eronnut 
kaivosvaikutteisten ja vertailualueiden välillä. Samoin piileville tärkeät piidioksidipitoisuudet 
olivat samankaltaiset läpi tutkimusaineiston.  

Alkuainemääritysten myötä kaivosvaikutteiset ja vertailupaikat erosivat toisistaan fysikaalis-
kemiallisia muuttujia useammin. Alumiinin, bariumin, kaliumin, kalsiumin, lyijyn, 
magnesiumin, rikin, rubidiumin, seleenin, sinkin ja strontiumin osalta erot 
kaivosvaikutteisten vesien ja vertailualueen vesien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä.  

Taulukko 10.1. Fysikaalis-kemiallisten muuttujien ja alkuainepitoisuuksien minimi-, maksimi- 
ja keskiarvot kaivosvaikutteisilla ja vertailupaikoilla. Ne muuttujat, joiden arvot tilastollisesti 
merkitsevästi eroavat kaivosvaikutteisten ja vertailupaikkojen välillä, on merkattu paksulla 
fontilla (p ≤ 0,05). 

  Kaivosvaikutteiset paikat   Vertailupaikat 

Muuttuja Minimi Maksimi Keskiarvo   Minimi Maksimi Keskiarvo 

Alkaliniteetti (mmol/l) 0.252 2.21 0.932  0.234 0.888 0.415 

Ammoniumtyppi (µg /l) 1 110 19  2 74 10 

Epäorgaaninen typpi (µg /l) 3.5 1310 273.4  5.5 101 22.4 

Fosfaattifosfori (µg /l) 1 33 8  1 28 9 

Kemiallinen hapenkulutus (mg/l) 6.7 32 11.4  5 28 16.2 

Kiintoaine (hehkutusjäännös) (mg/l) 0 3.5 0.7  0 3.3 0.6 

Kiintoaine (nuclepore) (mg/l) 0.5 14 2.8  0.5 14 3.0 

Kokonaisfosfori (µg /l) 3 40 14  6 45 17 

Kokonaisfosfori (suodatettu) (µg /l) 3 33 8.8  1.5 27 10.8 

Kokonaistyppi (µg /l) 160 1700 533  130 750 321 

Nitriitti-nitraattityppi (µg /l) 2.5 1200 254.7  2.5 68 12.9 

Orgaaninen hiili (liukoinen) (mg/l) 4.9 23 9.1  4.1 21 12.0 

Orgaaninen typpi (µg /l) 129 638 259  122 649 299 

Partikkelikoko (cm) 1.275 8.54 5.303  3.37 8.765 5.726 

pH 6.74 7.97 7.52  6.86 8.15 7.38 

Piidioksidi (mg/l) 5.3 11 7.9  3 13 7.6 

Sameus (FNU) 0.61 11 2.81  0.53 44 5.40 
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Sulfaatti (mg/l) 0.6 53 17.9  0.25 3.8 1.7 

Sähkönjohtavuus (mS/m) 41.8 951 205.2  26.2 104 45.2 

Uoman leveys (cm) 160.5 1720 695.1  120 1425 624.3 

Uoman syvyys (cm) 14.9 68 38.20  10.75 75.75 34.11 

Varjoisuus (%) 0 57 17  0 42 16 

Veden lämpötila (°C) 9.5 11.7 10.5  9.1 12.3 10.4 

Virrannopeus (m/s) 0.067 0.893 0.399   0.054 0.816 0.395 

Alumiini (µg /l) 2.5 180 30.3  18 98 52.3 

Antimoni (µg /l) 0.01 5.60 0.37  0.01 0.03 0.01 

Arseeni (µg /l)                                                       0.12 2.70 0.80  0.07 2.10 0.61 

Barium (µg /l) 3.6 190 41.4  3 20 7.2 

Boori (µg /l) 0.5 54 11.4  0.7 12 2.3 

Kadmium (µg /l) 0.0015 0.0060 0.0024  0.0015 0.0060 0.0024 

Kalium (mg /l) 0.2 17.6 3.7  0.05 1.1 0.4 

Kalsium (mg /l) 4.5 40.6 16.2  2.6 9.5 5.8 

Koboltti (µg /l) 0.04 12 0.83  0.03 0.97 0.18 

Kromi (µg /l) 0.15 4.4 1.02  0.18 4.2 1.22 

Kupari (µg /l) 0.09 1.3 0.38  0.08 1.2 0.32 

Litium (µg /l) 0.2 3.6 1.1  0.1 2 0.7 

Lyijy (µg /l) 0.008 0.100 0.033  0.009 0.230 0.064 

Magnesium (mg /l) 0.9 21.1 6.6  0.5 3.9 2.0 

Mangaani (µg /l) 9.9 970 122.1  4.6 89 30.1 

Molybdeeni (µg /l) 0.025 5.300 1.216  0.025 1.300 0.261 

Natrium (mg /l) 0.9 122 22.2  0.7 11.8 2.6 

Nikkeli (µg /l) 0.17 7.80 2.25  0.2 5.60 1.41 

Rauta (µg /l) 260 6800 1258.3  160 6900 1275.6 

Rikki (µg /l) 360 18000 6054.4  180 1400 685.6 

Rubidium (µg /l) 0.31 24.00 5.22  0.17 2.00 0.54 

Seleeni (µg /l) 0.05 0.20 0.07  0.05 0.05 0.05 

Sinkki (µg /l) 0.25 2.30 0.93  0.6 2.80 1.20 

Strontium (µg /l) 9.5 1100.0 234.9  8.7 80.0 28.9 

Tallium (µg /l) 0.0015 0.0060 0.0024  0.0015 0.0050 0.0018 

Titaani (µg /l) 0.5 4.1 1.0  0.5 2.8 0.8 

Uraani (µg /l) 0.0015 0.3200 0.1140  0.0015 0.1500 0.0511 

Vanadiini (µg /l) 0.07 1.80 0.60   0.11 2.20 0.56 
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10.1.3.2 Piilevät 
 

Yhteensä 36 näytepaikalta havaittiin 315 piilevätaksonia, joista suurin osa oli lajeja ja loput 
sukuja. Viisi yleisintä lajia olivat Achnanthidium minutissimum sensu lato, Rossithidium 
pusillum, Fragilaria gracilis, Karayevia oblongella ja Brachysira neoexilis. Näytteissä oli 
piileviä edustettuna yhteensä 61 suvusta. 

 

Piileväyhteisöt erosivat toisistaan sijaintinsa ja kaivosvaikutuksen mukaan 

Piileväyhteisöt eli näytepaikkojen lajikoostumukset poikkesivat toisistaan kuuden eri 
tutkimusalueen välillä (p = 0,001, kuva 10.4a). Tämä voi johtua siitä, että 
ympäristöolosuhteet tutkimusalueiden välillä eroavat mutta ovat samankaltaiset 
tutkimusalueiden sisällä, jolloin kuudella eri tutkimusalueella on erilaisia 
ympäristömieltymyksiä omaavia lajeja. Toinen vaihtoehto on, että piilevät ovat mahdollisesti 
levittäytyneet läheisten paikkojen välillä ympäristöoloista riippumatta, jolloin piileväyhteisöt 
tutkimusaluekohtaisesti muistuttavat toisiaan. Etenkin Soklin, Kemin, Saattoporan ja Kittilän 
tutkimusalueiden piileväyhteisöt olivat selkeimmin eriytyneet, kun taas Kevitsan ja 
Pahtavaaran osalta oli jonkin verran samankaltaisuutta lajikoostumuksessa ja lajien 
runsaussuhteissa havaittavissa. Piileväyhteisöt erosivat toisistaan myös kaivosvaikutteisten 
ja vertailualueiden välillä, tosin ero ei ollut niin selkeä (p = 0,014; kuva 10.4b). 

 

 
Kuva 10.4. NMDS-kuvaajat ilmentävät piileväyhteisöjen eroja kaivosalueiden (a) ja 
kaivosvaikutusten (b; AP = kaivosten alapuoliset paikat, REF = vertailupaikat) välillä (stressi = 
0,137; k-arvo = 3). 
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Kaivosvaikutteisten ja vertailualueiden välisiin eroihin eniten vaikuttavat lajit 

Piileväyhteisöt kaivosvaikutteisten ja vertailualueiden välillä erosivat osittain 
lajikoostumuksen ja lajien runsaussuhteiden mukaan. Simper-analyysin tulosten perusteella 
eroavaisuuksiin eniten vaikuttaneet kymmenen lajia olivat tärkeysjärjestyksessä A. 
minutissimum s.l. (ADMI), R. pusillum (RPUS), K. oblongella (KOBG), F. gracilis (FGRA), B. 
neoexilis (BNEO), Meridion circulare var. circulare (MCIR), Tabellaria flocculosa (TFLO), 
Epithemia adnata (EADN), Eunotia implicata (EIMP) ja Diatoma tenuis (käytetään myös 
nimitystä D. tenue; DITE). Näihin lajeihin, jotka eniten vaikuttivat eroihin kaivosvaikutteisten 
ja vertailupaikkojen piileväyhteisöjen välillä, viitataan tästä eteenpäin termillä 
indikaattorilaji. Kymmenen indikaattorilajia muodostavat keskimäärin 68 % piilevästöstä 
kaivosvaikutteisilla paikoilla ja vertailupaikoilla 59 %. Indikaattorilajikohtaiset OMNIDIA-
koodit, joita käytetään tuloskuvissa nimien lyhenteinä, ovat sulkeissa. 

Koko aineiston yleisin laji sekä tärkein indikaattorilaji, A. minutissimum s.l., oli hieman 
yleisempi kaivosvaikutteisilla kuin vertailupaikoilla (kuva 9.5a ja b), viitaten lajin kykyyn 
sietää moninaisia ympäristöoloja. Lajin on todettu sietävän mm. kohonneita 
arseenipitoisuuksia (Barral-Fraga ym. 2006) sekä sinkki- ja kadmiumpitoisuuksia (Ivorra ym. 
1999). Toisaalta Luís ym. (2009) totesivat kyseisen lajin esiintyvän vähemmän saastuneilla 
paikoilla tutkittuaan eräältä kaivosalueelta tulevia happamia, metallipitoisia vesiä. Lapin 
tutkimusalueilla veden pH oli keskimäärin kuitenkin yli 7, joten kenties siitä syystä A. 
minutissimum s.l. esiintyi suhteellisen tasaisesti läpi aineiston. Koska A. minutissimum s.l. on 
itse asiassa ryhmä hyvin samannäköisiä, toisistaan vaikeasti eroteltavissa olevia lajeja, on 
myös mahdollista, että osa lajiryhmän lajeista viihtyy toisia paremmin kaivosten alapuolisissa 
olosuhteissa. Esimerkiksi Sabater (2000) totesi pienten Achnanthes-lajien, kuten A. 
minutissima -lajin ja A. minutissima var. saprophila -variaation, jotka nykyisin sisällytetään 
Achnanthidium minutissimum s.l. -lajiryhmään, olevan verrattain yleisiä kaivosvesien 
saastuttamilla paikoilla.  

R. pusillum oli myös suhteellisen yleinen laji, jonka osuudet verrattuna muihin 
indikaattorilajeihin olivat samansuuruiset erityyppisillä alueilla. Selkeimmät erot 
lajiosuuksissa kaivosten alapuolisten paikkojen ja vertailupaikkojen välillä muodostivat F. 
gracilis, joka vaikutti olevan herkkä kaivosvaikutuksille, ja K. oblongella, joka sieti niitä. K. 
oblongella -lajin tapauksessa tämä havainto johtui pikemminkin alueellisista eroista kuin 
kaivosvaikutuksista, sillä kyseistä lajia esiintyi vain Kemissä (ks. kuva 10.6a). Murtovesissä 
yleensä esiintyvä D. tenuis esiintyi kaivosten alapuolisilla paikoilla (kuva 10.5a), suurimmat 
määrät painottuen Kittilän ja Pahtavaaran kaivosten alapuolisiin näytepaikkoihin (kuva 10.6c 
ja f). M. circulare var. circulare, T. flocculosa, E. adnata ja E. implicata olivat yleisempiä 
vertailualueilla kuin kaivosten alapuolisilla alueilla (kuva 10.5a ja b).  

Indikaattorilajien osuuksia suhteessa toisiinsa on hyödyllistä tulkita huomioimalla niiden 
alkuaineiden pitoisuudet, jotka tilastollisesti merkitsevästi erosivat kaivosten alapuolisten ja 
vertailupaikkojen välillä. Barium-, kalium-, kalsium-, magnesium-, rikki-, rubidium-, seleeni ja 
strontiumpitoisuudet, keskimääräisiin pitoisuuksiin perustuen, olivat korkeampia kaivosten 
alapuolisilla alueilla kuin vertailualueilla (kuva 10.5c; taulukko 10.1). Sen sijaan alumiinin, 
lyijyn ja sinkin pitoisuudet olivat keskimäärin korkeampia vertailualueilla kuin 
kaivosvaikutteisilla alueilla. Koska kahdeksalla alkuaineella oli korkeampi pitoisuuksia 
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kaivosten alapuolella, emme voi varmasti tietää näiden alkuaineiden itsenäisiä vaikutuksia 
piileväyhteisöihin ja indikaattorilajien osuuksiin. Kuten jo kuvasta 10.5c voi päätellä, näiden 
alkuaineiden pitoisuudet ainakin jossain määrin omaavat samankaltaiset jakaumat. 
Esimerkiksi magnesiumpitoisuudet korreloivat voimakkaasti kalium-, kalsium-, rubidium- ja 
strontiumpitoisuuksien kanssa (rs ≥ 0,7, p = 0,05). Strontiumpitoisuudet sen sijaan 
korreloivat voimakkaasti barium-, kalium, litium-, magnesium- ja uraanipitoisuuksien kanssa. 
Voimakkaiden riippuvuussuhteiden vuoksi emme voi siis pitää varmana minkään yksittäisen 
alkuaineen merkitystä piileväyhteisöihin tai indikaattorilajien valtasuhteisiin.  

Joidenkin indikaattorilajien osuudet vaihtelivat tässä tarkastelussa yksiselitteisesti 
kaivosvaikutteisten ja vertailupaikkojen välillä. Koska aineiston alkuainepitoisuudet ovat 
yleensä ottaen ilmoitettu mikrogrammoina litrassa, joskin osa myös milligrammoina litrassa, 
voidaan päätellä, että piilevät reagoivat hyvinkin pieniin alkuaineiden pitoisuusmuutoksiin. 
Tulostemme perusteella näyttää siis siltä, että pienet, jopa mikrogramma-asteikolla 
tapahtuvat pitoisuuserot voivat olla riittäviä aikaansaamaan muutoksia piileväyhteisöissä, 
näkyen mm. eri lajien osuuksien vaihteluina. Keskinäisten korrelaatioiden vuoksi muutokset 
ovat todennäköisesti kuitenkin useamman alkuaineen pitoisuusmuutosten summa. 
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Kuva 10.5. Kymmenen indikaattoripiilevälajin suhteellinen vaihtelu kaivosten alapuolisilla 
paikoilla (a) ja vertailualueilla (b). Piirakkadiagrammeissa kunkin lajin osuus kuvaa 
keskiarvoa, joka on laskettu kaivosvaikutteisille ja vertailualueille erikseen, suhteutettuna 
muiden indikaattorilajien osuuteen. Laatikkojanakuvaajissa on esitetty pitoisuudet niiden 
alkuaineiden osalta, joiden pitoisuudet kaivosten alapuolisten (AP) ja vertailualueiden (REF) 
välillä erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (c). 
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Alueellisten erojen tarkastelu on suositeltavaa tehdä, sillä kuuden tutkimusalueen välillä oli 
eroavaisuuksia indikaattorilajien esiintyvyyksissä ja osuuksissa. Esimerkkinä mainittakoon K. 
oblongella -lajin suuri osuus muihin indikaattorilajeihin verrattuna Kemin tutkimusalueella 
(kuva 10.6a), joka näkyy yleisissä tuloksissa kyseisen lajin yleisyytenä kaivosvaikutteisilla 
paikoilla (kuva 10.5a). Kemin tutkimusalue näyttäytyy myös monen alkuainepitoisuuden 
osalta poikkeuksellisena (kuva 10.7). Myös sähkönjohtavuus Kemin kaivoksen alapuolisilla 
paikoilla oli huomattavan korkea (vaihteluväli 445–951 mS/m) verrattuna muiden kaivosten 
alapuolisiin paikkoihin (vaihteluväli 42–175 mS/m). Tietyn alueen indikaattorilaji ei siten 
välttämättä toimi indikaattorilajina muilla alueilla, vaan alueita on hyvä tarkastella myös 
itsenäisesti. K. oblongella -lajin yleistettävyyttä indikaattorina laskee myös se, että kyseisen 
lajin on myös todettu olevan verrattain herkkä metallikuormitukselle (Hirst ym. 2002). Näin 
ollen indikaattorilajien kontekstisidonnaisuus ja yleistettävyys vaativat vielä lisäselvityksiä. 

 
Kuva 10.6. Kymmenen indikaattoripiilevälajin suhteellinen vaihtelu Kemin (a), Kevitsan (b), 
Pahtavaaran (c), Saattoporan (d), Soklin (e) ja Kittilän (f) tutkimusalueilla. Tarkastelussa on 
yhtäaikaisesti mukana kunkin tutkimusalueen kaivosvaikutteiset ja vertailualueet. 
Piirakkadiagrammeissa kuvatut osuudet perustuvat kunkin lajin osuuteen jokaiselta 
näytepaikalta, joiden perusteella on laskettu keskiarvot kuudelle tutkimusalueelle. 
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Kuva 10.7. Laatikkojanakuvaajissa on esitetty pitoisuudet eri kaivosalueilla niiden alkuaineiden osalta, 
joiden pitoisuudet kaivosten alapuolisten (AP) ja vertailualueiden (REF) välillä erosivat tilastollisesti 
merkitsevästi toisistaan (c). 

 

Alkuainepitoisuudet korostuivat piilevien yhteisörakenteiden ja lajirunsauksien vaihtelua 
selitettäessä 

Näytepaikkakohtaisten maantieteellisten muuttujien, alkuainepitoisuuksien ja fysikaalis-
kemiallisten muuttujien vaikutuksia piilevien yhteisörakenteisiin ja lajirunsauteen selvitettiin 
vaihtelun ositus -analyysin kautta. Yhteisörakenteella tarkoitetaan lajien esiintymisen ja 
runsauksien vaihtelua tutkimuspaikoilla. Lajirunsaudella tarkoitetaan kullakin näytepaikalla 
tavattavien lajien lukumäärää. Yleisesti ottaen tärkeimpiä selittäviä muuttujia olivat 
maantieteellisestä muuttujaryhmästä pohjoiskoordinaatti ja valuma-alueen pinta-ala, 
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alkuaineryhmästä uraani, magnesium, arseeni, molybdeeni ja kalsium, sekä fysikaalis-
kemiallisesta muuttujaryhmästä ravinteet eri muodoissaan, sulfaatti ja kiintoaine.  

Kaivosvaikutteisilla paikoilla mikään tutkituista muuttujaryhmistä – alkuaineet, fysikaalis-
kemialliset ja maantieteelliset muuttujat – ei yksin selittänyt piileväyhteisön rakenteen 
vaihtelua (kuva 10.8a). Jaetut selitysosuudet ryhmien välillä olivat kuitenkin suhteellisen 
suuria, tarkoittaen sitä että kaivosvaikutteisilla paikoilla erityyppisten selittävien muuttujien 
vaikutukset voivat sekoittua toisiinsa tai olla päällekkäisiä. Sen sijaan vertailupaikoilla kaikki 
muuttujaryhmät selittivät itsenäisesti suunnilleen yhtä paljon yhteisörakenteen vaihtelusta, 
myös alkuaineiden ja fysikaalis-kemiallisten muuttujien yhteisvaikutuksen ollessa varsin 
selkeä (kuva 10.8b). Vertailupaikoilla maantieteellisten, alkuaine- ja fysikaalis-kemiallisten 
muuttujien vaikutukset olivat pääpiirteissään kuitenkin selkeämmin eroteltavissa toisistaan 
kuin kaivosvaikutteisilla paikoilla.  

Lajirunsaus kaivosvaikutteisilla paikoilla selittyi kolmen muuttujaryhmän jaetuilla 
selitysosuuksilla, joissa korostui fysikaalis-kemiallisten muuttujien ryhmä (kuva 10.8c). 
Mukaan valikoituneet selittävät muuttujat olivat itäkoordinaatti (maantieteellinen ryhmä), 
rikki (alkuaineryhmä), fosfaattifosfori ja sulfaatti (fysikaalis-kemiallinen ryhmä). Näistä 
kaivosvaikutteisten paikkojen lajirunsauden kanssa tilastollisesti merkitsevästi korreloivat 
rikki (rs = -0,593, p = 0,010) ja sulfaatti (rs = -0,582, p = 0,011). Vertailupaikoilla sen sijaan 
lajirunsauden vaihtelusta peräti 13 % selittyi puhtailla alkuainevaikutuksilla (kuva 10.8d), 
jotka kyseisessä mallissa muodostuivat magnesiumista ja molybdeenistä. 
Korrelaatiotarkastelun perusteella vertailupaikkojen lajirunsaus korreloi negatiivisesti 
magnesiumin (rs = -0,758, p < 0,001) ja positiivisesti molybdeenin kanssa (rs = 0,737, p < 
0,001). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu metallikuormituksella olevan lajiston 
monimuotoisuutta alentava vaikutus (Gold ym. 2002; Cattaneo ym. 2011), tosin 
lajirunsauden on todettu myös olevan samalla tasolla kuormitus- ja vertailualueilla (Duong 
ym. 2008).  

Kaikissa vaihtelun osituksissa ilmeni selkeät jaetut selitysosuudet kolmen eri 
muuttujaryhmän välillä. Moni merkitykselliseksi havaittu alkuaine on kasviravinne, ja 
fysikaalis-kemiallinen ryhmäkin sisälsi ravinnemuuttujia. On siten hyvin todennäköistä, että 
näiden muuttujaryhmien yhteisvaikutus kuvastaa erilaisten ravinteiden merkitystä 
piileväyhteisöjen rakentumiselle ja lajirunsaudelle. Kaivosvaikutteisilla paikoilla korostui 
lisäksi rikin ja sulfaatin merkitys lajirunsaudelle. Sulfaatit ovat rikkihapon suoloja, joten 
lajirunsauden vaihtelun voidaan jossain määrin katsoa olevan sidoksissa rikin ja sen 
muodostamien yhdisteiden vaihteluun.  

Huomionarvoista on myös se, että vertailupaikoilla yhteisörakenteen ja lajirunsauden 
vaihtelut olivat selitettävissä enemmän muuttujaryhmien itsenäisillä selitysosuuksilla kuin 
kaivosvaikutteisilla paikoilla. Vertailualueilla erilaisten muuttujien vaikutukset ovat siten 
helpommin eroteltavissa toisistaan ja vaikutukset eliöihin voivat olla suoraviivaisempia. 
Kaivosvaikutteisilla paikoilla erityyppisten muuttujaryhmien vaikutukset sekoittuivat 
enemmän keskenään, jolloin erilaisten muuttujien merkityksiä on vaikeampi erotella 
toisistaan. 
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Kuva 10.8. Maantieteellisten, alkuaine- ja fysikaalis-kemiallisten muuttujaryhmien vaikutukset 
yhteisörakenteen ja lajirunsauden vaihteluun. Ympyröiden päällekkäiset osat kuvastavat 
muuttujaryhmien jaettuja selitysosuuksia. Tilastollisesti merkitsevät (p ≤ 0,05) muuttujaryhmien 
itsenäiset selitysosuudet on merkitty symbolilla *. Osuudet kuvastavat prosentteja vaihtelusta ja 
perustuvat sovitettuihin R2-arvoihin. ”Res” tarkoittaa mallin residuaaleja eli sitä osaa 
yhteisörakenteen tai lajirunsauden vaihtelusta jota ei voinut mukana olleilla selittävillä muuttujilla 
selittää. 

 

Laji- ja sukutason määritykset antavat samansuuntaista tietoa 

Mantelin testin perusteella laji- ja sukutasojen aineistot korreloivat keskenään hyvin 
voimakkaasti (Mantel r = 0,962, p = 0,001; kuva 10.9). Laji- ja sukutason yhteisörakenteiden 
vastaavuus on aiemmin todettu esimerkiksi Koillismaan Kitkajärvillä (Vilmi ym. 2016). Koska 
karkean tason eli sukutason määritys näyttää heijastavan samankaltaisia rakenteita kuin 
lajitasolle määritetty yhteisö, karkeampaa määritystarkkuutta voisi mahdollisesti käyttää 
tilanteissa, joissa lajitason tiedolle ei perustelluista syistä ole tarvetta tai kun tarvitaan 
nopeasti tietoa esimerkiksi ympäristöonnettomuuden sattuessa. Niin laji- kuin sukutasonkin 
määrityksiä tehtäessä ajantasainen määrityskirjallisuus on välttämätön, sillä suurin osa 
perinteisesti monilajisista suvuista, kuten Achnanthes, Fragilaria ja Navicula, on jaettu 
useaksi eri suvuksi tuoreimmissa määritysoppaissa. 
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Epämuodostuneet piilevät näytepaikoilla 

Epämuodostuneita piileviä esiintyi yhdeksällä kaivosvaikutteisella paikalla ja yhdellätoista 
vertailupaikalla, eli yhteensä hieman yli puolella tutkimuspisteistä. Epämuodostuneiden 
osuus tutkimuspisteiden piilevästöstä oli kuitenkin vähäinen vaihdellen 0,2 ja 6,0 %:n välillä. 
Suurin epämuodostuneiden osuus, 6 %, havaittiin Kevitsan kaivoksen alapuolisella 
tutkimuspisteellä (Mataraoja, Liinamännikkö). Havaittujen epämuodostuneiden piilevien 
osuudet olivat yleensä niin alhaisia, ettei niiden perusteella pystynyt erottelemaan 
kaivosvaikutteisia paikkoja vertailupaikoista. Useat aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin 
raportoineet kaivosvaikutuksilla olevan epämuodostuneiden piilevien osuutta lisäävä 
vaikutus (Cattaneo ym. 2004; da Silva ym. 2009; Falasco ym. 2009). 

Kaivosvedet eivät välttämättä aina sekoitu purkupisteissä tehokkaasti koko uoman 
leveydeltä veteen (Hämäläinen 2015). On mahdollista, että tämän tutkimuksen 
näytteenotossa satunnaisesti valikoidut piilevien kasvupaikat eli uoman pohjan kivet on 
otettu eri kohdasta uomaa kuin mistä pääosa kaivokselta tulevasta kuormituksesta virtaa. 
Tarkemmat etukäteistiedot uoman mikrogeomorfologisista muodoista ja virtauksista ovat 
tarpeen, jotta näytteenotto kuvaisi suurinta mahdollista kaivosvaikutusta. Haitallisten 
aineiden vaikutuksia piilevien epämuodostumiin pitää Suomen olosuhteissa tutkia 
tulevaisuudessa vielä tätäkin tarkemmin. 

 

 
Kuva 10.9. Piilevien yhteisörakenteet laji- ja sukutasolle määritettynä korreloivat Mantelin 
testin perusteella voimakkaasti. 
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10.1.2.3 Päällyslevästön biomassa 

 

Leväbiomassat vaihtelivat kaivosalueiden mutta eivät kaivosvaikutuksen mukaan 

Päällyslevästön biomassat olivat suurin piirtein samansuuruiset kaivosvaikutteisilla ja 
vertailualueilla (kuva 10.10a). Sinilevien, vihreiden levien ja piilevien biomassojen osuudet 
päällyslevästön kokonaisbiomassasta olivat suurin piirtein myös samanlaiset kaivosten 
alapuolisilla ja vertailualueilla (kuva 10.10b). Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu muun 
muassa piilevien biomassan olevan vastaavasti samalla tasolla kuormitetuissa ja vähemmän 
kuormitetuissa paikoissa (Herlory ym. 2013) tai toisaalta laskevan raskasmetallikuormituksen 
myötä (Morin ym. 2007).  

Kokonaisbiomassat vaihtelivat tilastollisesti merkitsevästi maantieteellisesti eri 
tutkimusalueiden välillä (χ2 = 11.877, p = 0.037), ollen suurimmillaan Seurujoella Kittilän 
tutkimusalueella ja pienimmillään Rajastenojalla Kemissä (kuva 10.10c). 
Kokonaisbiomassojen vaihtelu alueiden välillä voi liittyä esimerkiksi uoman 
varjoisuusolosuhteisiin. Noin 12 metriä leveää Seurujokea ympäröi avoin puusto, kun taas 
alle kahden metrin levyinen Rajastenoja oli tiheän latvuston peitossa alemmalla 
näytepisteellä, jossa päällyslevästön biomassaa ei käytännössä havaittu ollenkaan. 
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Kuva 10.10. Leväryhmien biomassat ja päällyslevästön kokonaisbiomassa kaivosten 
alapuolisilla paikoilla (AP) ja vertailualueilla (REF) (a). Sinilevien, vihreiden levien ja piilevien 
keskimääräiset osuudet kaivosten alapuolisilla ja vertailualueilla (b). Päällyslevästön 
kokonaisbiomassan vaihtelut kaivosten välillä (c).  
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Veden arseenipitoisuuden positiivinen merkitys sini- ja piilevien biomassalle korostui 
kaivosvaikutteisilla paikoilla 

Kaivosten alapuolisilla paikoilla sinilevien biomassaan olivat selittävistä muuttujista 
selkeimmin yhteyksissä valuma-alueen pinta-ala, arseenipitoisuus ja uoman syvyys. Näistä 
sinilevien biomassa oli positiivisessa korrelaatiossa arseenipitoisuuden (rs = 0.508, p = 0.031) 
ja uoman syvyyden (rs = 0.567, p = 0.016) kanssa. Piilevien osalta parhaiten biomassan 
vaihtelua selittäviksi muuttujiksi valikoituivat pinta-ala sekä arseeni-, kromi- ja 
kuparipitoisuudet. Piileväbiomassa oli positiivisessa korrelaatiossa arseenipitoisuuden 
kanssa (rs = 0.592, p = 0.010), mutta muiden valikoituneiden muuttujien osalta ei 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kaivosvaikutteisilla paikoilla löytynyt. Vihreiden levien 
biomassaan ei mikään selittävistä muuttujista ollut yhteydessä kaivosten alapuolisilla 
näytepaikoilla.  

Vertailualueella itäkoordinaatti valikoitui sekä sini- että piilevien biomassan vaihtelua 
selittämään, kun taas vihreiden levien osalta mukaan valikoitui magnesiumpitoisuus. Näistä 
yhteys vihreiden levien biomassan ja magnesiumin välillä oli tilastollisesti merkitsevä 
korrelaatiotarkastelun perusteella (rs = -0.474, p = 0.047).  

Tulosten perusteella arseenipitoisuuksien vaikutus piilevien ja sinilevien biomassaan korostui 
etenkin kaivosten alapuolisilla paikoilla. Korrelaatiot olivat positiivisia, eli 
arseenipitoisuuksien kasvaessa myös pii- ja sinilevien biomassat kasvavat. Tässä voi olla kyse 
siitä, että arseenipitoisuuksien kasvaessa kohtuullisesti sini- ja piilevälajit saavat enemmän 
kasvutilaa arseenille herkemmiltä eliöiltä. Arseenilla ja sen yhdisteillä on kuitenkin todettu 
olevan haitallisia vaikutuksia leviin (Barral-Fraga ym. 2016), joten pitoisuuksien edelleen 
kasvaessa havaittu positiivinen yhteys todennäköisesti muuttuu negatiiviseksi alentaen 
leväbiomassoja, ellei lajistosta löydy yksittäisiä arseenia sietäviä lajeja jotka yllättäen 
runsastuisivat voimakkaasti.  

 

Seurujoen päällyslevästön biomassat olivat samansuuruiset kaivosvaikutteisella ja 
vertailupaikalla 

Seurujoella elokuussa 2018 toteutetun ylimääräisen maastokäynnin yhteydessä tehtyjen 
mittausten perusteella kaivoksen alapuolisella ja yläpuolisella paikalla oli samansuuruinen 
päällyslevästön biomassa (Kuva 10.11). Sinilevien, vihreiden levien ja piilevien biomassat 
eivät tilastollisesti merkitsevästi eronneet näiden paikkojen välillä. Samoin 
kokonaisbiomassa oli samalla tasolla näillä paikoilla. Seurujoella ei siten ollut havaittavissa 
kaivosvaikutuksia päällyslevästön biomassaan. 
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Kuva 10.11. Leväryhmien biomassat ja päällyslevästön kokonaisbiomassa kaivoksen 
alapuolisella (AP) ja yläpuolisella vertailupaikalla (REF) Seurujoella elokuussa 2018. 

 

10.1.4 Johtopäätökset 
 

- Pohjaleväyhteisöt ja ympäristöolosuhteet vaihtelivat kuuden tutkimusalueen välillä, 
mutta piilevien osalta näkyi eroja myös kaivosten alapuolisten ja vertailupaikkojen 
välillä.  

- Osa piilevälajeista toimi kaivosvaikutuksen indikaattoreina, tosin eri tutkimusalueilla oli 
alueellisten erojen takia osittain eri indikaattorilajit. Esimerkiksi Kittilässä ja 
Pahtavaarassa Diatoma tenuis -lajia oli vain kaivosvaikutteisilla paikoilla ja Kemissä 
Eunotia implicata -laji oli yleisempi vertailupaikoilla. Kemissä Karayevia oblongella -lajia 
esiintyi runsaana kaivosvaikutteisilla paikoilla, joissa tavattiin koko tutkimusaineiston 
mittakaavassa poikkeuksellisen korkeat sähkönjohtavuudet. Karayevia oblongella -lajia 
voineekin pitää korkean sähkönjohtavuuden myötä kohonneen suolapitoisuuden 
indikaattorina.  

- Alkuainepitoisuudet vaikuttivat piilevien yhteisörakenteiden ja lajirunsauksien 
vaihteluun, mutta myös esimerkiksi uoman fysikaalis-kemiallisilla olosuhteilla, kuten 
ravinne- ja kiintoainepitoisuuksilla, oli vaikutuksia piilevästöön. Kaivosvaikutteisilla 
paikoilla rikki- ja sulfaattipitoisuuksien kasvaessa lajirunsaus laski. Rikillä ja sen 
yhdisteillä oli siten kaivosvaikutteisilla paikoilla negatiivinen vaikutus piilevästön 
monimuotoisuuteen. Vertailupaikoilla magnesiumpitoisuuksien kasvaessa lajirunsaus 
laski, mutta molybdeenipitoisuuksien kasvaessa lajirunsaus nousi.  

- Laji- ja sukutasolle määritetyt piileväyhteisöt korreloivat rakenteiltaan voimakkaasti, eli 
ne voivat antaa samansuuntaista tietoa ympäristön muutoksista. Sukutason tiedon 
käyttämistä voisi harkita tilanteissa, joissa lajikohtaiselle tiedolle ei ole tarvetta tai jos 
määrityksillä on erityisen kiire esimerkiksi ympäristöonnettomuuden sattuessa. Sekä 
laji- että sukutasolle määritettäessä ajantasainen määrityskirjallisuus ja interkalibroidut 
määritystaidot takaavat tulosten laadukkuuden ja vertailtavuuden.  

- Epämuodostuneita piileviä havaittiin tässä tutkimuksessa vähän, ja niitä esiintyi sekä 
kaivosvaikutteisilla että vertailupaikoilla. On mahdollista, että kaivosvedet eivät ole 
sekoittuneet tasaisesti jokiveteen, jolloin näytteenottokivien satunnaisella poimimisella 
voi olla merkitystä havaittujen epämuodostuneiden piilevien määrään. Tulevaisuudessa 
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uoman mikrogeomorfologia ja mahdollinen pääkuormituksen kulku esimerkiksi 
sähkönjohtavuusmittauksilla uoman eri osista ja syvyyksistä on hyvä selvittää 
mahdollisimman tarkasti ennen piilevä- ja vesinäytteenottoa mahdollisten muutosten 
havainnoimiseksi ja kohdennettujen näytteiden ottamiseksi. 

- Sinilevien, vihreiden levien ja piilevien biomassat vaihtelivat kuuden eri tutkimusalueen 
välillä mutta eivät kaivosvaikutteisten ja vertailualueiden välillä. Siten muun muassa 
BenthoTorch-laitteilla tehtävät leväbiomassan mittaukset eivät vaikuta soveltuvan 
kaivosvaikutusten arviointiin. Esimerkiksi kasvupaikan valoisuus asettaa haasteita 
leväbiomassan käytölle kaivosvaikutusten indikaattorina. Yhteyttämisen kautta 
valoisuudella on tärkeä merkitys päällyslevästön kasvun ja biomassan muodostumiseen. 
Eri alueiden leväbiomassojen luotettavan vertailtavuuden takaamiseksi 
valoisuusolosuhteet niin ympäröivien puiden kuin veden ominaisuuksien osalta olisi 
hyvä vakioida. Puiden aiheuttaman varjon määrä tulisi olla mahdollisimman sama.  

- Päällyslevästöllä on potentiaalia kaivosvaikutusten ilmentäjinä erityisesti piilevien 
lajimääritykseen perustuen, mutta uudet menetelmät vaativat vielä jatkoselvityksiä 
ennen laajempaa käyttöönottoa. Indikaattoreiksi soveltuvia piilevälajeja tulee uusissa 
tutkimuksissa ja seurannoissa täsmentää, jotta tietämys lajien esiintymisestä eri 
olosuhteissa ja alueilla lisääntyy. Tiettyjen lajien toistuva esiinnousu 
indikaattorianalyyseissa vahvistaa näiden lajien arvoa ja luotettavuutta 
kaivosvaikutusten indikaattoreina. 
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10.2 Passiivikeräimet metallikuormien arvioinnissa 

Heidi Ahkola, Minna Kuoppala ja Satu Maaria Karjalainen, Suomen ympäristökeskus 

 

10.2.1 Johdanto 
 

Passiivikeräimiä käytetään yläpuolisen valuma-alueen maankäytön seurauksena jokivesiin 
tulleiden aineiden keräämiseen ja määrän arvioimiseen. Kun tunnetaan keräinten altistusaika, 
voidaan arvioida esimerkiksi vuorokausikohtaista aineiden kertymistä keräimeen. Näin 
voidaan arvioida ympäristölle haitallisten aineiden kuten raskasmetallien, elohopean ja 
uraanin määriä ja kertymistä esimerkiksi eliöstöihin. 

Passiivikeräiminä voidaan käyttää vesisammalia sekä kaupallisia tuotteita kuten Chemcatcher 
ja Diffusion Gradients in Thin films (DTG) (Björklund Persson ym. 2001, Davison ja Zhang 
1994). Suomessa on erityyppisten vesistöjen vesisammalten bioindikaattori-tutkimuksissa 
(Vuori 2002, Vuori 2003, Pekka ym. 2008, Vuori ja Helisten 2010, Heikkala ym. 2015) käytetty 
erityisesti isonäkinsammalta (Fontinalis antipyretica) sekä virtanäkinsammalta (Fontinalis 
dalecarlica), joita esiintyy yleisesti Suomessa. 

Vesisammalmenetelmä perustuu vesisammalten kykyyn sitoa metalleja: metallikuormitus 
voidaan määrittää sekä nuorista kärkiosan versoista, jotka kuvastavat lyhyempiaikaista 
kuormitusta, että koko versosta, joka kuvastaa pidempiaikaista kuormitusta. Esimerkiksi 
vesisammalten tuoreiden versojen solukoihin kertyy liukoisia metalleja suoraan vedestä jo 
muutamassa päivässä, ja metallien poistuminen niistä on hidasta. Etenkin metallien 
korkeimpia pitoisuuksia on helpompi seurata vesisammalmenetelmällä kuin yksittäisillä 
vesinäytteillä, sillä metallipitoisuuden jo laskettua jokivedessä pitoisuudet säilyvät 
sammaleissa jopa viikkoja. Näin voidaan myös tarkastella vesistön metallikuormituksen 
biologista saatavuutta: mitä helpommin metallit ovat eliöiden saatavilla, sitä myrkyllisempiä 
ne ovat koko vesiekosysteemille. (Vuori 2002)  

Useat vesisammalet kasvavat uomien pohjien kiinteillä pinnoilla, kuten kivillä. Jos 
vesisammalmenetelmää käytetään uomassa, joka on pehmeäpohjainen, ja jossa ei 
luontaisesti kasva vesisammalia, voidaan niitä siirtoistuttaa. Tällaiset siirtoistutettavat 
vesisammalet haetaan mahdollisimman luonnontilaisesta uomasta (erityisesti metallien 
osalta), joka mielellään sijaitsee lähellä istutuskohdetta kuljetusmatkan minimoimiseksi. 
(Vuori 2002, Kuoppala ym. 2015) 

Vesisammalten tapaan toimivat myös erilaiset passiivikeräimet, jotka määrittävät tutkittavan 
aineen liukoista osiota. Esimerkiksi Chemcatcher 
(http://www2.port.ac.uk/research/chemcatcher/) ja DGT (http://www.dgtresearch.com) 
tyyppisten kaupallisten passiivikeräimien avulla voidaan konsentroida vesinäytteessä alle 
määritysrajan jääviä haitta-ainepitoisuuksia mitattavalle tasolle. Näissä keräimissä aineet 
kertyvät vastaanottavaan faasiin (kuva 10.13. Keräimiä altistetaan tutkimuspaikalla jonkin 
telineen, esimerkiksi kelluvan korin (kuva 10.13), avulla tietty ajanjakso. Altistusajan jälkeen 
tutkittavat aineet uutetaan keräimestä ja pitoisuudet mitataan laboratoriossa. Uuton 
jälkeinen näytteenkäsittely ja analysointi ovat lähes poikkeuksetta samat kuin kyseessä 
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olevien yhdisteiden vesinäytteiden määrityksessä. Näiden passiivikeräimien avulla saadulla 
aikapainotteisella ainepitoisuuksien keskiarvolla voidaan todentaa eri yhdisteiden läsnäolo 
hyvin pienissäkin pitoisuuksissa, mitkä yksittäisestä vesinäytteestä voisivat jäädä 
havaitsematta. Kerääntymisnopeus on ominainen yhdisteelle ja keräintyypille. Kirjallisuudessa 
on saatavilla kerääntymisnopeuksia (Ahkola ym. 2015, Lindholm-Lehto ym. 2016, Ahkola ym. 
käsikirjoitus). Chemcatcher-keräimiä voi käyttää metallien lisäksi myös lääkeaineiden, 
kasvinsuojeluaineiden, organotinayhdisteiden sekä PAH- ja PCB-yhdisteiden tutkimiseen 
(Lissalde ym. 2016). 

Chemcatcher-keräimessä vastaanottavana materiaalina käytettyjen Empore-levyjen 
saatavuudessa on kuitenkin ollut ongelmia, mutta metallien tutkimiseen on saatavilla myös 
valmiita kaupallisia passiivikeräimiä kuten DGT. DGT-keräimessä on kelatoivaa Empore-levyä 
vastaava faasimateriaali, joka on kaupalliselta nimeltään Chelex. Sen pinnalla on lisäksi kerros 
agaroosipolyakryyliamidigeeliä, jonka päällä on edelleen suodatin. Keräimen avulla voi tutkia 
kymmenien eri metallien pitoisuuksia mukaan lukien kadmium (Cd), koboltti (Co), kupari (Cu), 
rauta (Fe), mangaani (Mn), nikkeli (Ni), lyijy (Pb) ja sinkki (Zn) (Allan ym. 2007). Altistuksen 
jälkeen tutkittavat metallit uutetaan geelistä ja niiden pitoisuus mitataan. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella erilaisten passiivikeräinten toimivuutta, 
käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta eri aineiden, kuten raskasmetallien ja elohopean, 
kuormituksen arviointiin kaivosten alapuolisten vesien tarkkailussa. Tarkastelussa on 
passiivikeräiminä testattu sekä isonäkinsammalta että Chemcatcher-keräintä. 

 

10.2.2 Aineistot ja menetelmät 
 

Tutkimusalueet 

Kaivoksen yläpuolinen tutkimusalue sijaitsi Seurujoen yläosalla Pikku Heikinselän kohdalla 
(ETRS-TM35FIN 7540373:438429) ja alapuolinen noin 0,8 km alavirtaan kaivoksen 
pintavalutuskentän purkupisteeltä Rossimukassa (ETRS-TM35FIN 7533838:430942) (kuva 
10.12). 
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Kuva 10.12. Passiivikeräinten inkubointipaikat Seurujoella kaivosvaikutusten yläpuolella ja 
alapuolella. 

 

Vesisammalmenetelmä 

Tässä tutkimuksessa on käytetty Kuoppala ym. (2015) kuvaamaa vesisammalmenetelmää. 

Tutkimusalueille siirtoistutettavana vesisammaleena käytettiin isonäkinsammalta (Fontinalis 
antipyretica), jota kerättiin Seurujoen yläosan tutkimusalueelta. Sammalet kerättiin noin 0,5–
1 litran tupoissa happopestyihin ämpäreihin/pakasterasioihin. Keruussa kuten muissakin 
sammalten käsittelyn vaiheissa käytettiin kertakäyttökäsineitä. 

Kerätyt sammaltupot siirtoistutettiin tutkimuskohteille kiinnittämällä ne kelluvaan koriin (kuva 
10.13) siten, etteivät sammalet koskettaneet uoman pohjaa, mutta olivat kokonaan veden 
alla. Kori kiinnitettiin paikoilleen joen pohjaan asetettujen ja naruun kiinnitettyjen tiilien 
avulla. Sekä kaivoksen ylä- että alapuolisille tutkimuspaikoille siirtoistutettiin kahteen 
kelluvaan koriin kaksi noin 1,5 litran tuppoa vesisammalia. Sammalet haettiin kahden viikon 
kuluttua siirtoistutuksesta ja laitettiin kuljetusta varten happopestyihin pakasterasioihin. 
Kerätyt vesisammalnäytteet pakastettiin heti näytteenoton jälkeen odottamaan 
jatkokäsittelyä. 

Laboratoriossa sulatetut vesisammaltuppaat huuhdottiin tislatulla vedellä, kunnes suurin osa 
verson pinnalla olevista epäpuhtauksista saatiin pois. Jokaisesta sammaltuposta preparoitiin 
noin 1–1,5 senttimetrin mittaisia kärkiversoja 100 kpl. Siten kummastakin tutkimuskohteesta 
oli neljä 100 kärkisilmun rinnakkaisnäytettä. Preparoidut kärkisilmut huuhdottiin vielä kerran 
tislatussa vedessä, minkä jälkeen silmut pakastekylmäkuivattiin.  
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Sammalten alkuainepitoisuudet elohopean osalta määritettiin Suomen ympäristökeskuksen 
laboratoriossa menetelmällä, joka perustuu EPA 7473 -menetelmään (Mercury in solids and 
solutions by thermal decomposition amalgamation and atomic absorption spectrometry). 
Elohopea mitataan suoraan kiinteistä näytteistä ilman näytteen erillistä hajotusta. Näytteet 
poltetaan happivirrassa, palokaasut kuivataan ja häiriöitä aiheuttavat komponentit poistetaan 
katalyysiputken avulla. Elohopea esikonsentroidaan kultaloukulla ja detektoidaan 
kylmähöyryatomiabsoptiospektrometrillä. Menetelmän määritysraja on 0,02 mg/kg ja 
laajennettu mittausepävarmuus kasvinäytteille on 30 %. 

Sammalnäytteet märkäpoltettiin typpihapolla. Sammalten pitoisuudet hopean (Ag), alumiinin 
(Al), arseenin (As), boorin (B), bariumin (Ba), berylliumin (Be), kalsiumin (Ca), kadmiumin (Cd), 
koboltin (Co), kromin (Cr), kuparin (Cu), raudan (Fe), kaliumin (K), litiumin (Li), magnesiumin 
(Mg), mangaanin (Mn), molybdeenin (Mo), natriumin (Na), nikkelin (Ni), fosforin (P), lyijyn 
(Pb), palladiumin (Pd), platinan (Pt), rubidiumin (Rb), rikin (S), antimonin (Sb), seleenin (Se), 
tinan (Sn), strontiumin (Sr), titaanin (Ti), talliumin (Tl), uraanin (U), vanadiinin (V) ja sinkin (Zn) 
osalta määritettiin ICP-MS-menetelmällä Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa. 
Antimonille menetelmä antaa vain suuntaa-antavan tuloksen, sillä sen tarkempi analysointi 
olisi edellyttänyt kuningasvesihajotusta. 

 

Chemcatcher-keräimet 

Vesisammalten rinnalla altistettiin Chemcatcher-keräimiä. Ennen keräinten altistusta 
passiivikeräimet koottiin ja vastaanottava faasi (Empore 3M Chelating disk, Agilent) (kuva 
10.13) kunnostettiin laboratoriossa. Metallien kertymistä tutkittaessa vastaanottavan faasin 
pinnalla on yleensä käytetty selluloosanitraatista, polysulfonista tai -etyleenistä valmistettua 
kalvosuodatinta. Suodatin kuitenkin hidastaa kerääntymistä ja alhaiset metallipitoisuudet 
vaatisivat konsentroituakseen pidemmän altistusajan. Humuspitoisissa vesissä keräimen 
likaantuminen voi usean viikon altistuksessa muodostua kuitenkin ongelmaksi. Näin ollen 
Empore-levyn pinnalla ei käytetty suodatinta ja altistusaika voitiin pitää kahtena viikkona. 
Koska suodatinta ei käytetty, ja kirjallisuudesta ei arvoja löytynyt, on kerääntymisnopeuden 
määritys keräinkonfiguraatiolle ja valituille metalleille tehty itse (Ahkola ym. käsikirjoitus). 
Keräimien polykarbonaattikuoria liotettiin 10 % typpihapossa yön yli. Faasi kunnostettiin 
vakuumilaitteiston avulla typpihapolla, ammoniumasetaatilla ja UHQ-vedellä ja keräin 
koottiin. Valmis keräin laitettiin suljettavaan muovipussiin ja säilytettiin viileässä altistukseen 
asti. 
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Chemcatcher-keräimien käyttö 
Heidi Ahkola, Suomen ympäristökeskus 
 
Keräimen valmistus 
Ennen altistusta passiivikeräimet kootaan ja vastaanottava faasi (Empore 3M Chelating disk, Agilent) kunnostetaan laboratoriossa. 
Keräimien polykarbonaattikuoria liotetaan 10% typpihapossa yön yli. Faasi kunnostetaan vakuumilaitteiston avulla typpihapolla, 
ammonium asetaatilla ja UHQ-vedellä ja keräin kootaan. Valmis keräin laitetaan minigrip-pussiin ja säilytetään viileässä altistukseen asti. 
 
Keräimen altistus 
Keräimiä käsiteltäessä käytetään kertakäyttöhansikkaita välttäen koskemasta vastaanottavaan faasiin. Keräimen runko koostuu kolmesta 
osasta: pohjasta, renkaasta ja kannesta. Keräimiä altistettaessa poistetaan aluksi kuljetuskansi, joka suojaa vastaanottavaa faasia (Kuva 
1). Vastaanottava faasi on kiinnitetty pohjan ja renkaan väliin ja kuljetuskantta avattaessa on varottava faasin irtoamista. Ennen altistusta 
tarkastetaan, että faasin reunat ovat keräimen kahden runkokappaleiden välissä. Kansi kestää hyvin vääntöä, ja sen rikkoutuminen on 
erittäin epätodennäköistä. Kansi laitetaan takaisin minigrip-pussiin odottamaan altistusajan päättymistä. Keräimiä ei tule pitää pitkiä 
aikoja ilman kanssa tekemisissä, vaan ne on pyrittävä kannen avaamisen jälkeen saamaan vesistöön. 

Keräin voidaan kiinnittää nippusiteillä esimerkiksi vesisammalten siirtoistutuksessa käytettävän korin reunaan (kuva 2) tai erilliseen 
koriin, joka suojaa keräimiä mm. vedessä kulkevilta roskilta. Yhteen koriin voidaan kiinnittää useampi rinnakkainen keräin.  
 
Kun altistusaika on kulunut, nippusiteet katkaistaan ja keräimen kuljetuskansi kiinnitetään tiiviisti (kuljetuskannet täytyy muistaa ottaa 
näytepaikalle mukaan). Tämä pyritään tekemään välittömästi vesistöstä nostamisen jälkeen. Keräin suljetaan minigrip-pussiin ja 
säilytetään jääkaapissa laboratorioon lähettämiseen asti. 
 
Tutkittavan yhdisteen aikapainotteinen keskiarvo altistusajalta voidaan laskea, kun yhdisteen kerääntymisnopeus keräimeen tunnetaan. 
Kerääntymisnopeus on ominainen yhdisteelle ja keräintyypille. 
 

  
 
Kuva 1. Chemcatcher-passiivikeräin. Kuvassa A koottu keräin, kuvassa B kuljetuskansi ja altistusta varten avattu keräin. Vastaanottava 
faasi on kuvassa oleva valkoinen levy. 
 

 
 
Kuva 2. Kelluva kori, johon voi käyttää vesisammalten siirtoistutuksessa (Murtovaara ym. 2014). Tähän voi kiinnittää myös Chemcatcher-
keräimet avoin puoli ylävirtaan päin. Nuolet osoittavat virtaussuunnan. 

Kuva 10.13 Chemcatcher-keräimen käyttöohje 

A B 
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Maastotyöt 

Maastossa keräimiä altistettaessa niistä poistettin vastaanottavaa faasia suojaava 
kuljetuskansi ja tarkistettiin, että faasin reunat ovat keräimen kahden runkokappaleiden 
välissä. Kansi laitettiin takaisin suljettavaan muovipussiin odottamaan altistusajan 
päättymistä. Yhteen koriin kiinnitettiin kaksi keräintä. Keräimiä altistettiin Seurujoessa 
kahdella näytepaikalla, joista kummallakin oli kaksi kelluvaa koria. Keräimet asetettiin siten, 
että avoin puoli osoitti korin alle. Keräimiä altistettiin kaksi viikkoa eli sama aika kuin 
vesisammalia.  

Altistusajan kuluttua keräimet irrotettiin korista ja kuljetuskannet kiinnitettiin takaisin 
keräimiin välittömästi vedestä nostamisen jälkeen. Keräin laitettiin suljettavaan muovipussiin 
ja säilytettiin kylmässä laboratorioon lähettämiseen asti. Kaikissa keräimien käsittelyn 
vaiheissa käytettiin kertakäyttöhansikkaita.  

Keräinten analysointi laboratoriossa 

Faaseihin kertyneet metallit uutettiin kuningasvedellä ja analysoitiin ICP-MS- (Ag, Al, As, B, Ba, 
Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V, Zn), ICP-OES (Ca, 
K, Mg, Na, P, S) ja CV-ICP-MS (Hg) -menetelmillä. 

Tutkittavan yhdisteen aikapainotteinen keskiarvo altistusajalta laskettiin alumiinille (Al), 
arseenille (As), kadmiumille (Cd), koboltille (Co), kromille (Cr), kuparille (Cu), raudalle (Fe), 
mangaanille (Mn), nikkelille (Ni), lyijylle (Pb), titaanille (Ti) ja vanadiinille (V). Keskiarvo 
altistusajalta voitiin laskea näille aineille, koska niiden kerääntymisnopeus keräimeen 
määritettiin laboratoriokokeella. Kerääntymisnopeus on ominainen yhdisteelle ja 
keräintyypille. (Ahkola ym. käsikirjoitus) 

 

Vedenlaadun seuranta 

Tutkimusalueiden virtaamat mitattiin passiivikeräinkokeen alussa ja lopussa 26.-27.7.2018 ja 
7.-8.8.2018 FlowTracker2®-virtaamamittarilla (SonTek). Tämän ajanjakson välisenä aikana 
tutkimusalueilla seurattiin myös sademäärää. Seurujoen veden laatua seurattiin 
automaattisella ISCO-näytteenottimella passiivikeräinten noin kahden viikon inkuboinnin ajan 
24.7.–7.8.2018 yläpuolisella näytepaikalla ja 25.7.–7.8.2018 alapuolisella näytepaikalla. 
Näytteenotin asennettiin ottamaan vesinäytteet tunnin välein pulloihin, joissa oli vesinäytteen 
säilöntää varten 4 % typpihappoa. Näytteen sisältämän typpihapon lopullinen vahvuus oli 0,1 
%. Saaduista näytteistä koottiin metallien kokonaispitoisuuksien analysointia varten 
vuorokausinäytteet. Ainekuormat laskettiin virtaamamittausten keskiarvolla 
vuorokausikohtaisina inkubointijaksolle.  

Tutkimusalueilta otettiin myös manuaaliset vesinäytteet 3.8.2018, jolloin mitattiin veden 
lämpötila, sähkönjohtavuus ja pH. Näytteet määritettiin Suomen ympäristökeskuksen 
laboratoriossa. Näistä vesinäytteistä määritettiin tutkittujen alkuaineiden (Ag, Al, As, B, Ba, Be, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, U, V ja Zn) 
kokonaispitoisuudet ja liuenneen aineen pitoisuudet ICP-MS-menetelmällä. Vastaavat 
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pitoisuudet määritettiin kalsiumille, kaliumille, magnesiumille, natriumille, fosforille ja rikille 
ICP-OES-menetelmällä. Elohopea määritettiin vedestä CV-ICP-MS-menetelmällä (ISO 
17852:2006, ISO 17294-1:2004 ja 17294-2:2016). Lisäksi on määritetty kokonaistyppi, nitriitti-
nitraattityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, fosfaattifosfori, sulfaatti ja liukoinen 
orgaaninen hiili (DOC). 

  

 

10.2.3 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 

Yläpuolisella tutkimuskohteella virtaama oli inkubointijaksolla keskimäärin 0,334 m3 s-1 ja 
alapuolisella kohteella virtaama oli 1,391 m3 s-1. Seurantajakson aikana yläpuolisella 
tutkimusalueella satoi noin 18 mm ja alapuolisella alueella noin 44 mm. 

Seurujoen virtaama oli tutkimusjaksolla pienempi kuin keskimäärin kaivosalueen yläpuolen 
Talvitienmukan virtaamanmittauspaikalla heinä-elokuussa vuosina 2008–2015 (Ramboll 
2016). 

 

Veden laatu ja kuormitus tutkimuskohteilla 

Seurujoen yläosalla ja alaosalla olleilla tutkimusalueilla veden laadussa (taulukko 10.2) oli eroa 
sähkönjohtavuuden, sulfaatin ja typen, erityisesti nitraatti-nitriittitypen, osalta. Alkuaineet 
olivat molemmilla tutkimusalueilla pääsääntöisesti liukoisessa muodossa, mutta lisäksi esiintyi 
partikkelimaista rautaa, mangaania, natriumia (yläosalla) ja rikkiä (alaosalla) (taulukko 10.3). 
Valtioneuvoston asetuksen (868/2010) mukaan vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten 
alkuaineiden raja-arvot (kadmiumin 0,2 µg/l, nikkeli 20 µg/l ja lyijy 7,2 µg/l) alittuivat 
vesinäytteissä selkeästi. 

 

Taulukko 10.2 Seurujoen tutkimusalueiden vedenlaatutiedot 3.8.2018. 

Suure Yläpuoli  Alapuoli 
Veden lämpötila (ᵒC) 16,2  17,3 
pH 7,2  7,4 
Sähkönjohtavuus (mS m-1) 6,7  19,4 
Liuennut orgaaninen hiili, DOC (mg L-1) 2,4  2,6 
Kokonaisfosfori (µg L-1) 6  8 
Fosfaattifosfori (µg L-1) 3  3 
Kokonaistyppi (µg L-1) 99  500 
Ammoiumtyppi (µg L-1) <2  <2 
Nitriitti-nitraattityppi (µg L-1) <5  360 
Sulfaatti (mg L-1) 4,4  52 
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Taulukko 10.3 Seurujoen tutkimusalueiden alkuaineiden kokonais- ja liukoiset pitoisuudet 
3.8.2018. 

Alkuaine Yläpuoli Alapuoli Alkuaine Yläpuoli Alapuoli 
Ag  <0,02 <0,02 Mo  0,75 2,0 
Ag liukoinen <0,02 <0,02 Mo liukoinen 0,75 2,0 
Al  23 <10 Na  2100 5800 
Al liukoinen 15 <10 Na liukoinen 200 5900 
As  2,1 3,9 Ni  0,18 1,2 
As liukoinen 1,9 3,3 Ni liukoinen 0,23 1,2 
B  1,4 6,8 P  <50* <50* 
B liukoinen 1,3 6,8 P liukoinen <50* <50* 

Ba  6,2 5,5 Pb  0,021 0,029 
Ba liukoinen 6,0 5,3 Pb liukoinen 0,014 0,016 
Be  <0,02 <0,02 Pd  <0,02 <0,02 
Be liukoinen <0,02 <0,02 Pd liukoinen <0,02 <0,02 
Ca  11700 30200 Pt  <0,01 <0,01 
Ca liukoinen 11700 29800 Pt liukoinen <0,01 <0,01 
Cd  <0,003 <0,003 Rb  0,28 2,6 
Cd liukoinen <0,003 <0,003 Rb liukoinen 0,29 2,6 
Co  0,04 0,06 S  1500 18000 
Co liukoinen 0,02 0,05 S liukoinen 1500 17000 
Cr  0,14 0,12 Sb  0,02 7,7 
Cr liukoinen 0,11 0,1 Sb liukoinen 0,02 7,6 
Cu  2,6 4,6 Se  <0,1 <0,1 
Cu liukoinen 2,5 4,3 Se liukoinen <0,1 <0,1 
Fe  230 260 Sn  <0,05 <0,05 
Fe liukoinen 140 130 Sn liukoinen <0,05 <0,05 
Hg  0,0006 <0,0005 Sr  23 110 

    Sr liukoinen 23 110 
K  600 1600 Ti  <1,0 <1,0 
K liukoinen 600 1600 Ti liukoinen <1,0 <1,0 
Li  1,1 2,4 Tl  <0,003 0,004 
Li liukoinen 1,1 2,5 Tl liukoinen 0,003 0,004 

Mg  1700 5900 U  0,074 0,13 
Mg liukoinen 1700 5900 U liukoinen 0,07 0,13 
Mn  16 26 V  0,28 0,38 
Mn liukoinen 7,7 19 V liukoinen 0,24 0,30 
Mo  0,75 2,0 Zn  <0,5 1,3 
Mo liukoinen 0,75 2,0 Zn liukoinen <0,5 1,1 

* ICP-MS-menetelmällä fosforin määritysraja on 50 µg L-1. 
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Taulukko 10.4 Veden alkuaineiden kokonaispitoisuuksien keskiarvot (µg L-1) ja vaihteluväli 
Seurujoen tutkimuskohteiden vuorokausinäytteissä. 

Alku 
-aine 

Yläpuoli, N=14 
(µg L-1) 

Alapuoli, N=13 
(µg L-1) 

Ag <0,02 <0,02 
Al 18 ± 1 21 ± 2 
As 2,1 ± 0,1 4,4 ± 0,1 
B 2,6 ± 0,3 5,7 ± 0,2 

Ba 7,4 ± 1,1 5,2 ± 0,2 
Be <0,02 <0,02 
Ca 12000 ± 40 28000 ± 670 
Cd 0,022 ± 0,006 0,018 ± 0,005 
Co 0,049 ± 0,003 0,15 ± 0,019 
Cr 0,014 ± 0,01 0,14 ± 0,01 
Cu 1,1 ± 0,1 1,5 ± 0,2 
Fe 230 ± 6 410 ± 27 
Hg 0,0008 ± 0,0003 0,0007 ± 0,0002 
K 550 ± 14 1400 ± 140 
Li 1,0 ± 0,1 2,2 ± 0,3 

Mg 1700 ± 14 5200 ± 100 
Mn 21 ± 4 60 ± 8 
Mo 0,72 ± 0,01 1,6 ± 0,1 
Na 2000 ± 13 5100 ± 170 
Ni 0,27 ± 0,1 1,1 ± 0,1 
P <50 <50 

Pb 0,43 ± 0,01 0,31 ± 0,01 
Pd <0,02 <0,02 
Pt 0,026 ± 0,006 0,010 ± 0,005 
Rb 0,30 ± 0,02 2,1 ± 0,3 
S 1500 ± 10 14000 ± 780 

Sb 0,021 ± 0,001 5,7 ± 0,3 
Se 0,10 ± 0,01 <0,01 
Sn <0,05 <0,05 
Sr 23 ± 1 98 ± 3 
Ti <1,0 <1,0 
Tl 0,0032 ± 0,0001 0,0037 ± 0,0002 
U 0,079 ± 0,001 0,16 ± 0,01 
V 0,31 ± 0,01 0,56 ± 0,03 
Zn 3,8 ± 0,5 8,6 ± 1,2 
* ICP-MS-menetelmällä fosforin määritysraja on 50 µg L-1. 
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Passiivikeräimet 

 

Keräinten tulokset ja vesinäytteiden perusteella lasketut ainekuormat altistusajalta on esitetty 
taulukossa 10.5 Veden korkeat kalsium-, rikki-, rauta- ja mangaani-pitoisuudet näkyivät 
molemmissa passiivikeräimessä korkeina ainemäärinä. 

Chemcatcher-keräimet keräävät vedestä hyvin pieniäkin alkuainemääriä, jotka voidaan 
määrittää nanogrammoissa. Chemcatcher-keräimissä määritysrajat olivat tässä tutkimuksessa 
matalammat kuin vesisammalmenetelmässä (Liite 5), osittain vesisammaleiden pienen 
näytemäärän takia. Esimerkiksi Ag, Cu, Fe, Mn, Mo, Pt, Tl ja U määritysrajat olivat 3.3–77 
kertaa korkeammat Chemcatcher-keräimissä kuin vesisammaleissa.  

Ag, Ca, Na, S ja U pitoisuudet olivat selkeästi korkeampia Chemcatcher-keräimissä kuin 
vesisammalissa. Vesisammaleissa Al, As, B, Ba, Be, Co, Fe, Hg, K, Li, Mg, P, Pb, Rb, Se, Ti, V ja 
Zn pitoisuudet olivat korkeampia kuin Chemcatcher-keräimessä. Cd, Pd ja Sn pitoisuudet 
olivat korkeampia kaivoksen alapuolella altistetuissa Chemcatcher-keräimissä kuin 
vesisammaleissa, kun taas samalla paikalla määritetyt Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Sr ja Tl pitoisuudet 
olivat korkeampia vesisammaleissa kuin Chemcatcher-keräimissä. Kaivosalueen yläpuolisella 
näytepaikalla näiden aineiden pitoisuudet taas olivat Chemcatcher-keräimissä korkeammat 
kuin vesisammaleissa. Lisäksi yläpuolisella alueella Cd, Pt ja Sn pitoisuudet olivat 
vesisammalissa korkeammat kuin Chemcatcher-keräimissä.  

Taulukko 10.5 Passiivikeräimiin kertyneiden alkuaineiden pitoisuudet ja vaihteluväli sekä 
tutkimusalueiden ainekuormat ja keskivirhe.  

Alku-
aine 

Chemcatcher Vesisammal Ainekuorma 
Yläpuoli Alapuoli Yläpuoli Alapuoli Yläpuoli Alapuoli 
(mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (kg 14 vrk-1) (kg 14 vrk-1) 

Ag 0,0069 ± 
0,0007 

0,024 ± 0,002 0,00015 ± 
0,00029 

ei havaittu  ei havaittu ei havaittu 

Al 7,1 ± 2,0 4,1 ± 0,8 11 ± 10 23 ± 20 7,4 ± 0,4 35 ± 3 
As 0,26 ± 0,11 0,56 ± 0,05 2,4 ± 1,4 26 ± 7 0,89 ± 0,01 7,4 ± 0,2 
B 0,041 ± 0,020 0,0039 ± 

0,0033 
2,8 ± 1,0 8,9 ± 1,4 1,0 ± 0,1 9,7 ± 0,4 

Ba 1,9 ± 0,4 1,0 ± 0,1 2,3 ± 2,0 26 ± 10 3,0 ± 0,5 8,8 ± 0,4 
Be ei havaittu ei havaittu 0,031 ± 0,005 0,031 ± 0,012 ei havaittu ei havaittu 
Ca 1700 ± 230 2800 ± 720 120 ± 100 210 ± 160 4700 ± 100 47000 ± 

10000 
Cd 0,0038 ± 

0,0003 
0,013 ± 0,006 0,0070 ± 

0,0060 
0,011 ± 0,005 0,0090 ± 

0,0030 
0,030 ± 
0,008 

Co 0,071 ± 0,022 0,14 ± 0,01 0,17 ± 0,08 5,0 ± 1,6 0,020 ± 0,002 0,26 ± 0,01 
Cr 0,23 ± 0,03 0,18 ± 0,02 0,17 ± 0,12 0,60 ± 0,18 0,057 ± 0,003 0,23 ± 0,01 
Cu 0,083 ± 0,007 0,19 ± 0,02 ei havaittu 0,52 ± 0,45 0,44 ± 0,02 2,5 ± 0,3 
Fe 34 ± 14 44 ± 2 250 ± 210 4000 ± 1100 94 ± 3 690 ± 50 
Hg 0,0047 ± 

0,0002 
0,0069 ± 
0,0005 

0,018 ± 0,004 0,010 ± 0,010 0,0013 ± 
0,0003 

0,0012 ± 
0,0003 

K 29 ± 3 150 ± 20 130 ± 63 240 ± 180 220 ± 10 2300 ± 300 
Li 0,018 ± 0,005 0,023 ± 0,002 0,045 ± 0,028 0,10 ± 0,05 0,40 ± 0,01 3,7 ± 0,5 
Mg 140 ± 23 300 ± 73 170 ± 47 180 ± 9 670 ± 10 8700 ± 200 
Mn 38 ± 10 62 ± 4 30 ± 15 4000 ± 1300 8,7 ± 1,4 100 ± 20 
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Alku-
aine 

Chemcatcher Vesisammal Ainekuorma 
Yläpuoli Alapuoli Yläpuoli Alapuoli Yläpuoli Alapuoli 
(mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (kg 14 vrk-1) (kg 14 vrk-1) 

Mo 0,0070 ± 
0,0008 

0,013 ± 0,002 ei havaittu 0,11 ± 0,03 0,29 ± 0,01 2,7 ± 0,1 

Na 230 ± 120 110 ± 16 9,2 ± 2,6 2,5 ± 2,1 820 ± 10 8600 ± 300 
Ni 0,20 ± 0,01 5,4 ± 0,7 0,054 ± 0,047 23 ± 2 0,11 ± 0,01 1,9 ± 0,1 
P 0,86 ± 0,66 19 ± 2 70 ± 13 350 ± 20 ei havaittu ei havaittu 
Pb 0,0082 ± 

0,0022 
0,0088 ± 
0,0008 

0,011 ± 0,009 0,024 ± 0,020 0,18 ± 0,1 0,52 ± 0,01 

Pd 0,0013 ± 
0,0004 

0,0025 ± 
0,0005 

0,0013 ± 
0,00040 

0,0013 ± 
0,0002 

ei havaittu ei havaittu 

Pt 0,00028 ± 
0,00009 

0,00028 ± 
0,00006 

0,00075 ± 
0,00027 

ei havaittu 0,010 ± 0,003 0,0091 ± 
0,0007 

Rb 0,013 ± 0,003 0,13 ± 0,01 0,074 ± 0,027 0,48 ± 0,21 0,12 ± 0,01 3,5 ± 0,5 
S 20000 ± 2500 27000 ± 1600 1800 ± 90 1400 ± 150 600 ± 10 24000 ± 

2000 
Sb ei havaittu 0,0078 ± 

0,0014 
0,0013 ± 
0,0012** 

3 ± 1** 0,0078 ± 
0,0006 

9,6 ± 0,5 

Se 0,010 ± 0,003 0,015 ± 0,002 0,047 ± 0,031 0,49 ± 0,18 0,022 ± 0,002 ei havaittu 
Sn 0,0020 ± 

0,0010 
0,0025 ± 
0,0016 

0,0063 ± 
0,0051 

0,00055 ± 
0,00047 

ei havaittu ei havaittu 

Sr 2,8 ± 0,4 8,4 ± 2,0 0,29 ± 0,25 21 ± 2 9,1 ± 0,1 160 ± 10 
Ti 0,20 ± 0,08 0,25 ± 0,05 6,7 ± 2,7 10 ± 4 ei havaittu ei havaittu 
Tl 0,00019 ± 

0,00008 
0,00019 ± 
0,00004 

ei havaittu 0,015 ± 0,004 0,0011 ± 
0,0002 

0,0054 ± 
0,0005 

U 0,022 ± 0,003 0,015 ± 0,003 ei havaittu ei havaittu 0,032 ± 0,001 0,26 ± 0,01 
V 0,040 ± 0,015 0,052 ± 0,008 0,18 ± 0,15 3,1 ± 0,9 0,13 ± 0,01 0,95 ± 0,05 
Zn 0,87 ± 0,08 1,3 ± 0,1 6,3 ± 1,4 14 ± 4 1,5 ± 0,2 14 ± 2 

* Fosforin määritysraja vesinäytteistä oli korkea (50 µg L-1) ja sen vuoksi vesinäytteistä ei sitä havaittu 

** Vesisammalnäytteiden uuttoon käytettiin typpihajotusta, mutta antimonin tarkempi määritys olisi vaatinut 
kuningasvesihajotuksen. Näin ollen antimonin tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Molemmat menetelmät sopivat useimpien aineiden havaitsemiseen. Aineiden kertyminen 
Chemcatcheriin ja vesisammaleeseen voi olla erilaista. Alkuaineiden pitoisuuserot ovat 
kuitenkin osassa tapauksista hyvin pieniä ja kertyneet määrät määritysrajalla. Kaivoksen 
alapuolelta määritetty kuorma oli usean aineen kohdalla suurempi kuin yläpuolella havaittu ja 
tämä näkyi myös keräintuloksissa. Poikkeuksena oli esimerkiksi natrium, jota oli kertynyt 
keräimiin kaivoksen alapuolisella tutkimuskohteella vähemmän kuin yläpuolisella kohteella, 
vaikka ainekuorma oli selkeästi suurempi. Yksi mahdollisuus voi olla suolan muodostuminen 
kationin sitoutuessa metalli-ioniin, jolloin ne eivät enää ole helposti eliöiden ja keräimien 
saatavilla (Stankovic ym., 2018). 

Alueen kuivanapitovesistä seuratuista metalleista (Ramboll, 2016) As, Fe, Mn, Ni ja Zn 
vaikuttivat sopivan molemmilla keräintyypeillä määritettäviksi. Kupari soveltui määritettäväksi 
Chemcatcherillä ja alumiini vesisammaleella, mutta antimonin kerryttämiseen Chemcatcher-
keräin ei näyttänyt soveltuvan. Antimonin määritys vesisammaleesta olisi vaatinut typpihapon 
sijasta kuningasvesiuuton, mutta tätä ei pystytty tässä hankkeessa tekemään, koska 
vesisammalen kärkisilmunäytettä riitti vain yhteen uuttoon. Typpihappouutolla saatiin 
määritettyä muut ICP-OES-ja ICP-MS-menetelmillä määritettävät alkuaineet.   
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Chemcatcher-keräimiin kerääntyi suurempi osuus ainekuormasta, mikä aiheutui siitä, että 
keräimen vastaanottavan materiaalin massa (n. 760 mg) oli noin kaksikymmenkertainen 
vesisammalnäytteen massaan (40 mg) verrattuna. Kun kerääntyneet ainemäärät laskettiin 
keräimen massaa kohti, havaittiin kaivoksen alapuolisella näytepaikalla 
vesisammalmenetelmän avulla yleisesti ottaen korkeampia pitoisuuksia (kuva 10.14). Näin 
ollen vesisammalnäytteen massan kasvattaminen voisi laskea menetelmän määritysrajoja. 

 

 
Kuva 10.14 Chemcatcher- ja vesisammalmenetelmän keräämä osuus (%) ainekuormasta. 

 

Chemcatcher- ja vesisammalmenetelmän soveltuvuutta metallien määrittämiseen on arvioitu 
taulukossa 10.6. Vihreällä +-symbolilla merkittyjen alkuaineiden pitoisuus kaivoksen 
alapuolisella näytepaikalla kasvoi yläpuoliseen paikkaan verrattuna. Chemcatcher-menetelmä 
soveltui 26 aineelle ja vesisammalmenetelmä 24:lle. Tutkituilla kohteilla 18 alkuainetta voitiin 
määrittää molemmilla tekniikoilla. Vesisammalmäärän kasvattaminen voisi laskea 
määritysrajoja ja lisätä menetelmällä havaittujen aineiden määrää. Kumpikaan menetelmä ei 
täsoveltunut hankkeessa tarkastelluilla kohteilla Be, Na, Pt ja U tutkimiseen joko alle 
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määritysrajan jäävien pitoisuuksien vuoksi tai yläpuolisella vertailunäytepaikalla havaittujen 
korkeampien pitoisuuksien vuoksi. 

 

Taulukko 10.6 Chemcatcher- ja vesisammalmenetelmän soveltuvuus metallien tutkimiseen 
luonnonvesistä tämän tutkimuksen kohdevesistön perusteella. 

Alkuaine Chemcatcher Vesisammal 
Ag + - 
Al - + 
As + + 
B - + 

Ba - + 
Be - - 
Ca + + 
Cd + + 
Co + + 
Cr - + 
Cu + + 
Fe + + 
Hg + - 
K + + 
Li + + 

Mg + - 
Mn + + 
Mo + - 
Na - - 
Ni + + 
P + + 

Pb - + 
Pd + - 
Pt - - 
Rb + + 
S + - 

Sb + +** 
Se + + 
Sn + - 
Sr + + 
Ti + + 
Tl - + 
U - - 
V + + 
Zn + + 

** Vesisammalnäytteiden uuttoon käytettiin typpihajostusta, vaikka antimoni olisi vaatinut 
kuningasvesihajotuksen. Näin ollen antimonitulokset ovat ainoastaan suuntaa antavia. 
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Chemcatcher-passiivikeräimessä vastaanottavana faasina toimii kelatoiva Empore-levy 
(Empore Chelating disk, 3M), joka on kiinnitetty keräimen polykarbonaattirunkoon. DGT-
keräimen vastaanottava faasimateriaali on samantyyppinen kuin Chemcatcher-keräimessä, 
mutta faasin päällä on lisäksi kerros geeliä ja suodatinkalvo. Chemcatcher-keräimen 
materiaalikustannukset ovat noin 30€, DTG-keräimen noin £13,50–16,20. Aineiden uuton 
jälkeinen määritysmenetelmä on sama kuin vesinäytteiden tapauksessa, ja näin ollen 
analyysikulutkin ovat samaa luokkaa. Maastossa keräimien kiinnittäminen nippusiteiden 
avulla koriin ja korin ankkuroiminen paikoilleen (uomaan, laituriin, sillan alla oleviin 
rakenteisiin) vie näytepaikkaan kiinnittämisen helppouden mukaan hieman enemmän aikaa 
kuin vesinäytteenotto. Useampia altistuksia tehtäessä altistettujen keräimien poisotto ja 
uusien keräimien kiinnittäminen on kuitenkin huomattavasti nopeampaa ja verrattavissa 
ajallisesti vesinäytteenoton kestoon. 

 

10.2.4 Johtopäätökset 
 

Chemcatcher- ja vesisammalmenetelmät toimivat hyvin erilaisten alkuaineiden keräämiseen. 
Tämän hankkeen tutkimuspaikoilla Chemcatcher-keräimet soveltuivat 26 ja 
vesisammalmenetelmä 24 aineen havaitsemiseen. Tutkituilla kohteilla 18 alkuainetta voitiin 
määrittää molemmilla tekniikoilla. Vesisammalia käytettäessä tulisi vesisammaltuppaita olla 
enemmän kuin mitä tässä tutkimuksessa käytettiin, jotta määritysrajat saataisiin alemmiksi ja 
enemmän aineita voitaisiin havaita. Näytemäärän kasvattaminen mahdollistaisi myös 
antimonin määrittämiseen vaaditun kuningasvesiuuton. 

Tässä tutkimuksessa keräimiä altistettiin kahden viikon ajan keskiarvopitoisuuksien 
määrittämiseksi. Tämä kuvaa alkuaineen läsnäoloa tutkimuspaikalla. Lisäksi keräimien avulla 
vesinäytteessä alle määritysrajan jääneet pitoisuudet voidaan konsentroida mitattavalle 
tasolle. Keräimet kuvaavat aineen liukoista, eliöihin kerääntyvää aineosiota, mikä eroaa 
kertavesinäytteen antamasta hetkellisestä tarkasta kokonaispitoisuudesta. Mahdollinen 
konsentraatiopiikki havaitaan keräinten avulla kohonneena keskiarvopitoisuutena, kun taas 
kertavesinäytteenoton tapauksessa havaitseminen riippuu täysin näytteenoton ajoituksesta ja 
tiheydestä. Keräimien käyttö on kuitenkin kustannustehokas menetelmä aineiden 
havaitsemiseen. Erilaisilla kohteilla altistusaika voi olla lyhyempi tai pidempi tutkittavan 
aineen ja sen pitoisuuden mukaan. Lisäksi kohteilla kannattaa huomioida suolojen 
mahdollinen kulkeutumisreitti (esim. sähkönjohtavuuden mittauksen avulla) ja näin hakea 
sopiva keräimien altistuspaikka. 
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10.3 Tulvavyöhykkeen kasvillisuuden vedenpidätyskyvyn arviointi 

Minna Kuoppala, Satu Maaria Karjalainen ja Seppo Hellsten, Suomen ympäristökeskus 

 

Rantavyöhykkeen kasvillisuus pidättää veden mukana kulkeutuvia aineksia sekä lisäämällä 
sedimentaatiota että sitomalla aktiivisesti soluihin metalleja. Fytoremediaatiolla eli 
biopuhdistuksella tarkoitetaan menetelmiä, jotka hyödyntävät kasveja erilaisten vedessä, 
sedimentissä tai maaperässä olevien haitallisten aineiden poistamisessa, niiden kemiallisen 
rakenteen muuntamisessa ja stabiloinnissa (Polechońska & Klink 2014, Ali ym. 2013, Dhir et al. 
2009). Menetelmää pidetään kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä. 

Fytoremediaatiota on käytetty muun muassa rakennetuilla kosteikoilla poistamaan 
raskasmetalleja ja esimerkiksi aggressiivista vieraslajia vesihyasinttia on käytetty laajalti 
haitallisten aineiden pidättämiseen (Ali ym. 2013). Laajassa mielessä Suomessa toteutetut 
vesiensuojelukosteikot ovat biopuhdistuksen sovelluksia, joissa sekä mikrobien että kasvien 
osuus on sekoittunut (Ali ym. 2013). Ruovikkopuhdistamoita on rakennettu laajalti eri puolilla 
maailmaa ja esimerkiksi Kempeleen jätevedenpuhdistamolla niiden on todettu pidättävän hyvin 
ravinteita (Karjalainen ym. 2005). Jäälinjärvellä on kokeiltu vesikasvien kykyä pidättää 
ravinteita, mutta alhaisten ravinnemäärien takia niiden pidätyskyky on osoittautunut vähäiseksi 
(Pekkanen julkaisematon). Metallien pidättyminen turvekerrokseen voi olla hyvin tehokasta, 
kuten Palmer ym. (2015) tutkimus kaivosalueilla osoittaa. 
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Tutkimuksessa sovellettiin Eva Hussonin Ruotsissa käyttämää arviointimenetelmää (Husson ym. 
2014). Menetelmässä arvioitiin joen rantakasvillisuuden biomassaa ja metallipitoisuutta eri 
etäisyyksillä kuormituslähteestä (kaivos) käyttäen apuna lennokin avulla tehtyä 
kaukokartoitusta. Menetelmään kuului myös perusteellinen maastotutkimus 
kasvillisuusnäytealoineen, joilta punnittiin niiden yleisimpien lajien biomassa sekä arvioitiin 
peittävyydet. Joen rantakasvillisuuden sisältämät metallimäärät (Cd, Cu, Zn) laskettiin 
kasvinäytteiden kemiallisten analyysien, eri peittävyysluokkien lajikohtaisten biomassojen ja 
kasvillisuuskartoituksesta saatujen kasvillisuustyyppien pinta-alojen perusteella. 

Seurujoen tutkimuksessa Hussonin menetelmää yksinkertaistettiin näytealojen ja 
metallimäärityksiin otettavien näytteiden määrän suhteen. Toisaalta näytteenottoa 
tarkennettiin siten, että tulva-alueen kasveista otettiin näytteet erikseen juurista ja versoista, 
koska kirjallisuuden perusteella tiedetään, että pitoisuudet ovat monilla lajeilla suurimmat 
juurissa. 

 

10.3.1 Tutkimusalueet 
 

Tutkimusalueiksi valittiin ensin Seurujoen varresta MML:n ilmakuvien perusteella kaksi 
laajahkoa aluetta aivan Kittilän kaivoksen alapuolelta ja ylävirran puolelta. Ilmakuvien 
perusteella katsottiin, että näillä alueilla voisi olla suhteellisen leveää tulvaniittymäistä 
kasvillisuutta, joka soveltuisi tutkimukseen. Maastokäyntien perusteella kuvausalueiksi 
tarkentui n. 160 m:n pituinen jokivarsi kuormituksen yläpuolelta (pinta-ala 2,5 ha) ja n. 190 
m:n pituinen alue kuormituksen alapuolelta (pinta-ala 2,3 ha). Tutkimusalueiden sijainnit on 
esitetty kuvassa 10.15. Näiltä tutkittiin tarkemmin pienten, noin 20 m pituisten alueiden 
kasvillisuutta maastossa näytealamenetelmällä. Kaivoksen alapuolinen tutkimusalue sijaitsi 
0,8 km alavirtaan kaivoksen pintavalutuskentältä Rouramukassa ja yläpuolinen alue noin 11 
km päässä ylävirran puolella (kuva 10.15). Alueiden vedenlaatutiedot on esitetty tämän 
raportin luvussa ”Passiivikeräimet metallikuormien arvioinnissa”. 
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Kuva 10.15 Tutkimusalueiden sijainti Seurujoella. 

 

10.3.2 Menetelmä 
 

Ilmakuvaus 

Kartoitusalueilta kuvattiin drooniin liitetyllä kameralla RGB-ortokuvat 30.7.-1.8.2018 
kasvillisuuskarttaa varten. Lentokalustona oli DJJ Phantom 4 Pro ja kamerana droonissa 
vakiona oleva Phantom 4 Pro 4K. Lennon suunnitteluohjelmistona oli Pix4DCapture. 

Jotta saataisiin mahdollisimman tarkat kuvat, valittiin lentokorkeudeksi 30 m. Kuvien 
pikselikokona käyttettiin 0,89 cm/pikseli. Kuvien päällekkäisyys oli 80% sekä horisontaalisesti 
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että vertikaalisesti. Näin voitiin vähentää kuvan reunaosien vääristymiä lopullisissa 
ortomosaiikkikuvissa. 

Saatujen yksittäisten RGB-kuvien tarkkuus/resoluutio oli noin 0,9 cm/pikseli. RGB-kuvista 
tehtiin ortomosaiikit PIX4DMapper pro –ohjelmalla. Näin saadut ilmakuvat asemoitiin ArcGIS-
ohjelmalla EUREF FIN TM35FIN - koordinaattijärjestelmään. 

Itse kuvausten kesto oli noin 30 minuuttia kummallakin kohteella. Valmisteluineen  kuvauksiin 
kului aikaa noin viisi tuntia kummallakin paikalla. RGB-kuvien ortomosaikointiin ja 
indeksikarttojen tekoon maastotyön jälkeen meni yhteensä noin 15 minuuttia kuvauspaikkaa 
kohden. 

 

Kasvinäytteiden otto ja kasvillisuusnäytealat 

Kummaltakin tutkimusalueelta otettiin kasvinäytteet metallimäärityksiin seitsemästä yleisestä 
lajista: mesiangervosta (Filipendula ulmaria), vesisarasta (Carex aquatilis), pullosarasta (Carex 
rostrata), kurjenjalasta (Comarum palustre), vesikuusesta (Hippuris vulgaris), ruskoärviästä 
(Myriophyllum alterniflorum) ja purosammaleista. Tulva-alueen lajeista näyte otettiin lajin 
tyypillisestä kasvustosta halkaisijaltaan 10 cm kokoiselta alalta pienellä muovilapiolla. 
Jokaisesta tulva-alueen lajista otettiin yksi näyte, ja se jaettiin muoviveitsellä erikseen juuri- ja 
versonäytteeksi, jotka säilytettiin omissa pusseissaan. Koska vesikasvien juuristo on pieni, 
niiden näytteitä ei jaettu osiin. Vesikasvilajeilla näyte koottiin lisäksi useasta eri kasvustosta, 
jotta saatiin riittävä määrä näytettä (arviolta 50 g). Juuret puhdistettiin mekaanisesti 
maaperästä muoviveitsellä, mutta näytteitä ei huuhdeltu, koska metalleja kertyy etenkin 
juurien ulkopinnalle. Näytteitä käsiteltiin kontaminaation välttämiseksi muovihansikkaat 
kädessä. 

Kummaltakin kartoitusalueelta tehtiin viisi 50 x 50 cm:n kasvillisuusnäytealaa tulva-alueen 
kasvillisuudesta, jotta saataisiin käsitys tutkittavien lajien runsaudesta tutkimuspaikoilla. 
Näytealat pyrittiin sijoittamaan erilaisille kasvillisuustyypeille tai -vyöhykkeille niiden 
tyypilliseen kasvillisuuteen. Näytealojen koordinaatit mitattiin DGPS-laitteella.  

 

Kasvillisuuskartoitus  

Kasvillisuuskartan laatimisessa käytettiin drooniin liitetyllä kameralla otettuja 
ortomosaikoituja RGB-ilmakuvia sekä näytealatietoja. Kartan tekemisessä käytettiin pääosin 
mittakaavaa 1:50. Tulva-alueen kasvillisuuskuviot erotettiin ilmakuvilta valtalajien perusteella. 
Vesialueelta ei erotettu kasvillisuuskuvioita lukuun ottamatta vesirajan molemmin puolin 
olleita sarakasvustoja. 

 

Laboratorioanalyysit 

Näytteistä poistettiin tarvittaessa sedimenttijäämiä mekaanisesti. Näytteet kylmäkuivattiin ja 
sen jälkeen hienonnettiin kuulamyllyllä ZrO-astioissa. Tämän jälkeen näytteet märkäpoltettiin 
typpihapolla. Metallit määritettiin näytteistä ICP-OES ja ICP-MS-tekniikoilla. Antimonin 
määritystä varten näyte hajotettiin lisäksi erikseen käänteisellä kuningasvedellä tarkemman 
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tuloksen saamiseksi. Käytössä oli kaksi referenssimateriaalia, SRM GBW07602, Bush Branches 
and leaves sekä RM IAEA-336, Trace and minor elements in lichen. 

 

10.3.3 Tulokset 
 

Kasvillisuustyyppien pinta-alat 

Kaivoksen yläpuolisen alueen kasvillisuudessa tupassara (Carex nigra ssp. juncella), vesisara ja 
pullosara olivat yleisiä, samoin kuin monet ruohot kuten mesiangervo, kurjenjalka, 
rantamatara (Galium palustre) ja korpiorvokki (Viola epipsila). Rannassa oli katkonainen 
pohjan- ja kiiltopajun muodostama pensaikkovyöhyke. Pajut, koivutaimet ja vaivaiskoivu 
yleistyivät kauempana rantaviivasta. Kasvillisuus oli luhtaisempaa ja monilajisempaa kuin 
alapuolisella tutkimusalueella, ja rannassa ei ollut havaittavissa yhtä selkeää vyöhykkeisyyttä. 

Molemmilla paikoilla jokiuomassa oli virtahabitaattia, jossa yleisiä olivat koukkupurosammal 
(Hygrohypnum ochraceum), näkinsammalet (Fontinalis spp.), palpakot (Sparganium spp.), 
vesikuusi, ruskoärviä ja rentukka (Caltha palustris). 

Alapuolisella tutkimusalueella oli leveähköt vesisaran ja pullosaran muodostamat 
saraikkovyöhykkeet, joilla yleisiä olivat myös kurjenjalka ja korpikastikka (Calamagrostis 
palustris). Saraikon yläpuolella oli katkonainen pohjan- ja kiiltopajun (Salix lapponum, Salix 
phylicifolia) muodostama kapea pensaikkovyöhyke. Mesiangervoa kasvoi yläpuolisella 
puustoisella luhdalla sekä sen ja saravyöhykkeen vaihettumiskohdassa (kuva 10.16 ja liite 6). 

Tutkimusalueilta erotettiin kasvillisuudesta kummaltakin alueelta kolme kasvillisuustyyppiä 
(taulukko 10.7). 

 

Taulukko 10.7 Ilmakuvilta erotettujen kasvillisuustyyppien pinta-alat tutkimusalueilla. 

Alue Kasvillisuustyyppi Valtalajit Pinta-ala (m2) 

Kaivoksen 
yläpuoli 

Saraikko Carex nigra ssp. juncella, Carex 
aquatilis, Carex rostata, Comarum 
palustre 

178 

Kaivoksen 
yläpuoli 

Mesiangervo-sara-paju-
kasvustot 

Filpendula ulmaria, Carex nigra ssp. 
juncella, Salix spp. 

75 

Kaivoksen 
yläpuoli 

Pajukko ja muu 
pensaikko 

Salix phylicipholia, Salix lapponum, 
Betula pubescens, Betula nana, Carex 
cespitosa 

309 

Kaivoksen 
alapuoli 

Saraikko Carex aquatilis, Carex rostrata 255 

Kaivoksen 
alapuoli 

Mesiangervokasvusto Filipendula ulmaria 7 

Kaivoksen 
alapuoli 

Pajukko Salix phylicipholia, Salix lapponum 174 
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Kuva 10.16 Ilmakuvilta rajatut kasvillisuuskuviot. Ylempi kuva: Kaivoksen yläpuolinen 
tutkimusalue Seurujoen yläosalla. 1 = saraikko, 2 = mesiangervokasvustot, 3 = pajukko. Alempi 
kuva: Kaivoksen alapuolinen tutkimusalue Rouramukassa. 1 = saraikko, 2 = mesiangervo-sara-
pajukasvustot, 3 = pajukko ja muu pensaikko. 
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Kasvillisuustyypit erottuivat hyvin ilmakuvilta etenkin kaivoksen alapuolisella alueella, jossa 
kasvillisuustyypeillä oli yksi tai kaksi selkeää valtalajia (kuva 10.16). Sarakasvustoista oli siellä 
mahdollista erottaa myös erikseen pullosaran ja vesisaran kasvustot. Seurujoen vesi on 
suhteellisen kirkasta (väriluku 55 mg/l Pt), joten myös vedestä erottui useiden lajien 
kasvustoja. 

Seurujoen yläosalla kasvillisuus oli monilajisempaa ja muistutti paikoin saraluhtaa. Tällä 
tutkimusalueella ei ollut yhtä selkeitä valtalajeja kuin alemmalla tutkimusalueella, joten 
ilmakuvien tulkinta oli vaikeampaa. Puiden varjostamilta alueilta kasvillisuuskuvioiden tarkat 
rajat olivat hieman vaikeammin erotettavissa. 

 

 
Kuva 10.17 Kemialliseen analyysiin valittujen kasvilajien keskimääräiset peittävyydet (%) 
näytealoilla. 

 

Taulukko 10.8 Kemialliseen analyysiin valittujen kasvilajien pinta-alapeittävyydet (m2). Pinta-
alapeittävyydet laskettiin näytealatietojen ja ilmakuvatulkinnan perusteella. 

Laji Pinta-alapeittävyydet (m2) 

Kaivoksen 
yläpuoli 

Kaivoksen 
alapuoli 

Vesisara 10 127 

Pullosara 12 44 

Kurjenjalka 16 7,4 

Mesiangervo 29 3,3 
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Metallipitoisuudet kasveissa 

Taulukossa 10.9 on esitetty alumiinin, arseenin, kuparin, raudan, mangaanin, nikkelin ja sinkin 
pitoisuudet (mg/kg) kartoitusalueen tutkituissa kasvilajeissa. Rantakasveilla pitoisuudet on 
esitetty erikseen versolle ja juurille, vesikasveilla koko kasville. 

Metallipitoisuudet (erityisesti arseeni, antimoni, rauta, mangaani) olivat yleensä kasveissa 
suuremmat kaivoksen alapuolella kuin yläpuolella. Juurinäytteissä oli suurempi 
metallipitoisuus kuin versonäytteissä, poikkeuksena kuitenkin sinkin pitoisuudet kurjenjalassa 
Seurujoen alaosalla ja mangaanin pitoisuudet pullosarassa yläosalla. Verrattaessa 
rantakasvien juurinäytteitä oli alaosalla yleensä suurempia pitoisuuksia kuin yläosalla sekä 
edellä mainituilla metalleilla että nikkelillä, sinkillä ja kuparilla. Rantakasvien versonäytteissä 
suuremmat pitoisuudet olivat puolestaan yleensä kaivoksen yläpuolella. Vesikasveilla, joilla 
verso- ja juurinäytteitä ei erikseen erotettu, oli suurempia pitoisuuksia yleensä alaosalla. 

 

Taulukko 10.9 Alumiinin, arseenin, kuparin, raudan, mangaanin, nikkelin, antimonin ja sinkin 
pitoisuudet (mg/kg) kartoitusalueelta kerätyissä näytteissä. Paikka: AP = kaivoksen alapuoli ja 
YP = kaivoksen yläpuoli. Harmaalla kursivoidulla kirjasimella olevat arvot alle määritysrajan. 

Laji Kasvin osa Paikka Al As Cu Fe Mn Ni Sb Zn 

kurjenjalka verso YP 39 0,88 0,059 207 614 2,4 0,015 32 

kurjenjalka juuret YP 4 524 31 0,10 19 626 2 876 6,9 0,10 62 

mesiangervo verso YP 68 0,66 0,079 855 525 0,4 0,019 51 

mesiangervo juuret YP 9 266 85 1,98 29 770 2 629 17 1,9 48 

pullosara verso YP 3 081 6,4 0,009 5 714 574 3,9 0,046 36 

pullosara juuret YP 11 630 16 0,12 17 863 355 16 0,13 47 

vesisara verso YP 386 3,0 0,012 1 585 616 1,1 0,012 48 

vesisara juuret YP 7 038 59 0,058 28 982 3 704 12 0,120 63 

vesikuusi koko kasvi YP 299 25 0,010 7 927 3 370 2,1 0,12 51 

ruskoärviä koko kasvi YP 1 040 66 0,015 12 131 4 698 39 8,0 50 

purosammal koko kasvi YP 3 366 166 0,016 32 768 18 755 105 22 72 

kurjenjalka verso AP 78 1,2 0,029 648 2 062 2,0 0,065 104 

kurjenjalka juuret AP 7 828 391 0,22 98 985 3 402 21 14 74 

mesiangervo verso AP 26 1,0 0,060 241 672 3,2 0,023 29 

mesiangervo juuret AP 9 992 100 0,37 44 245 7 294 16 0,22 98 

pullosara verso AP 471 2,3 0,006 1 785 694 0,81 0,012 35 

pullosara juuret AP 5 408 1026 0,20 130 090 1 311 18 23 56 

vesisara verso AP 278 2,0 0,009 1 131 419 0,74 0,011 45 

vesisara juuret AP 9 203 431 0,36 89 727 2 635 26 27 76 

vesisara verso AP 991 42 0,023 11 236 1 138 3,7 1,6 49 
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Laji Kasvin osa Paikka Al As Cu Fe Mn Ni Sb Zn 

vesisara juuret AP 10 760 366 0,65 84 534 2 021 26 24 76 

vesikuusi koko kasvi AP 2 892 76 0,045 16 673 4 957 32 7,9 66 

ruskoärviä koko kasvi AP 512 46 0,013 13 176 13 182 6,8 0,19 78 

purosammal koko kasvi AP 3 843 144 0,029 28 753 14 339 99 20 71 

 

 

Laskennalliset metallipitoisuudet eri lajien kasvustoissa ja 10 m jokea kohden 

Kertyneitä metallimääriä lajin kasvustoneliömetriä kohden laskettiin rantakasvien näytteiden 
metallipitoisuuksien ja lajien peittävyyksien perusteella. Suurimpia metallimääriä lajin 
kasvustoneliömetriä kohden on kertynyt laskennallisesti useimmilla metalleilla vesisaran 
juuristoon kaivoksen alapuolisen tutkimusalueen saraikoissa (taulukko 10.10), jossa laji 
muodosti tiheitä kasvustoja. Samoissa kasvustoissa myös vesisaran versoissa oli suuria 
pitoisuuksia raudalla, nikkelillä ja antimonilla kasvustoneliömetriä kohden. Poikkeuksena 
edellisiin oli kuitenkin kupari, jota oli laskennallisesti eniten mesiangervokasvustoissa ko. lajin 
juurissa kaivoksen yläpuolella. Kuparia oli kuitenkin melko runsaasti myös alaosan 
vesisarakasvustoissa.  

Mahdollista fytoremediaatiota ajatellen laskettiin myös metallimäärät 10 m jokea kohden 
kootusti koko kartoitusalueelta sisältäen kaikki kasvillisuusluokat. Kaikkia metalleja oli näin 
laskettuna eniten vesisaran juurissa, mutta myös pullosaran juurissa oli suuria pitoisuuksia. 
Myös tarkasteltaessa pelkästään versoja oli lähes kaikkia metalleja eniten vesisarassa, joka 
kasvaa lähellä jokiuomaa. Ainoastaan kuparia oli eniten mesiangervon versoissa 10 m jokea 
kohden. 

 

Taulukko 10.10 Alumiinin, arseenin, kuparin, raudan, mangaanin, nikkelin, antimonin ja sinkin 
määrät (mg) 1 m2:n kasvustossa niillä kasvillisuustyypeillä, millä kyseinen laji kasvoi 
kartoitusalueella. Harmaalla kursivoidulla kirjasimella olevien arvojen laskennassa käytetty 
alkuperäinen pitoisuus on ollut alle määritysrajan. 

Metalli Laji Kasvinosa Kaivoksen yläpuoli Kaivoksen alapuoli 

Saraikko Mesiangervo-
kasvustot 

Pajukko ja 
muu 
pensaikko 

Saraikko Mesiangervo-
kasvustot 

Pajukko 

Al kurjenjalka verso 2,3 0,43 0 537 0 0 

Al kurjenjalka juuret 605 115 0 1,5 0 0 

Al mesiangervo verso 0,59 34 6,0 0 15784 0 

Al mesiangervo juuret 332 19213 3369 0 10 0 

Al pullosara verso 69 0 0 2787 0 0 

Al pullosara juuret 1214 0 0 36 0 0 

Al vesisara verso 9,0 2,8 0 13316 0 0 

Al vesisara juuret 251 78 0 26406 0 0 

Al vesisara verso - - - 60 0 0 
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Metalli Laji Kasvinosa Kaivoksen yläpuoli Kaivoksen alapuoli 

Saraikko Mesiangervo-
kasvustot 

Pajukko ja 
muu 
pensaikko 

Saraikko Mesiangervo-
kasvustot 

Pajukko 

Al vesisara juuret - - - 366 0 0 

As kurjenjalka verso 0,05 0,01 0,00 27 0 0 

As kurjenjalka juuret 4,2 0,79 0,00 0,02 0 0 

As mesiangervo verso 0,0 0,3 0,059 0 158 0 

As mesiangervo juuret 3,1 180 31 0 0,39 0 

As pullosara verso 0,14 0 0 529 0 0 

As pullosara juuret 1,6 0 0 0,18 0 0 

As vesisara verso 0,07 0,02 0 624 0 0 

As vesisara juuret 2,1 0,65 0 898 0 0 

As vesisara verso - - - 0,44 0 0 

As vesisara juuret - - - 15 0 0 

Cu kurjenjalka verso 0,60 0,11 0,0 0,81 0 0 

Cu kurjenjalka juuret 1,0 0,19 0,0 0,11 0 0 

Cu mesiangervo verso 0,0 1,9 0,3 0 23 0 

Cu mesiangervo juuret 0,8 47 8,3 0 3,8 0 

Cu pullosara verso 0 0 0 4,3 0 0 

Cu pullosara juuret 1,0 0 0 0,14 0 0 

Cu vesisara verso 0,1 0,023 0,0 23 0 0 

Cu vesisara juuret 0,4 0,11 0,0 41 0 0 

Cu vesisara verso - - - 0,58 0 0 

Cu vesisara juuret - - - 1,5 0 0 

Fe kurjenjalka verso 12 2,3 0 6787 0 0 

Fe kurjenjalka juuret 2625 497 0 12 0 0 

Fe mesiangervo verso 7,4 430 75 0 69890 0 

Fe mesiangervo juuret 1065 61727 10825 0 94 0 

Fe pullosara verso 127 0 0 67036 0 0 

Fe pullosara juuret 1864 0 0 138 0 0 

Fe vesisara verso 37 12 0 129832 0 0 

Fe vesisara juuret 1033 322 0 207456 0 0 

Fe vesisara verso - - - 245 0 0 

Fe vesisara juuret - - - 4154 0 0 

Mn kurjenjalka verso 35 7 0 215 0 0 

Mn kurjenjalka juuret 385 73 0 131 0 0 

Mn mesiangervo verso 5 264 46 0 6277 0 

Mn mesiangervo juuret 94 5452 956 0 2098 0 

Mn pullosara verso 13 0 0 1095 0 0 

Mn pullosara juuret 37 0 0 113 0 0 

Mn vesisara verso 14 4,5 0 4164 0 0 

Mn vesisara juuret 132 41 0 7868 0 0 

Mn vesisara verso - - - 274 0 0 
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Metalli Laji Kasvinosa Kaivoksen yläpuoli Kaivoksen alapuoli 

Saraikko Mesiangervo-
kasvustot 

Pajukko ja 
muu 
pensaikko 

Saraikko Mesiangervo-
kasvustot 

Pajukko 

Mn vesisara juuret - - - 766 0 0 

Ni kurjenjalka verso 0,14 0,027 0 1,4 0 0 

Ni kurjenjalka juuret 0,92 0,17 0 0,04 0 0 

Ni mesiangervo verso 0,00 0,19 0,033 0 26 0 

Ni mesiangervo juuret 0,60 34,52 6,1 0 1,3 0 

Ni pullosara verso 0,088 0 0 9,4 0 0 

Ni pullosara juuret 1,62 0 0 0,063 0 0 

Ni vesisara verso 0,025 0,01 0 38 0 0 

Ni vesisara juuret 0,44 0,14 0 63 0 0 

Ni vesisara verso - - - 0,16 0 0 

Ni vesisara juuret - - - 1,4 0 0 

Sb kurjenjalka verso 0,001 0,000 0,000 0,94 0 0 

Sb kurjenjalka juuret 0,013 0,003 0,000 0,001 0 0 

Sb mesiangervo verso 0,000 0,009 0,002 0 0,35 0 

Sb mesiangervo juuret 0,069 4,0 0,704 0 0,009 0 

Sb pullosara verso 0,001 0 0 12 0 0 

Sb pullosara juuret 0,014 0 0 0,001 0 0 

Sb vesisara verso 0,000 0,000 0 40 0 0 

Sb vesisara juuret 0,004 0,001 0 58 0 0 

Sb vesisara verso - - - 0,002 0 0 

Sb vesisara juuret - - - 0,58 0 0 

Zn kurjenjalka verso 1,8 0,35 0 5,1 0 0 

Zn kurjenjalka juuret 8,3 1,57 0 2,0 0 0 

Zn mesiangervo verso 0,44 26 4,5 0 155 0 

Zn mesiangervo juuret 1,7 99 17 0 11 0 

Zn pullosara verso 0,80 0 0 29 0 0 

Zn pullosara juuret 4,9 0 0 2,7 0 0 

Zn vesisara verso 0 0 0 110 0 0 

Zn vesisara juuret 0 0 0 188 0 0 

Zn vesisara verso - - - 10 0 0 

Zn vesisara juuret - - - 18 0 0 
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Taulukko 10.11 Metallien määrä sitoutuneena eri kasvilajeihin 10 metrillä jokea kaivoksen 
alapuolisella tutkimuspaikalla. Harmaiden kursivoitujen arvojen laskennassa käytetty 
alkuperäinen pitoisuus on ollut alle määritysrajan. 

Laji Kasvinosa Al As Cu Fe Mn Ni Sb  Zn 

kurjenjalka verso 0,11 0,51 7,8 0,92 2,9 2,8 0,092 148 

kurjenjalka juuret 39 1 969 60 498 17 103 69 375 

mesiangervo verso 0,019 0,74 16 0,18 0,5 2,4 0,038 21 

mesiangervo juuret 30 300 100 133 22 48 1,5 295 

pullosara verso 2,7 13 1,7 10 3,9 4,6 0,011 195 

pullosara juuret 205 38 814 54 4 922 50 690 146 2 114 

vesisara verso 4,4 32 2,5 18 7 12 0,010 716 

vesisara juuret 978 45 819 98 9 533 280 2 769 170 8 090 

vesisara verso 27 1134 6,2 305 31 99 2,5 1 337 

vesisara juuret 1 939 65 924 176 15 232 364 4 656 246 13 775 

 

Kartoitetun alueen kasveihin sitoutuneen alkuaineiden osuus kasvukauden 
metallikuormasta 

Kasvukauden metallikuorman laskennassa käytettiin termisen kasvukauden pituutena 125 
päivää. Tämä perustui Ilmatieteen laitoksen vuosien 1981–2010 keskimääräisen termisen 
kasvukauden pituutta kuvaavaan karttaan (Ilmatieteen laitos 2019).  

Yläpuolisella kartoitusalueella suurimmat kasveihin (sisältäen juuret) sitoutuneiden 
alkuaineiden osuudet kasvukauden metallikuormasta olivat alumiinilla (5 %), koboltilla (2,3 
%), raudalla (1,3 %) ja mangaanilla (1,3 %) (taulukko 6). Kaivoksen alapuolella suurimmat 
osuudet olivat alumiinilla (1,4 %), raudalla (0,87 %), arseenilla (0,46 %) ja mangaanilla (0,16 
%). 

Versoihin sitoutuneet osuudet olivat hyvin pieniä. Suurimmat osuudet kaivosalueen 
yläpuolella olivat rubidiumilla (0,22 %) ja mangaanilla (0,068 %). Kaivosalueen alapuolisella 
alueella kaikki kasvien versoihin sitoutuneet osuudet jäivät alle 0,01. 

 



Geologian tutkimuskeskus Lapin Kaiku -loppuraportti 213 
   
   

 

 

 

Geologian tutkimuskeskus  |  Geologiska forskningscentralen  |  Geological Survey of Finland 

 
 

Taulukko 10.12 Rantakasvillisuuteen (pullosara, vesisara, mesiangervo, kurjenjalka) sitoutunut määrä (g) ja osuus (%) kasvukauden kuormasta (g/kasvukausi). 
Paikka: YP = kaivoksen yläpuoli ja AP = kaivoksen alapuoli. Huom. Osa laskennassa käytetyistä antimonin alkuperäisistä pitoisuuksista on ollut alle määritysrajan. 

  Paikka Al As B Ba Ca Cd Co Cr Cu Fe K Li Mg 

Rantakasveihin sitoutunut määrä (g) YP 3 330 29 3,4 40 5 448 0,086 4,0 5,3 4,8 10 552 1 814 1,2 2 022 

Rantakasveihin sitoutunut määrä (g) AP 4 462 302 0,78 75 5 987 0,033 2,0 1,8 1,2 53 506 3 228 0,37 1 777 

Rantakasvien versoihin sitoutunut määrä (g) YP 20 0,10 1,7 7,0 999 0,003 0,055 0,060 0,32 98 1 202 0,065 316 

Rantakasvien versoihin sitoutunut määrä (g) AP 25 0,16 0,31 1,7 367 0,001 0,010 0,0085 0,098 101 830 0,028 146 

Kasvukauden kuorma (g/kasvukausi) YP 65 940 7959 9 324 26 660 41 908 266 80 178 510 3 944 837 135 1 983 366 3 591 5 975 856 

Kasvukauden kuorma (g/kasvukausi) AP 312 091 66001 86 229 78 254 418 085 691 265,9 2 300 2 046 22 540 6 160 898 20 921 623 32 712 77 444 682 

Rantakasveihin sitoutunut osuus (%) YP 5,0 0,36 0,036 0,15 0,013 0,11 2,3 1,0 0,12 1,3 0,091 0,032 0,034 

Rantakasveihin sitoutunut osuus (%) AP 1,4 0,46 <0,01 0,095 <0,01 0,012 0,087 0,089 <0,01 0,87 0,015 <0,01 <0,01 

Rantakasvien versoihin sitoutunut osuus (%) YP 0,030 <0,01 0,018 0,026 <0,01 <0,01 0,031 0,012 <0,01 0,012 0,061 <0,01 <0,01 

Rantakasvien versoihin sitoutunut osuus (%) AP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

  Paikka Mn Mo Na Ni Pb Rb S Sb Sr U V Zn  

Rantakasveihin sitoutunut määrä (g) YP 992 0,18 177 5,9 0,86 5,5 638 0,342 19 0,44 11 23  

Rantakasveihin sitoutunut määrä (g) AP 1 435 0,33 157 13 0,40 1,4 2 614 1,3 29 0,29 5,5 48  

Rantakasvien versoihin sitoutunut määrä (g) YP 52 0,019 9,4 0,077 0,016 2,4 94 0,0013 1,8 0,0044 0,098 4,5  

Rantakasvien versoihin sitoutunut määrä (g) AP 49 0,0057 4,7 0,075 0,0019 0,47 160 0,00053 0,91 0,00068 0,015 3,7  

Kasvukauden kuorma (g/kasvukausi) YP 77 016 2 581 7 341 030 958 1 548 1 074 5 357 664 70 81 138 282 1 115 13 600  

Kasvukauden kuorma (g/kasvukausi) AP 908 530 24 274 76 519 969 16 564 4 635 31 671 217 307 465 85 767 1 470 293 2 335 8 438 128 651  

Rantakasveihin sitoutunut osuus (%) YP 1,3 <0,01 <0,01 0,61 0,055 0,51 0,012 0,49 0,023 0,16 1,0 0,17  

Rantakasveihin sitoutunut osuus (%) AP 0,16 <0,01 <0,01 0,076 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,013 0,065 0,038  

Rantakasvien versoihin sitoutunut osuus (%) YP 0,068 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,22 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,033  

Rantakasvien versoihin sitoutunut osuus (%) AP <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  
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10.3.4 Tulosten tarkastelu 
 

Useimmat kaivoksen alapuolisen tutkimusalueen kasvinäytteistä mitatut metallipitoisuudet 
olivat kaivoksen yläpuolelta mitattuja suurempia. Seurujoesta hankkeesa otettujen 
vesinäytteiden metallipitoisuuksien perusteella tulos oli odotettu. Tutkimuskohteilla havaittiin 
juurinäytteissä yleensä suuremmat metallipitoisuudet kuin versonäytteissä. Vastaavaa on 
havaittu tutkituista lajeista pullosaran osalta myös muualla (Stoltz ym. 2002). Myös useilla 
muilla ranta- ja vesikasveilla kuten ruokohelvellä (Phalaris arundinacea), osmaankäämillä 
(Typha sp.), vihvilöillä (Juncus sp.) ja järviruo’olla (Phragmites australis) on havaittu vastaavaa 
(Polechońska & Klink 2014, Ladislas ym. 2012, Stoltz ym. 2002). Kasvit voivat rajoittaa 
metallien kulkeutumista juurista kasvin muihin osiin. Esimerkiksi kokeellisessa tutkimuksessa 
pullosaran on havaittu vähentävän kadmiumin siirtämistä versoihin veden 
kadmiumpitoisuutta lisättäessä suojatakseen siten verson yhteyttäviä solukoita (Nyquist & 
Greger 2009). Tämä voi myös osin selittää rantakasvien versonäytteiden yleensä suuremmat 
pitoisuudet kaivoksen yläpuolisella tutkimusalueella verrattuna alapuoliseen alueeseen. Tosin 
pitoisuuserot olivat suhteellisen vähäisiä. Lisäksi esimerkiksi louhintapölyn ja maaperän 
sisältämien metallien merkitystä kasvien eri osien metallipitoisuuksiin pitäisi tutkia alueella. 

Suurimmat laskennalliset metallimäärät lajin kasvustoneliömetriä kohden oli kertynyt 
useimmilla metalleilla vesisaran juuristoon kaivoksen alapuolisen tutkimusalueen saraikoissa. 
Alueella oli tiheitä vesisaraikkoja, ja metallipitoisuudet vesisaran juurissa olivat korkeita. 
Kasvien versoihin sitoutuneiden alkuaineiden osuus kasvukauden aikana joen mukana 
kulkeutuvasta metallikuormasta osoittautui tässä tutkimuksessa kuitenkin hyvin pieneksi. 
Siten näyttäisi, että poistamalla kasvillisuutta kaivoksen alapuoliselta alueelta ei pystyttäisi 
poistamaan merkittävää määrää kaivokselta tulevasta kuormituksesta. Koko kasveihin (juuret 
mukaan lukien) kertyneiden metallipitoisuuksien osuudet kasvukauden metallikuormasta 
olivat suurempia kuin versoihin kertyneiden pitoisuuksien osuudet. Kasvien poistaminen 
juurineen on kuitenkin vaikeampaa kuin pelkkien versojen poisto ja voi aiheuttaa metallien 
vapautumista turvekerroksesta. Esimerkiksi arseenia voi olla rikastunut suuria määriä 
turpeeseen (Palmer ym. 2015). Husson (2014) havaitsi, että erityisesti pajut ovat tehokkaita 
sitomaan kadmiumia ja sinkkiä suhteellisen pieneen määrään biomassaa. Myös Seurujoen 
tutkimusalueilla pajujen metallipitoisuuksien selvittäminen olisi todennäköisesti lisännyt 
metallien kasveihin sitoutunutta osuutta. 

Käytetty arviointimenetelmä oli nopea ja kustannustehokas. Droonilla tehdyllä 
ilmakuvauksella saadaan rajattua eri lajien muodostamat rantakasvillisuuden vyöhykkeet 
varsin tarkasti, vaikka maastossa tehtyä havainnointia tarvitaankin edelleen tarkempaan 
lajinmääritykseen. Myös uoman vesikasvillisuudesta olisi Seurujoella voinut tarvittaessa rajata 
eri lajien muodostamia kasvustoja. Arviointimenetelmässä kannattaa ensin kuvioida 
ilmakuvalta kasvillisuustyypit, minkä jälkeen tutkitaan kasvillisuus näytealamenetelmällä. Näin 
voidaan varmistaa, että jokaiselle kasvillisuustyypille tulee riittävästi näytealoja ja että 
ilmakuva on tulkittu oikein. Näytealan koko olisi suositeltavaa olla tässä käytettyä suurempi, 
mieluiten 1 m2, ja etenkin monilajisilla ja mosaiikkimaisilla kasvillisuustyypeillä kannattaa 
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tehdä useampia näytealoja. Tarkkuutta lisäisi myös useampien näytteiden ottaminen lajia 
kohden. Tämä kuitenkin kasvattaa kustannuksia. 

10.3.5 Johtopäätökset 
 

Kasvien versoihin sitoutuneiden alkuaineiden osuus kasvukauden aikana joen mukana 
kulkeutuvasta metallikuormasta oli hyvin pieni. Siten näyttäisi, että poistamalla 
tulvavyöhykkeen kasvillisuutta ei pystyttäisi poistamaan merkittävää määrää kaivoksen 
alapuolisen alueen kuormituksesta.  

Ilmakuvausta ja maastokartoitusta yhdistävällä menetelmällä pystyttiin nopeasti ja 
kustannustehokkaasti arvioimaan tietyn alueen kasvillisuuteen pidättyneitä metalleja, ja 
kasvillisuuden poiston merkitystä vesistön metallikuorman pienentämisessä. 
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11 AUTOMAATTISEN VEDENLAADUN SEURANNAN TOIMINTAMALLI KAIVOSVESIEN 
TARKKAILUUN 

Anne Korhonen, Mika Sarkkinen, Tero Väisänen, Satu Maaria Karjalainen ja Seppo Hellsten, 
Suomen ympäristökeskus 

 

11.1 Johdanto 

Ilmastomuutoksen edetessä on sääolosuhteiden ennustettu äärevöityvän Suomessa yhä 
enemmän; lämpötila nousee ja talven sadanta sekä ääri-ilmiöiden määrä kasvavat. 
Kaivosympäristössä tämä voi näkyä yllättäen kasvavina vesimäärinä, joita johdetaan 
alapuoliseen vesistöön. Tällöin reaaliaikaiset mittaukset vedenlaadun muutoksista voivat 
palvella toiminnanharjoittajaa, vaikutustarkkailua tekevää tahoa, valvojaa ja paikallisia 
asukkaita. Toimintatavat voivat tällaisessa tilanteessa vaihdella sen mukaan millaisia 
mittalaitteita on käytettävissä sekä mitä on edellytetty luvissa. Automatisoitujen mittauksien 
kehittyessä ja tarpeellisuuden lisääntyessä tarvitaan yhtenäistä käytäntöä vedenlaadun 
seurantaan, tulosten käsittelyyn ja käytettävyyteen. Automaattisen vedenlaadunseurannan 
toimintamallin kehittämistä kaivosvesiä varten LapinKaiku-hanke (Karjalainen ym. 2019) järjesti 
Oulussa 9.4.2019 avoimen webinaarin, jossa alustusten pitäjien esitysten lisäksi kuultiin eri 
tahojen näkemyksiä webinaarin työpajaosassa. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä 26 henkilöä 
ja etäyhteydellä 53 henkilöä eri organisaatioista, kuten toiminnanharjoittajia, tarkkailua tekeviä 
konsultteja, viranomaisia sekä tutkijoita. Alustusten ja aktiivisen keskustelun avulla kerätyn 
tiedon pohjalta esitetään seuraavassa kappaleessa toimintamalli automatisoituun vedenlaadun 
seurantaan kaivosvesien tarkkailussa. Automatisoitujen mittalaitteiden ja mittauksien 
kehittyessä sekä käyttötarpeen lisääntyessä toimintamallin tavoitteena on yhtenäistää 
käytäntöjä sekä lisätä huomiota mittausten ja tulosten laadunvarmistukseen. Lisäksi nostetaan 
esille kehittämistarpeita mittalaitteiden, mittausten ja aineiston käytettävyyden osalta. 

 

11.2 Automaattisen veden laadun seurannan suuntaviivat 

Automaattisessa veden laadun seurannassa jatkuvatoiminen mittaus perustuu yleensä 
optiseen, sähkökemialliseen tai märkäkemialliseen menetelmään, jossa jatkuvatoimiset anturit 
mittaavat ohjelmoidun mittaustiheyden mukaan. Muita käytettäviä menetelmiä ovat 
plasmatekniikat ja kuvantaminen (näkyvä valo ja hyperspektrikuvantaminen). Mittalaitteiden 
valintaan vaikuttavat mitattavat parametrit sekä vedestä mitattavan suureen pitoisuustaso ja 
vaihteluväli seurattavassa kohteessa. Valinnassa huomioidaan lisäksi kohteen sisältämät 
mittausta häiritsevät tekijät eli mittalaitteen soveltuvuus kohteen matriisiin sekä 
ympäristöoloihin. Käytännössä myös sopivien mittalaitteiden kehittymättömyys tarvittaviin 
määrityksiin on ollut rajoittava tekijä.  

Kaivosvedet ovat pinta- ja pohjavesiä suolaisempia ja siten sekä tiheämpiä että reaktiivisempia 
toisten aineiden kanssa. Niiden vaikutus näkyy vesistöissä yleensä suolapitoisuuden nousuna ja 
on mitattavissa sähkönjohtavuuden kasvuna. Sähkönjohtavuus onkin hyvä indikaattori 
vesistöihin kohdistuvissa vaikutusten seurannassa. Automaattiset jatkuvatoimiset mittalaitteet 
soveltuvat paremmin vesistövaikutuksien seurantaan kuin manuaaliset 
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näytteenottomenetelmät: mittaustieto laitteesta siirtyy reaaliajassa ja tapahtumiin voidaan 
heti reagoida esimerkiksi poikkeustilanteen sattuessa. Kaivosten kuormitus koostuu pääosin 
räjähdysaineista peräisin olevasta typestä, metallimalmikaivoksissa sulfaatista ja metalleista 
sekä monissa kaivoksissa myös kiintoaineesta ja fosforista louhittavasta malmista riippuen. 
Tyypillisimpiä jatkuvatoimisen mittauksen parametreja ovat pH, sameus ja sähkönjohtavuus, 
mutta viime vuosina on kehitetty myös raskasmetallien mittaukseen menetelmiä.   

OHKE-hankkeessa toteutetun kyselyn (Hentilä ym. 2016) mukaan viranomaisilla ja tarkkailua 
toteuttavilla yrityksillä ja vesiensuojeluyhdistysten edustajilla oli paljon kokemusta 
jatkuvatoimisista mittalaitteista, mutta toiminnanharjoittajista vain kolmannes käyttää 
mittalaitteita. Tarkkailtaviin parametreihin sisältyivät yleensä seuraavat muuttujat: pH, 
sähkönjohtavuus, lämpötila, sameus, kiintoaine, happi ja nitraatti. Metallien ja liuotinaineiden 
jatkuvatoimiseen mittaukseen soveltuvien laitteiden käyttökokemuksista raportoitiin 
vähemmän. Vedenkorkeuden ja virtaaman automaattisesta mittaamisesta oli kokemusta noin 
puolella kyselyyn vastanneista.  

Viime vuosina on erityyppisissä vedenlaadun seurannoissa tapahtumassa siirtymistä enemmän 
jatkuvatoimisiin mittauksiin ja manuaalisen näytteenoton vähenemistä (esim. Jatkuva laatu 
hanke, Lepistö ym. 2018). Jatkuvatoimiset mittausasemat ovatkin yleistyneet erityisesti 
kaivosten sisäisillä prosessilinjoilla mahdollistaen vedenpuhdistuskemikaalien optimaalisen 
käytön. Suomessa on asennettu jatkuvatoimisia mittauslaitteita myös kaivosten purkuvesiin 
seuraamaan puhdistumisen tehokkuutta. Jatkuvatoimisten mittausten tulokset ovat olleet 
varsin vertailukelpoisia manuaalisesti kerättyjen näytteiden tuloksiin. Jatkuvatoiminen mittaus 
tarkoituksenmukaisten muuttujien avulla mahdollistaa nopean reagoinnin ympäristöriskien 
hallintaan. Maastokohteisiin, joissa sähköä ei ole saatavilla, automatisoitu laite vaatii alhaisen 
virrankulutuksen langattoman tiedonsiirron, pitkän huoltovälin ja asennettavuuden 
erityyppisiin kohteisiin. Luonnonvesissä kaivosten purkuvedet sekoittuvat isompaan 
vesimassaan, jolloin mittalaitteilta vaaditaan herkkyyttä pienillekin pitoisuuksille. Kaivosvesien 
mittaukset ovat erityisen haastavia mitattavan suureen ja mittausta häiritsevien aineiden 
pitoisuuksien vaihdellessa voimakkaasti. 

Automaattisessa vedenlaadun seurannassa onkin mahdollisuudet ennakoivaan 
ympäristövaikutusten hallintaan, kun kriittinen tieto saadaan välittömästi reaaliaikaisilla ja 
luotettavilla jatkuvatoimisilla mittauksilla. Esimerkiksi patovuoto tai ongelmat 
vesienpuhdistuskemikaalien syötössä voidaan nopeasti havaita. 
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11.3 Toimintamallin kehittäminen 

 

Yleistä 

Automatisoidun kaivosvesien vedenlaadun seurannan toimintamalli pitää sisällään kolme 
keskeistä toimintalinjaa.  

 

• Jatkuvatoimisten vedenlaatu mittausten käytön edistäminen kaivosten ympäristövaikutusten 
arvioinnissa ja tarkkailussa  

SYKEn järjestämien pätevyyskokeiden mukaan vedenlaadun kentällä tehtävien 
mittausten laatutaso on parantunut viime vuosina ja pääosa vertailukokeisiin 
osallistuvista toimijoista hallitsee mittaukset hyvin (raportoidut pätevyyskokeet 2014-
2019). Kuitenkaan esimerkiksi kaivosten lupaehdoissa ei juuri ole vaateita 
jatkuvatoimisten mittalaitteiden käytölle ympäristövaikutusten tarkkailussa. 
Menetelmällä on kuitenkin tarkkailussa selkeitä etuja perinteiseen toimintatapaan 
verrattuna. Tämän vuoksi alan toimijoiden tulisi välittää tietoa tarkkailuohjelmia 
laativille konsulteille sekä tarkkailuista päättäville viranomaisille. Tällöin tietämys alan 
tarjoamista mahdollisuuksista ympäristövaikutusten tarkkailussa sekä toiminnan 
laatutasosta lisääntyisi. 

 Suositus toimenpiteeksi: jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten käytön edistämiseen liittyvää 
koulutusta ja tiedottamista toiminnanharjoittajille, konsulteille, lupaviranomaisille sekä 
valvojille. Vastuutahot: Suomen ympäristökeskus, mittalaitteiden valmistaja, yliopisto  

 

• Uusien jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten teknologiasovellusten käyttöönoton 
edistäminen  

Jatkuvatoiminen vedenlaadun mittaus on toimiala, mikä kehittyy merkittävästi. 
Esimerkiksi raskasmetallien pitoisuuksien mittaaminen vesistä on ollut intensiivisen 
tutkimuksen ja kehitystyön kohteena. Sähkökemiaan ja plasmateknologiaan nojautuvia 
menetelmiä on tullut ja on tulossa markkinoille. Myös ravinteiden määrittämiseen on 
kehitetty luonnonvesien pitoisuustasolla luotettavasti toimivia kenttäanalysaattoreita ja 
mittalaitteita. Myös kuvantamisen (näkyvä valo ja hyperspektrikuvantaminen) 
mahdollisuudet vedenlaadun seurannassa ovat tutkimuksen kohteina ja esimerkiksi 
sameuden ja osin myös klorofyllin mittaukset ovat luotettavia. 

Suositus toimenpiteeksi: uusien jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten teknologia sovelluksien 
testausta varten tulisi luoda kaivosteollisuuteen testausalustoja, jossa uusien 
mittausteknologioiden kehittäjät ja testaajat voisivat helposti (ja sitoumuksetta) testata 
laitteitaan.  Tämä edistäisi merkittävästi alan tuotekehitystä ja uusien menetelmien 
tunnettavuutta ennen markkinoille tuloa. Vastuutahot: Suomen ympäristökeskus, 
mittalaitteiden valmistaja, yliopisto 
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• Jatkuvatoimisten mittausten toteutus, laadunvarmistus ja käytettävyyden varmistaminen 

  

Automaattinen vedenlaadun seuranta kaivosvesien tarkkailussa tulee pohjautua hyvin 
suunniteltuihin ja tarkoituksenmukaisiin mittauksiin, ja joiden laatu ja luotettavuus on 
varmennettu. Tämä edellyttää muun muassa mittalaitteiden validointia, säännöllistä ja 
riittävän tiheästi tapahtuvaa huoltoa ja kalibrointia sekä suunnitelmallista 
laadunvarmistusta.  

  

Kuvassa 11.1 esitellään suositeltavaa toimintamallia, jonka avulla voidaan ottaa huomioon eri 
vaiheissa, seurannan suunnittelusta loppukäyttäjiin, onnistuneen ja laadukkaan mittauksen 
edellyttämät seikat. 

 
Kuva 11.1. Toimintamalli automaattiseen vedenlaadun seurantaan kaivosvesien tarkkailussa. 

 

11.3.1 Muuttujien ja mittauspaikan suunnittelu 
 

Päästö- ja vaikutustarkkailun suunnittelussa karttatarkastelu auttaa automaattisen 
vedenlaadun seurannan muuttujien ja mittauspaikan valinnassa. Tarvittavia tietoja ovat 
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paikkatietoaineiston saatavuus, kaivoksen sijainti vesistöalueella tai vedenjakajalla, 
mallinnukset (esim. haitta-ainepitoisuuksien leviämis- ja virtaamamallinnukset), tiedot 
ympäristöstä ja ainetaseet. Esimerkiksi uoman keskellä ja reunoilla voi olla täysin erilaiset 
pitoisuudet riippuen uoman topografiasta, sekoitusolosuhteista, virtaamasta ja haitta-
aineiden tulokohdasta uomaan. Mitattavan suureen paikallinen pitoisuustaso ja vaihteluväli 
mittalaitteiden validointeja varten kannattaa tehdä kaivoksen ylä- ja alapuolelta alueen 
erityispiirteet ja ympäristön luontainen geokemiallinen vaikutus huomioiden.  Kaivosalueen 
sisäpuolinen pitoisuustarkkailu reaaliaikaisesti on erityisen tärkeää, jotta ongelmatilanteisiin 
voidaan puuttua ennen kuormituksen pääsemistä vesistöön.  

Tällä hetkellä jatkuvatoimiset mittaukset kaivosten vesien päästötarkkailussa ovat 
keskittyneet lähinnä virtaamamittaukseen.  Vain harvassa ympäristöluvassa edellytetään 
laajaa jatkuvatoimista mittausta. 

Soklin kaivoksella, jonka ympäristöluvassa velvoitetaan jatkuvatoimiseen mittaukseen 
Kemijokeen johdettavan jäteveden määrän, kiintoainepitoisuuden, sähkönjohtavuuden, 
veden lämpötilan ja pH:n osalta Lisäksi Soklista Nuorttin vesistöalueelle johdettavien vesien 
virtaamaa ja kiintoainepitoisuutta on luvan mukaan mitattava jatkuvatoimisesti. Soklin 
kaivoksen louhoksesta pumpattavien vesien, kaivoksen kuivanapitovesien, rikastamolta 
rikastushiekka-altaaseen johdettavan veden, rikastamolle palautettavan veden yms. 
vesitaseen kannalta keskeisten vesijakeiden määrää on mitattava jatkuvatoimisesti 
(Aluehallintovirasto 2018). 

Esimerkiksi Kainuussa sijaitsevilla kaivoksilla Sotkamo Silver Oy:llä ja Terrafame Oy:llä 
tarkkailussa mitataan muutakin kuin virtaamaa. Sotkamo Silver Oy:llä on käytössä kaksi 
mittakaivoa jätevesien purkureitillä, josta mitataan jatkuvatoimisesti virtaama, pH, kiintoaine, 
sähkönjohtavuus ja lämpötila. Terrafame Oy:llä on Nuasjärvessä 3 kpl ja Jormasjärvessä 1 kpl 
jatkuvatoimisia mittausasemia (pH, sähkönjohtavuus ja lämpötila mitataan kahdelta 
syvyydeltä). Kainuun ELY-keskuksella on ollut käytössä Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon 
jälkeen automaattisia vedenlaadun mittausasemia (5 kpl) Talvivaaran alapuolisissa joissa (pH, 
sähkönjohtavuus ja lämpötila)(Kivipelto 2019). 

Jatkuvatoimiset mittaukset ovat yleistyneet prosessilinjoilla esimerkiksi nikkelin (Ni), kuparin 
(Cu), elohopean (Hg), lyijyn (Pb) sinkin (Zn), koboltin (Co) ja kadmiumin (Cd) osalta. 
Jatkuvatoimisilla mittauksilla voidaan määrittää myös esimerkiksi arseenia (As), kemiallista 
hapenkulutusta (COD), biologista hapenkulutusta (BOD) ja öljyhiilivetyjä. Jatkuvatoiminen 
metallimittaus soveltuu hyvin kaivosten päästötarkkailuun, mutta uusia mittalaitteita tulee 
vielä testata tulosten luotettavuuden varmentamiseksi.  

Jatkuvatoimisella mittalaitteella tehtävän vaikutustarkkailun tarkkailupisteiden sijoittamisessa 
kaivosympäristöön on huomioitava myös paikan saavutettavuus laitteiden huollon kannalta 
sekä eri vuodenaikoina tapahtuvat muutokset paikan olosuhteissa (kuten virtaama- ja 
pitoisuusvaihtelut, jäätyminen).  

Kaivosalueen valumavesienhallinnassa ja seurannassa voidaan myös hyödyntää 
jatkuvatoimisia mittalaitteita erityisesti tilanteessa, missä valumavedet eivät lähde 
kaivosalueelta pistekuormituksena yhden purkupisteen kautta. Laajasti ottaen kaivosvedet 
muodostuvat esimerkiksi suoto- ja valumavesistä (sivukivet, neutralisointilaitos), 
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prosessivesistä, kaivospiirin alueelle laskevista puroista, hulevesistä, sadevesistä ja 
laskeumista (maa- ja tierakentaminen, läjitysalueet, välivarastoalueet) (Aluehallintovirasto 
2010). 

 

11.3.2 Seurannan suunnittelu 
 

Mittalaitteiden valintaan vaikuttaa automaattisen vedenlaadun seurannan tavoitteet sekä 
käyttöolosuhteet. Laitteen hankinnassa on huomioitava mitattavan veden pitoisuustaso ja sen 
vaihteluväli seurattavalla suureella sekä häiriötekijät.   

Mikäli käytetään vasta markkinoille tulleita uusia laitteita tai laitteita, joista ei ole Suomessa 
vielä kokemusta maasto-olosuhteissa, suositellaan niille laboratoriotestausta riippumattoman 
testaajan toimesta. Testauksessa ja/tai validoinnissa voidaan selvittää muun muassa laitteen 
mittausalue, toteamis- ja määritysrajat, satunnaisvirhe, systemaattinen virhe, mittalaitteen 
stabiilisuus ja mittausepävarmuus. Testauksista tulee aina laatia myös raportti. Testauksen 
yhteydessä tulisi myös selvittää, miten mittauspaikan ympäristöolot ja näytematriisi 
vaikuttavat laitteen toimintaan ja tuloksiin sekä testata myös jo koeteltujen mittalaitteiden 
soveltuvuus mittauspaikan matriisille. Suomessa mittalaitteiden validointeja toteuttaa ainakin 
Suomen ympäristökeskus sekä alan yritykset ja mittalaitteiden kehittäjät. 

 Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva 
menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat, 
viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen 
tuottamien tulosten luotettavuuteen.   Testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa 
harjoittavat organisaatiot, vertailumittausten järjestäjät, todentajaorganisaatiot sekä EMAS-
todentajat voivat hakea akkreditointia FINAS-akkreditointipalvelulta. Pätevyyden arvioinnissa 
noudatetaan päätöksessä FINAS P1 vahvistettuja akkreditointivaatimuksia (FINAS). Tavoitetila 
olisi pitkällä tähtäimellä että akkreditoinnin piiriin voisivat kehityksen myötä sisältyä 
esimerkiksi mittaukset kaivosten purkuvesistä, tieto jatkuvatoimisiin mittauksiin liittyvistä 
parametreista, antureiden validoinnista, tiedonsiirrosta, asennus- ja huoltotoimenpiteistä, 
mittausdatan laadunvarmistuksesta ja käsittelystä. Akkreditointi ottaa huomioon koko 
mittausten toimintaketjun. 

 

11.3.3 Mittauksen laadunvarmistus 
 

Jatkuvatoimisen mittauksen laadunvarmistus koostuu tarkoitukseensa ja 
tarkkailukohteeseensa sopivasta laitevalinnasta, validoinnista, laitteen asennuksesta, 
säännöllisestä huollosta ja kalibroinnista, laadukkaista laboratorioanalyyseista sekä 
ammattitaitoisesta mittausaineistojen laadunvarmistuksesta (paikkakohtainen vesinäytteisiin 
perustuva kalibrointi, kalibrointiyhtälöt, alustava datan käsittely, johdettavat muuttujat, 
muuntoyhtälöt, lopullinen aineiston käsittely, arkistointi ja käsittelyjen jäljitettävyys) (Tattari 
2019). Huolellinen toiminta ketjun kaikissa vaiheissa takaa mittausten onnistumisen ja 
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aineistojen korkean laadun, mikä lisää olennaisesti lisäten aineistojen 
hyödyntämismahdollisuuksia (Tattari 2019). 

 Jatkuvatoimisen mittalaitteen validointiin on laadittu standardi (EN 17075:2018). 
Validointisuunnitelman laatimisessa tulee lisäksi huomioida seuraavat asiat (Sarkkinen 2019): 

 • Tarvemäärittelyn laatiminen: mitä laitteella mitataan ja millaisia pitoisuuksia sekä 
millaiset ovat mittausolosuhteet ja tulosten käyttötarpeet 

• Testimittausten valinta: minkä menetelmän tuloksiin laitteen antamia 
mittaustuloksia verrataan (referenssimenetelmän valinta), tarvitaanko 
olosuhteiden säätöä testimittauksessa sekä millaiset ovat tarvittavat testivedet 
(tulevan mittauspaikan vesiä tai ainakin mahdollisimman samankaltaisia)  

 Mittauksen laadunvarmistuksella saadaan luotettavaa mitattua tietoa siitä, soveltuuko 
mittauslaite seurattavan suureen tarkkailuun suunnitellulla tarkkailupaikalla. Mitattavien 
tulosten laatuun vaikuttaa myös laitteen anturin valinta. Validoinnin aikana kertyykin 
käyttökokemusta siitä, onko mittalaite yleensäkään käyttökelpoinen suunniteltuun 
tarkkailuun. Lisäksi saadaan tietoa, onko mittausepävarmuus oikeassa suhteessa tulosten 
käyttötarkoitukseen nähden. Tiedon laadun varmistamiseksi mittauksesta tuleva raakadata ja 
laitteen huoltoon liittyvät tiedot, kuten huoltoajankohdat ja -toimenpiteet, pitää aina 
säilyttää. Virheelliset tulokset, esimerkiksi mittauspiikit aineistossa, voivat aiheuttaa vääriä 
johtopäätöksiä. Häiriötilanteissa on syytä varmistaa laitteen antaman tulostiedon 
luotettavuus esimerkiksi manuaalinäytteenotoin ja laboratorioanalyysein. 

 

11.3.4 Jatkuvatoimisesta mittauksesta saatavan tiedon siirto 
 

Jatkuvatoimisessa vedenlaadun mittauksessa kertyy paljon raakadataa, joka täytyy korjata 
mittausvirheiden osalta ennen kuin sitä voi hyödyntää käyttökohteissaan. Mittausvirheitä 
muodostuu esimerkiksi huoltojen yhteydessä sekä mittapään likaantumisesta. Laajapohjainen 
jatkuvatoimisen vedenlaatutiedon tiedon vienti julkiseen rekisteriin kuten Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämään VESLA-vedenlaaturekisteriin vaatii paljon työtä ainakin 
laaduntarkastuksen osalta (kuva 13.2).  

  

  
Kuva 13.2. Suomen ympäristökeskuksella on käytössä web-karttapohjainen käyttöliittymä 
Vesimittari sekä jatkuvatoimiseen vedenlaatuaineistoon liittyviä tietokantoja. 
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Muita potentiaalisia alustoja jatkuvatoimisen vedenlaatutiedon julkaisemisessa on esimerkiksi 
Vesi.fi, joka on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde ja palvelee niin kansalaisia kuin eri alojen 
asiantuntijoitakin. Tietosisällön Vesi.fi -sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, 
Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteispalveluna yhteistyössä vesialan 
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. 

 Mittalaitteiden toimittajat tuottavat online-datapalveluja, joilla olevien tulosten laadun 
arviointi vaatii kuitenkin asiantuntevat käyttäjät. Tämän takia online-dataa ei välttämättä 
haluta julkiseksi, vaikka teknisesti se olisi helppo toteuttaa. Jatkuvatoimisen mittauslaitteen 
tuottama aineisto on oltava reaaliajassa luettavissa, jotta häiriötilanteisiin voidaan reagoida. 

 

11.3.5 Jatkuvatoimisesta mittauksesta saadun tiedon käytettävyyden varmistaminen 
 

Mitatun tiedon käyttäjiä on erilaisia asiantuntijoista ympäristönsä muuttumisesta 
huolestuneisiin kansalaisiin. Eri kohderyhmien kyky ymmärtää ja käsitellä eri muuttujista 
mitattua aineistoa vaihtelee, minkä vuoksi on tarpeen tuottaa erilaista aineistoa ja esimerkiksi 
raportteja tai tiedotteita.  Samalla edistetään kaivostoiminnan vastuullisuutta ja sosiaalisen 
toimiluvan saamista. Ympäristöseurantojen ja tarkkailujen tulosten toivottaisiinkin tämän 
vuoksi olevan julkisia, jotta aineistoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi mallintamisessa ja koska 
avoimuus lisää luottamusta mittaustuloksiin ja kaivostoimintaan. Toisaalta tiedon käyttäjä 
myös vaikuttaa siihen, millaisessa muodossa tieto kannattaa tarjota käytettäväksi. 
Vedenlaatuaineistoja työssään käyttävät kuten mallintajat ymmärtävät aineistossa 
mahdollisesti olevat mittaustekniikkaan liittyvä epävarmuustekijät, joiden seurauksena voi 
olla riski virhetulkintaan. Kansalaiselle tiedon tulee kuitenkin olla analysoitua 
väärinymmärrysten välttämiseksi. Tämän vuoksi kansalaisille avointen julkisten tulosten 
yhteydessä oltava selite mukana siitä, mitä mitattava asia kuvaa sekä mahdollisista 
taustapitoisuuksista, esimerkiksi puroaineiston taustapitoisuudet (Tenhola ym. 2004) tai raja-
arvot metalleista (Karvonen ym. 2012).  

 Mittauslaitteiden tuottama aineisto, siihen eri syistä aiheutuneet virheelliset mittausarvot, 
nollatason asettaminen, lineaarinen korjaus (esimerkiksi ryöminnän takia) ja muut 
mahdolliset virheet tulee mittausaineiston tuottajan käydä läpi ja korjata. Tällöin aineiston 
editointitiedot on säilytettävä ja liitettävä tuloksiin. Lisäksi mittauksen metatiedot tulee liittää 
aineistoon: laitetiedot, (merkki, malli, sarjanumero), kalibrointitiedot, miten data on 
tarkastettu, käytetty aineiston laatuluokitus, aineistojen tallennuspaikka, jne (Tattari 2019). 
Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja Tulvakeskuksen tuottama tietosisältö 
yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa olisi otettava mukaan tarkasteluun 
viimeistään tulosten käsittelyssä, raportoinnissa ja/tai aineiston julkaisemisessa. 

 

11.3.6 Automaattisen vedenlaadun seurannan tuomat hyödytja haasteet 
 

Kaivosvesien tarkkailussa kannattaisi tämän hetkisten mittalaitteiden ominaisuuksien 
perusteella keskittyä jatkuvatoimisiin metallianalysaattoreihin väkevissä vesissä kuten 
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kaivosalueella ja purkupisteillä. Tarkkailukohteissa, joissa on laimeammat pitoisuudet, 
jatkuvatoimisen mittauksen ja manuaalisen näytteenoton hybridimallia voisi tapauskohtaisesti 
harkita. Tämän mallin hyötyinä olisivat jatkuvatoimisen mittauksen tuoma reaaliaikainen tieto 
ja siten nopea reagointimahdollisuus häiriötilanteissa. Lisäksi mittausten laadunvarmistus 
paranee ja kustannustehokkuus lisääntyy, sillä yleisesti mitattavien muuttujien (kuten pH:n ja 
sähkönjohtavuuden) mittaustekniikkaa on kehitetty jo pitkään. Tällöin manuaaliset mittaukset 
ja näytteenotot voisivat vähentyä tarvittaessa tai aiempaa harvemmin tehtäviksi 
automatisoidun mittauksen rinnalle. 

Automaattinen vedenlaatuseuranta tuottaa monipuolisempaa dataa sisältäen usean 
elementin mittausta. Tarkempien tulosten saaminen vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuuksiin 
tehdä erilaisia mallinnuksia ja täten mahdollistaa tarkempia mallinnuksia, ympäristön 
seurannan viiveen pienentymisen ja lisääntyvän ymmärrykseen ympäristön tilasta. 

 Jatkuvatoimisilla mittauksilla saatavien tulosten jakaminen julkisilla sivustoilla on haaste, joka 
edellyttää muuttujakohtaista tarkempaa taustatietoa julkisiin rekistereihin väärien 
johtopäätösten välttämiseksi.  Haasteena ovat myös toimijoiden sitoutuminen 
jatkuvatoimisten mittauslaitteiden riittävään huoltoon ja ylläpitoon sekä tarkkailun 
kustannukset toimijoille. Toisaalta haasteena on myös kansalaisten luottamuksen 
kasvattaminen kaivosyhtiöiden ylläpitämien jatkuvatoimisten mittausten luotettavuuteen. 

 OHKE-hankkeen kyselytuloksien (Hentilä ym. 2016) mukaan kehittämistarpeet 
jatkuvatoimisten mittauslaitteiden käyttöön liittyivät pääasiassa mittalaitteiden 
luotettavuuteen ja toimintavarmuuteen sekä pitkiin huoltoväleihin (antureiden puhdistus ja 
kalibrointi). Kehittämistarpeita koettiin myös paremman tiedonsiirron ja aineiston 
helpomman käsittelyn, kustannuksien alenemisen, muuttujavalikoiman, häiriötilanteiden 
tunnistamisen ja hallinnan sekä laitteiden käyttöiän suhteen. Yleisesti jatkuvatoimiseen 
mittaukseen suhtauduttiin positiivisesti ja laajennushaluisesti. 

 

11.4 Yhteenveto 

Tuloksena järjestetystä ”Automaattisen vedenlaatuseurannan toimintamallin kehittäminen 
kaivosvesien tarkkailuun” webinaarin alustuksista ja työpajasta sekä aiheeseen liittyvistä 
aineistoista saatiin yhteistyön tuloksena aikaan hyviä ehdotuksia ja kehittäviä ratkaisuja 
toimintamalliin.  

 Jatkuvatoimisten vedenlaatu mittausten ja uusien teknologiasovellusten käytön edistämiseksi 
kaivoksilla, sekä mittausten toteutuksen, laadunvarmistuksen ja käytettävyyden 
varmistamiseksi toimintamallin ohella ehdotamme / suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:  

 • jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten käytön edistämiseen liittyvää koulutusta ja 
tiedottamista toiminnanharjoittajille, konsulteille, lupaviranomaisille sekä valvojille 

• että uusien jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten teknologia sovelluksien testausta 
varten tulisi luoda kaivosteollisuuteen testausalustoja, jossa uusien 
mittausteknologioiden kehittäjät ja testaajat voisivat helposti (ja sitoumuksetta) testata 
laitteitaan.  Tämä edistäisi merkittävästi alan tuotekehitystä ja uusien menetelmien 
tunnettavuutta ennen markkinoille tuloa 
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Vastuutahoina toimisivat mm. Suomen ympäristökeskus, mittalaitteiden valmistajat, yliopistot. 

Ympäristölupa vaatimusten mukaisesti päästö- ja vaikutustarkkailun suunnittelussa 
karttatarkastelu auttaa automaattisen vedenlaadun seurannan muuttujien ja mittauspaikan 
valinnassa   (paikkatietoaineisto, kaivoksen sijainti vesistöalueella / vedenjakajalla, 
mallinnukset, tiedot ympäristöstä ja ainetaseet). Mitattavan suureen paikallinen pitoisuustaso 
ja vaihteluväli mittalaitteiden validointeja varten kannattaa tehdä kaivoksen ylä- ja alapuolelta 
alueen erityispiirteet ja ympäristön luontainen geokemiallinen vaikutus huomioiden.  
Kaivosalueen sisäpuolinen pitoisuustarkkailu reaaliaikaisesti on erityisen tärkeää, jotta 
ongelmatilanteisiin voidaan puuttua ennen kuormituksen pääsemistä vesistöön.  

Kaivosvesien tarkkailussa kannattaisi keskittyä tarjolla oleviin ja kehitettäviin jatkuvatoimisiin 
metallianalysaattoreihin väkevissä vesissä (kaivosalue, purkupisteet). Tarkkailukohteissa, joissa 
on laimeammat pitoisuudet, jatkuvatoimisen mittauksen ja manuaalisen näytteenoton 
hybridimallia voisi tapauskohtaisesti harkita. Tämän mallin hyötyinä olisivat jatkuvatoimisen 
mittauksen tuoma reaaliaikainen tieto ja siten nopea reagointimahdollisuus häiriötilanteissa. 
Lisäksi mittausten laadunvarmistus paranee ja kustannustehokkuus lisääntyy, sillä yleisesti 
mitattavien muuttujien (kuten pH:n ja sähkönjohtavuuden) mittaustekniikkaa on kehitetty jo 
pitkään.  

 Mittalaitteiden valinta riippuu käyttötarkoituksesta ja olosuhteista, valitaanko jatkuvatoiminen 
ja/tai vesinäytteisiin perustuva, ympäristöturvallisuuden, riittävyyden ja kustannustehokkuuden 
mukaan. Laitteen hankinnassa on huomioitava vedestä mitattavan suureen paikallinen 
pitoisuustaso ja vaihteluväli. Jatkuvatoiminen mittaus reaaliajassa mahdollistaa nopean 
reagoinnin ja ennaltaehkäisyn ympäristöriskien hallintaan. Mittalaitteiden testauksessa tai 
validoinnissa voidaan selvittää mm. laitteen mittausalue, toteamis- ja määritysrajat, 
satunnaisvirhe, systemaattinen virhe, mittalaitteen stabiilisuus ja mittausepävarmuus. 
Testauksista tulee laatia aina myös raportti. Testauksen yhteydessä tulisi myös selvittää, miten 
mittauspaikan ympäristöolot ja näytematriisi vaikuttavat laitteen toimintaan ja tuloksiin. 
Suomessa mittalaitteiden validointeja toteuttaa Suomen ympäristökeskus sekä alan yritykset ja 
mittalaitteiden kehittäjät. 

 Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan 
pätevyys voidaan luotettavasti todeta. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa 
akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen. FINAS on 
Suomen kansallinen akkreditointielin. FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi laboratorioita, 
sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä ympäristö- ja 
päästökauppatodentajia. Akkreditointi ottaa huomioon koko mittausten toimintaketjun.   

 Laadunvarmistus koostuu sopivasta laitevalinnasta, validoinnista, asennuksesta, huollosta, 
kalibroinnista, laadukkaista laboratorioanalyyseista, kontrollinäytteistä ja ammattitaitoisesta 
mittausaineistojen laadunvarmistuksesta. Laitteiden tuottama data, virheelliset mittausarvot, 
nollatason asettaminen, lineaarinen korjaus (esim. ryöminnän takia) ja muut virheet joudutaan 
käymään läpi ja korjaamaan. Datan editointitiedot on säilytettävä ja liitettävä tuloksiin ja 
raakadata on aina säilytettävä. Myös mittauksien metadata on liitettävä aineistoon. 
Poikkeustilanteissa aina otettava näyte / tehtävä rinnakkainen mittaus. Erityistilanteissa on aina 
otettava rinnakkaisnäyte myös ulkopuoliseen laboratorioon.  
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 Suomen ympäristökeskuksella on käytössä web-karttapohjainen käyttöliittymä Vesimittari sekä 
jatkuvatoimiseen vedenlaatudataan liittyvät tietokannat SYKE:ssa. Online datapalveluja on 
mahdollista käyttää ja tulosten laadun arviointi vaatii osaavat käyttäjät. Toiminnanharjoittajalle 
julkinen data voi olla riski jota voidaan tietyissä tilanteissa käyttää toiminnanharjoittajaa 
vastaan. Metatiedot (esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen, Ilmatieteen laitoksen ja 
Tulvakeskuksen ym. tuottama data yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa) 
tulisi ottaa mukaan dataan viimeistään tulosten käsittelyssä, raportoinnissa ja aineiston 
julkaisemisessa. Automaattisten mittalaitteiden haasteet liittyvät mittausten laatuun ja 
käyttökelpoisuuteen. Mittaustiedot vaativat tietokantojen, automaattisten datan 
laaduntarkastusjärjestelmien ja jatkuvatoimisen ympäristömittauksen akkreditoinnin 
kehittämistä. 
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12 YHTEENVETO 

 

Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta - hankkeen 
(Lapin Kaiku) tavoitteena on ollut tutkimustiedon tuottaminen muun muassa Lapin alueen 
geokemiasta: alkuaineiden pitoisuuksista maaperässä ja Lapin malmipotentiaalisista alueista sekä 
arvioida alueen luontaista ekologista tilaa ottaen huomioon luonnolliset taustapitoisuudet. 
Lisäksi hankkeen tulosten pohjalta tavoitteena oli laatia geologisesti potentiaalisille kaivosalueille 
luonnolliset vertailuolosuhteet velvoitetarkkailun ja ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi.  

Kaivosalueiden kokonaispinta-ala on koko Lapin alueella varsin pieni (0,23 % pinta-alasta), vaikka 
yksittäiset kaivosalueet/-piirit saattavat olla varsin laajoja. Kaivosalueet ovat suljettuja alueita 
toimintansa luonteen vuoksi ja estävät siten muuta mahdollista maankäyttöä. Niillä saattaa olla 
myös paikallisia ympäristövaikutuksia, jotka saattavat haitata muuta maankäyttöä 
(virkistyskäyttö, porotalous). Paikallisesti niiden ympäristö-, taloudelliset ja sosiaaliset 
vaikutukset voivat olla merkittäviä. Malminetsintä ja valtausalueet kattavat kaivospiirejä 
huomattavasti laajempia alueita ja varausalueet vieläkin laajempia alueita. Valtausten ja 
malminetsintäalueiden (voimassaolevat ja haetut) yhteenlaskettu pinta-ala on 4 128 km2, joka 
vastaa n. 4.2 % koko Lapin pinta-alasta. Muun maankäytön kannalta malminetsintäalueiden 
merkitys on vähäinen ja varausalueiden merkityksetön. Varausalue ei ole varsinainen 
malminetsintäalue, eikä se oikeuta jokamiehenoikeutta merkittävämpään malminetsintään, 
mutta se antaa varauksen haltijalle etuoikeuden hakea alueelle tai sen osalle malminetsintälupaa 
ja oikeuden vain pintapuolisiin tutkimuksiin, kuten pienimuotoiseen näytteenottoon ja 
geofysikaalisiin maastotutkimuksiin. Malminetsintää on myös mahdollista tehdä osalla 
luonnonsuojelualueista Ympäristöministeriön luvalla. Matkailu-, poronhoito- ja 
luonnonsuojelualueilla toimiminen voi kuitenkin aiheuttaa ristiriitoja, jos tähän liittyvistä asioista 
ei ole sovittu asianosaisten sidosryhmien kanssa (Eerola 2017). 

Prospektiivisuusmallinnuksella tarkoitetaan paikkatietoon pohjautuvia menetelmiä, joiden 
tavoitteena on integroida useita eri paikkatietoaineistoja yhdeksi malmipotentiaalin 
ennustekartaksi. Tässä työssä käytettiin ns. hybridi-menetelmää ja sumean logiikan menetelmää. 
Prospektiivisuusmallit tehtiin neljälle eri malmityypille ja nämä tulokset yhdistettiin vielä yhteen 
sumeilla operaattoreilla. Nämä malmityypit olivat: orogeeniset kultamalmit, VMS-malmit, IOCG -
malmit ja Ni-Cu-malmit. Käytetyt aineistot muodostuivat kolmesta pääkokonaisuudesta: 
geologisesta kartasta ja sen johdannaisista, geofysikaalisesta mittausaineistosta ja 
geokemiallisesta aineistosta. 

Lopullisessa orogeenisten kultamalmien prospektiivisuuskartassa Keski-Lappi nousee kaikkein 
potentiaalisimmaksi alueeksi kattaen Kittilän, Sodankylän ja Pelkosenniemien kuntien alueiden 
lisäksi eteläosan Inarista. Keski-Lapin lisäksi Peräpohjan liuskejakso on selkeästi prospektiivinen 
Tornion, Keminmaan, Tervolan alueilla sekä Rovaniemen kunnan eteläosista. Edellä mainittujen 
alueiden lisäksi pienempiä korkean prospektiivisuuden alueita löytyy Sallasta, Kolarista ja 
Enontekiöltä. VMS-malmeille suosiollisia alueita ovat Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen Kittilän ja 
Sodankylän alueet, osa Peräpohjan liuskevyöhykettä Ylitornion, Pellon, Rovaniemen, Tervolan ja 
Keminmaan alueilla sekä alueita Itä-Lapista Sallassa, Pelkosenniemellä ja Savukoskella sekä 
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Pohjois-Lapista Inarissa. IOCG-prospektiivisuuskartan mukaan potentiaalisimmat alueet 
esiintymätyypille löytyvät Länsi-Lapista (Kolari, Muonio, Kittilän länsiosa), Peräpohjan 
liuskejaksolta (Kemijärven ja Rovaniemen eteläosat, Tervola, Keminmaa, Tornio), Enontekiön 
keskiosista, Sodankylän pohjoisosista sekä Inarin lounaisosista. Ni-Cu -prospektiivisuuskartan 
mukaan potentiaalisimmat alueet esiintymätyypille ovat Peräpohjan liuskejaksolla Rovaniemen 
ja Kemin välillä, Kittilän ja Sodankylän pohjoisosissa. Lisäksi laaja potentiaalinen alue sijoittuu 
granuliittikaaren alueelle Inariin. Myös Itä-Lapin alueilla Savukoskella ja Pelkosenniemellä sekä 
Sallassa on potentiaalisia vyöhykkeitä. 

Moreenigeokemiallisen kartoituksen suurimpia arseeni- ja metallipitoisuuksia verrattiin 
prospektiivisuusmalleihin perustuviin mineraalipotentiaalisiin alueisiin. Orogeenisten 
kultamalmien esiintymisalueella voi paikoin olla luontaisesti pilaantuneen maaperän arvioinnissa 
käytettyjä ohjearvoja suurempia arseenipitoisuuksia. Kittilän maaperän suurehkot 
arseenipitoisuudet sopivat yhteen myös VMS-tyyppisten malmien todennäköisten 
esiintymisalueiden kanssa. Suurimpien kobolttipitoisuuksien esiintyminen sopii parhaiten yhteen 
orogeenisten kultamalmien esiintymisen todennäköisyyden kanssa. Maaperän kuparipitoisuus 
korreloi suurten kuparipitoisuuksien kanssa erityisesti Kittilässä. Tervolan ja Posion seudulla on 
suuria kuparipitoisuuksia, jotka eivät selity mineraalipotentiaalimalleilla.  Moreenin suuret 
nikkelipitoisuudet esiintyvät usein alueilla, joilla Ni-Cu -tyypin malmien esiintyminen on 
todennäköisintä.  

Muuttumattoman pohjamoreenin luontaiset taustapitoisuudet ovat paikoin suurempia kuin 
maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytettävät alemmat ja ylemmät 
ohjearvot (VNa 214/2007). Esimerkiksi paikallisesti mineraalipotentiaalisilla alueilla tai 
kaivosympäristöjen alueella metallien luontaiset pitoisuudet voivat olla keskimääräistä 
suuremmat. Maaperän luontaiset suurehkot arseeni- ja metallipitoisuudet eivät yleensä 
muodosta merkittävää riskiä ihmisille tai ympäristölle, jos arseenin ja metallien liikkuvuus ja 
ympäristön altistus on vähäistä. Voimakkaat maanmuokkaukset ja maankäytön muutokset voivat 
lisätä maaperässä luontaisesti esiintyvien mahdollisesti haitallisten alkuaineiden liikkuvuutta. 
Kaivaminen, maamassojen liikuttelu ja kallion räjäyttäminen ja murskaaminen muuttavat 
olosuhteita niin, että mahdollisesti haitallisia aineita sisältävät mineraalit hienontuvat, joutuvat 
maan pinnalla hapettaviin olosuhteisiin ja mahdollisesti haitallisten aineiden liukoisuus lisääntyy. 
Arseeni ja metallit voivat kulkeutua pölyn tai pinta- ja pohjaveden mukana laajalle ympäristöön. 
Luonnostaan suuret arseeni- ja metallipitoisuudet ja niiden mahdollinen liikkuvuus tulisi ottaa 
huomioon jo maankäytön suunnitteluvaiheessa. 

Lapin lounaisosassa on suuri todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle. . 
Pohjaveden pinnan alapuolella oleva sulfidipitoinen sedimentti on potentiaalista hapanta 
sulfaattimaata. Sen pH-arvo on yleensä 6–7. Ongelmia muodostuu, jos sulfidimineraalit pääsevät 
hapettumaan pohjaveden pinnan laskiessa esimerkiksi ojituksen, ruoppauksen tai maan 
kaivamisen seurauksena. Maa muuttuu happamaksi sulfaattimaaksi, jonka pH-arvo on alle 4. 
Sulfidien hapettuessa muodostuu rikkihappoa, joka liuottaa maaperässä luonnollisesti esiintyviä 
metalleja. Liukoinen alumiini ja metallit ovat riski vesistöjen eliöille. Happamia sulfaattimaita on 
voinut muodostua myös sisämaahan mustaliuskeita sisältävän kallioperän päälle. Happamien 
sulfaattimaiden mahdollisesti haitallisiin ympäristövaikutuksiin tulisi varautua jo maankäytön 
suunnitteluvaiheessa. 
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Lapin Kaiku projektin laajan mittakaavan pohjavesiaineistossa kaivostoiminnan mahdollista 
vaikutusta pohjaveden laatuun ja määrää ei voida havaita. Pohjaveden laadun ei voitu myöskään 
selvästi heijastavan todennäköisiä mineraalipotentiaalikarttojen malmien todennäköisiä 
esiintymisalueita. Ihmisen toiminta näkyy kuitenkin pohjavesissä. Tiesuolaus on yksi selkeimmistä 
tekijöistä. Hajanaisia maatalouden lannoituksen tai matkailun vaikutuksia on näkyvissä nitraatin, 
ammoniumtypen ja kloridin kohonneina pitoisuuksina. Rannikkoalueen happamien 
sulfaattimaiden vaikutus pohjavesien sulfaattipitoisuuksiin on selkeästi näkyvissä. 

Kansallisen ekologisen tilan luokittelun jokityypit eivät välttämättä edusta geologisesti 
poikkeavilla valuma-alueilla virtaavien jokien luonnontilaisen kaltaisia biologisia yhteisöjä. 
Kansallisiin jokityyppeihin perustuva ekologinen luokittelu saattaa tuottaa harhaan johtavia 
tuloksia etenkin piilevillä, joiden lajiston koostumuksessa oli selviä eroja kansallisten ja 
geologiaan perustuvien jokityyppien välillä. Geologinen vaikutus on nähtävissä myös 
pohjaeläinyhteisöissä, joskin vaikutus näkyi pääasiassa lajien runsaussuhteissa. Piileville ja 
pohjaeläimille oli mahdollista muodostaa suhteellisen laajoihin aineistoihin perustuvat geologiset 
vertailuolot, joiden perusteella voidaan ainakin suuntaa-antavasti arvioida näiden biologisten 
laatutekijöiden poikkeamia suhteessa luonnontilaisen kaltaisiin olosuhteisiin. Vesikasveihin ja 
kaloihin perustuviin ekologisen tilan arviointeihin geologiset olosuhteet kannattanee myös 
huomioida, vaikka niiden soveltuvuus pienimmissä jokivesistöissä ei ole paras mahdollinen.  

Hankkeessa haettiin myös uusia mahdollisia menetelmiä jokivesien tarkkailuun kaivosalueilla. 
Alkuaineiden havainnointiin ja pitoisuuden arvioimiseen testattiin kahta passiivikeräintä, 
kaupallista Chemcatcher-keräintä ja vesisammalta, joiden avulla vesinäytteessä alle 
määritysrajan jäävät pitoisuudet voidaan konsentroida mitattavalle tasolle. Molempien 
menetelmien havaittiin toimivan hyvin. Keräimet kuvaavat aineen liukoista, eliöihin kerääntyvää 
aineosiota, mikä eroaa kertavesinäytteen antamasta hetkellisestä tarkasta 
kokonaispitoisuudesta. Mahdollinen konsentraatiopiikki vedessä havaitaan keräinten avulla 
kohonneena keskiarvopitoisuutena. Alkuainepitoisuuksien havaittiin vaikuttavan myös jokien 
piilevästön yhteisörakenteisiin ja lajirunsauksiin, mutta myös esimerkiksi ravinne- ja 
kiintoainepitoisuuksilla oli vaikutuksia piilevästöön. Epämuodostuneita piileviä havaittiin tässä 
tutkimuksessa kuitenkin vähän, ja niitä esiintyi sekä kaivosvaikutteisilla että vertailupaikoilla. 
Päällyslevästöstä tarkasteltiin piilevien lisäksi sinileviä ja vihreitä leviä BenthoTorch-
fluorometrillä, joka mittaa levien a-klorofyllia ja sen perusteella arvioi leväbiomassoja, mutta 
selkeää eroa ei havaittu erilaisten tutkimuskohteiden levästön biomassoissa. Alkuaineiden 
sitoutumista kasvien versoihin ja juuriin tarkasteltiin Seurujoen tapaustutkimuksessa. 
Ilmakuvausta ja maastokartoitusta yhdistävällä menetelmällä pystyttiin hyvin arvioimaan tietyn 
alueen kasvillisuuteen pidättyneitä metalleja, ja kasvillisuuden poiston merkitystä vesistön 
metallikuorman pienentämisessä. Versoihin sitoutuneiden alkuaineiden osuus kasvukauden 
aikana joen mukana kulkeutuvasta metallikuormasta oli pieni.  

Hankkeessa kehitettiin myös toimintamalli kaivosvesien tarkkailun automaattiseen vedenlaadun 
havainnointiin. Kaivosten jatkuvatoimisen vedenlaadun mittauksen ja uusien 
teknologiasovellusten käytön edistämiseksi sekä mittausten toteutuksen, laadunvarmistuksen ja 
käytettävyyden varmistamiseksi ehdotetaan toimintamallin lisäksi toimenpiteitä 1) 
jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten käytön edistämiseen liittyvää koulutusta ja tiedottamista 
toiminnanharjoittajille, konsulteille, lupaviranomaisille sekä valvojille, ja 2) uusien 
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jatkuvatoimisten vedenlaatumittausten teknologiasovelluksien testausta varten tulisi luoda 
kaivosteollisuuteen testausalustoja, joissa uusien mittausteknologioiden kehittäjät ja testaajat 
voisivat helposti (ja sitoumuksetta) testata laitteitaan. Tämä edistäisi merkittävästi alan 
tuotekehitystä ja uusien menetelmien tunnettavuutta ennen markkinoille tuloa. 

 

13 LINKIT 

Lapin Kaiku -aineiston tuotokset ovat saatavilla 1.9.2019 alkaen GTK:n Hakku-palvelusta sekä 
Suomen ympäristökeskuksen ja ympäristöhallinnon nettisivuilta. Linkit aineistoihin löytyvät myös 
Lapin Kaiku -projektin nettisivuilta GTK: 
http://www.gtk.fi/tutkimus/tutkimushankkeet/lapin_kaiku/index.html ja SYKE: 
https://www.syke.fi/hankkeet/lapinkaiku  
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