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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Kaivannaisjätteiden ja erityisesti sulfidipitoisten rikastushiekkojen ja sivukivien läjitykseen 
sekä niistä syntyviin happamiin ja metallipitoisiin suotovesiin liittyvät kaivostoiminnan 
merkittävimmät ja pitkäkestoisimmat ympäristövaikutukset. Kaivannaisjätealueiden 
oikeaoppinen sulkeminen ja jälkihoito ovat oleellinen osa niiden ympäristövaikutusten 
hallintaa. Yleisin Suomessa käytetty kaivannaisjätealueen peittomateriaali on moreeni, joka 
pyritään kustannustekijöistä johtuen hankkimaan mahdollisimman läheltä peitettävää aluetta.  
Moreenipeiton tehokkuuteen peittomateriaalina vaikuttavat mm. käytettävä kerrospaksuus 
sekä koostumuksesta riippuva vedenjohtokyky. Moreenin sisältämä vähäinen orgaanisen 
aineksen määrä voi hidastaa kaivannaisjätealueen peiton vihertymistä ja varsinkin 
pintavalunta aiheuttaa kaltevissa pinnoissa eroosiota. Tästä syystä kaivannaisjätealueiden 
peittorakenteissa tarvitaan orgaanista ainesta sisältävä ja vettä pidättävä kerros. 

1.2 Biopeitto-projektin kuvaus 

Biopeitto-projekti (2017–2020) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama ja sitä 
koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Partnereina toimivat Luonnonvarakeskus (Luke) 
ja Oulun yliopisto. Projektin tavoitteena on kehittää biohiilipohjaisia sulkemisratkaisuja 
kaivosteollisuuden tarpeisiin. Tähtäimessä on parantaa kuivapeiton pitkäaikaista kestävyyttä, 
stabiilisuutta ja viherryttämistä sekä estää eroosiota ja parantaa peiton vesitaloutta ja hiili- ja 
ravinnetasapainoa. Projektissa tutkitaan peittomateriaalin eli moreenin koostumusta sekä 
biohiilimateriaalien (myöhemmin biohiili) vaikutusta moreenin fysikaalisiin ja kemiallisiin 
ominaisuuksiin erilaisilla biohiilen määrä- ja koostumussuhteilla. Biohiilen lähtömateriaaleina 
ovat pyrolysoidut koivu- ja kuusiaines, jäteveden puhdistamon kompostoitu liete sekä 
puuperäinen rakennusjätehake. Lisäksi osatutkimuksissa käytetään kierrätysmateriaaleja, 
kuten kompostia ja kuitusavea myös pyrolysoimattomana. Edellä mainittujen materiaalien 
lisäksi tutkimuksessa on kaivannaisjätemateriaalia eli Rautuvaaran kaivoksen 
rikastushiekkaa, joka karakterisoidaan sen mineralogisten ja kemiallisten muutosprosessien 
selvittämiseksi. 

Projektin yhtenä lähtöajatuksena on, että biohiiltä voitaisiin tuottaa paikallisesti, mikä 
vähentäisi kuljetus- ja varastointikustannuksia sekä avaisi uusia mahdollisuuksia paikalliselle 
yrittäjyydelle sekä toiminnan kasvattamiselle. Biohiilen käyttö edistäisi kiertotalouden 
toteuttamista jo raakamateriaalin tuotannosta lähtien. Projektissa testataan eri raaka-
ainemateriaalien käyttöä biohiilen valmistuksessa, hyödyntäen myös puupohjaisia 
kierrätysmateriaaleja. Tarkoituksena on löytää kustannustehokkaimmat ja pohjoisiin 
olosuhteisiin ravinnevaatimuksien osalta ja rapautumista parhaiten kestävät materiaalit. 
Biohiilellä parannetun peitoksi soveltuvan rikastushiekan hyötykäyttö jätealueiden 
peittoratkaisuissa vähentää mahdollisesti myös muualta tuotavan peittomateriaalin määrää, 
sekä ympäristövaikutuksia. 

Projektin toteutus jakaantuu kolmeen työpakettiin (TP1–TP3) ja useaan osatutkimukseen. 
Työpaketti 1 keskittyy projektin hallintoon ja viestintään. Seuraavissa luvuissa esitetään 
tarkemmin työpakettien 2 ja 3 sisältöä. Projektissa tehdään yhteistyötä kaivannaisalan 
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yritysten sekä biohiilen ja kierrätysmateriaaleja tuottavien yritysten kanssa, jotta päästään 
mahdollisimman monipuoliseen ja hyödylliseen lopputulokseen. 

1.2.1 TP2: Biohiilen testaus kaivosjätealueiden peittorakenteissa 

Työpaketin 2 (TP2) tavoitteena on tutkia ja testata biohiilen soveltuvuutta peittorakenteen 
osana. Työpaketti sisältää sekä laboratorio- että kenttämittakaavan kokeita, koostuen 
kolmesta osatutkimuksesta (OT1–OT3), joista yksi sisältää tämän kirjallisuusselvityksen.  

Tässä kirjallisuusselvityksessä (OT1) selvitetään biohiilen käytön kannalta potentiaalisimpia 
peittorakenteita, peittomateriaaliyhdistelmiä sekä niiden seossuhteita olemassa olevan 
tutkimustiedon perusteella. Selvityksessä on tarkoitus kiinnittää erityisesti huomiota 
peittorakenteiden käytännön toteutusmahdollisuuksiin ja materiaalitehokkuuteen, perustuen 
mm. saatavilla oleviin materiaaleihin ja kustannusarviointeihin, sekä kaivosyhtiöiden ja 
lupaviranomaisten suhtautumista erilaisiin peittorakenneratkaisuihin. Tutkimuksen tueksi 
tehtiin kysely kaivosyrityksille ja viranomaisille biohiilen käytöstä ja käyttökokemuksista sekä 
mm. materiaalin ja tiedon saatavuudesta. Kyselyn tulokset on esitetty kappaleessa 5.1.  

Ensimmäinen osatutkimus sisältää pilottikokeisiin soveltuvien materiaalien hankinnan 
perustuen soveltuvuustarkasteluun. Valituille materiaaleille tehdään kattava karakterisointi, 
sisältäen sekä kemialliset analyysit että laajan mineralogisen tarkastelun. Saatujen tulosten 
avulla pystytään arvioimaan materiaalien hapontuottopotentiaalia, haitta-ainepitoisuuksia 
sekä niiden liukenevuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kenttätutkimukset näytteenottoineen 
suoritetaan Rautuvaaran rikastushiekka-altaalla ja tarkemmat materiaalitutkimukset 
laboratorioissa. Mineralogiset tutkimukset tehdään pääasiallisesti Oulun yliopiston 
tutkimuslaboratoriossa ja kemialliset analyysit Eurofins Labtium Oy:n akkreditoidussa 
laboratoriossa. 

Toisessa osatutkimuksessa (OT2) tutkitaan laboratoriomittakaavassa kolonnikokeilla mm. 
moreeniin lisätyn biohiilen eri seossuhteiden soveltuvuutta peittorakenteeksi. Tutkimuksessa 
käytetään muutamia eri biohiilen lähtömateriaaleja, jotka pyrolysoidaan. Tutkimusta varten 
GTK:n tiloihin perustettiin 11 kolonnin koejärjestely. Kolonneissa testataan biohiiltä, moreenia 
ja rikastushiekkaa, joko yksinään tai eri suhteissa sekoitettuna. Kolonneista saadut 
vesinäytteet analysoidaan säännöllisesti. Näytteistä määritetään veden fysikaalis-kemiallisia 
muuttujia sekä alkuainekoostumus. Saatujen tulosten perusteella arvioidaan tutkittavien 
materiaalien ja materiaaliyhdistelmien käyttäytymistä sekä niiden vaikutusta 
ympäristökelpoisuuteen. Kolonnikokeista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 5.2. 

Kolmannessa osatutkimuksessa (OT3) keskitytään lysimetrikokeisiin, jotka toteutetaan in 
situ-menetelmänä Rautuvaaran suljetun kaivoksen rikastushiekka-altaalla (Kuva 1). 
Koejärjestelyn tarkoituksena on selvittää peittoratkaisujen toimivuutta ja niiden välisiä eroja 
luonnonolosuhteissa. Peittomateriaalisuhteet on valittu projektissa kerätyn aiemman tutki-
mustiedon pohjalta. Noin kaksi vuotta kestävä koejärjestely koostuu kuudesta lysimetristä, 
jotka täytettiin syksyllä 2017 Rautuvaaran rikastushiekalla ja peitettiin eri peittoratkaisuin 
alkukesästä 2018. Rikastushiekan pintakerrokseen sekä peittoihin asennettiin sensoreita, 
jotka mittaavat lämpötilaa, sähkönjohtavuutta, kosteutta ja happipitoisuutta. Tulosten avulla 
arvioidaan peittoratkaisujen materiaalien käyttäytymistä ja soveltuvuutta. Lysimetrien läpisuo-
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tautuva sadevesi kerätään keräyskanistereihin. Suotautuneiden vesien kemialliset ominai-
suudet analysoidaan säännöllisesti laboratoriossa. Lisäksi kenttämittalaitteilla selvitetään 
mm. veden pH, hapetus-pelkistyspotentiaali ja sähkönjohtavuus. Lysimetri- ja 
kolonnikokeiden tuloksia verrataan toisiinsa, jotta pystytään muodostamaan mahdollisimman 
kattava kokonaiskuva biohiilen soveltuvuudesta ja toimivuudesta rikastushiekka-altaan 
peittoratkaisuissa. Lysimetrikokeet esitetään tarkemmin kappaleessa 5.3. 

  

Kuva 1. Suljettu Rautuvaaran kaivos sijaitsee Länsi-Lapissa lähellä Ruotsin rajaa (Pohjakartta ESRI). 

1.2.2 TP3: Biohiilen valmistus ja sen käyttö yhdessä kuitusaven kanssa 
kaivosjätealueiden maisemoinnissa 

Työpaketissa 3 (TP3) pyritään kehittämään biohiileen ja kuitusaveen perustuva kaivosten 
sivukivikasojen eritys- ja maisemointiratkaisu, joka on käyttökelpoinen ja toimii pohjoisten 
alueiden vaativissa olosuhteissa. Työpaketissa on kolme toimenpidettä: biohiilen valmistus, 
kasvihuonekokeet ja maisemointipilotti. Toimenpiteiden toteutuksessa hyödynnetään 
työpaketista 2 saatuja tuloksia. 
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Maisemoinnin tavoitteena on saattaa biologinen ympäristö tilaan, joka mahdollistaa alueen 
palautumisen luonnollisen muuttumisen kautta monimuotoiseksi elinympäristöksi. Kasvien 
valinnassa otetaan huomioon myös tuleva käyttötarkoitus. Alueen maisemointi ja kasvittami-
nen ovat tärkeitä erityisesti maan stabilisoinnin, eroosion ja pölyämisen kannalta. Valitsemal-
la soveltuvat kasvit voidaan vähentää kaivannaisjätealueella myös hapella kyllästyneen 
veden valuntaa alaspäin kohti hapettomia rikastushiekkakerroksia. Peittokerroksen paksuus 
määritetään aina kohdekohtaisesti: mikäli tavoitteena on ainoastaan pölyämisen ja eroosion 
ehkäisy, voi peittokerros olla mahdollisesti pelkkä kasvukerros kasveineen. Istutustaimien 
lisäksi kasvuston muodostumista voidaan nopeuttaa kylvämällä mm. heinäseosta. Sulfidien 
hapettumisen estämiseen sulfidipitoisessa rikastushiekassa puolestaan tarvitaan paksumpi 
eristyskerros kasvukerroksineen (Garbarino et al. 2018). 

 

2 VAATIMUKSIA KAIVANNAISJÄTEALUEIDEN PEITTORATKAISUILLE  

2.1 Kaivannaisjätteiden lainsäädäntö 

Kaivannaisjätteisiin sovellettavassa lainsäädännössä ei säädetä erikseen kaivannaisjäte-
alueen peittorakenteesta, sen paksuudesta tai kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksista 
toisin kuin kaatopaikan pintarakenteista (Valtioneuvosto 2013). Kaivannaisjätealueiden 
peittoratkaisut ja niihin liittyvät lupamääräykset käsitellään tapauskohtaisesti lupaprosessissa. 
Kappaleessa 3.2 on esitetty muutamin esimerkein Suomen kaivoksilla käytettyjä 
kuivapeittoon liittyviä ratkaisuja. 

Kaivannaisjätteitä ja kaivannaisjätealueiden käyttöä, käytöstä poistamista, jälkihoitoa sekä 
vakuuksia sääteleviä säädöksiä on mm. ympäristönsuojelulaissa (YSL 527/2014), jätelaissa 
(JäteL 646/2011) sekä valtioneuvoston asetuksissa ympäristönsuojelusta (Vna 713/2014), 
kaivannaisjätteistä (Vna 190/2013) ja jätteistä (Vna 179/2012). Ympäristönsuojelulaissa on 
kaivannaisjätteitä koskevia määräyksiä (113 §), joiden mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset kaivannaisjätteestä, kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Lisäksi kaivannaisjätteen jätealueen 
luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätealueen perustamisesta, hoidosta, käytöstä 
poistamisesta ja jälkihoidosta sekä määräykset suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan 
kaivannaisjätteen jätealueen sisäisestä pelastussuunnitelmasta. 

Kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta on tarkemmin 
kaivannaisjäteasetuksen 14 §:ssä (Vna 190/2013), jonka mukaan toiminnanharjoittajan on 
huolehdittava siitä, että käytöstä poistetun kaivannaisjätteen jätealueen ja sen 
ympäristökuormituksen hallintaan tarpeellisia rakenteita ylläpidetään ja seurataan. Lisäksi 
toiminnanharjoittaja vastaa kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisen jälkeen 
tehtävistä jälkihoitotoimista sekä niihin liittyvästä seurannasta ja tarkkailusta niin kauan kuin 
tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että alueesta ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa, alue on vakaa ja pysyvästi maisemoitu, alueesta ei aiheudu onnettomuuden 
vaaraa ja siitä aiheutuvaa ympäristökuormitusta tai vaikutusalueen pinta- tai pohjavesien tilaa 
ei ole enää tarpeen tarkkailla. 
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Kaivannaisjätealueella on oltava riittävä vakuus, joka vastaa mahdollisimman hyvin 
kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen ja jälkihoito aiheuttaisivat arviointihetkellä (YSL 
527/2014). Toiminnan edetessä tätä arviota päivitetään. Vakuus voidaan jättää vaatimatta 
muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset 
toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. 

Kaivannaisjätteiden hallintaan on olemassa parhaisiin käytäntöihin perustuva vertailuasiakirja 
MWEI BREF (Garbarino et al. 2018). Kaivannaisjätealueiden peittorakenteista asiakirjassa 
esitellään nykyisin käytössä olevia peittoratkaisuja kaivannaisjätealueille. Kuivapeittoratkaisut 
on jaoteltu läpäisemättömiin-, läpäiseviin-, monikerros- ja happea kuluttaviin -peittoihin. 
Peittorakenteita on tarkemmin käsitelty kappaleessa 4. 

2.2 Rautuvaaran rikastushiekka-alueen sulkemissuunnitelmapäätös 

Biopeitto-projektin kenttätutkimuksen koeala perustettiin Rautaruukki Oyj:n hallinnoimalle 
Kolarin kunnassa sijaitsevalle Rautuvaaran kaivosalueen rikastushiekka-altaalle (105 ha), 
jonne on sijoitettu Rautuvaaran ja Hannukaisen rauta- ja kultapitoisen malmiesiintymän 
rikastushiekka. Kaivostoiminta Rautuvaarassa päättyi vuonna 1988, mutta alueelle on läjitetty 
muiden kaivosten ja louhosten malmien rikastuksessa syntynyttä rikastushiekkaa senkin 
jälkeen. Näitä ovat Kittilän Saattopora (Au, Cu), Kolarin Laurinoja (Cu, Au), Kittilän 
Pahtavuoma (Cu, Ag), Kuusamon Juomasuo (Au, Cu, Co) ja Keminmaan Kirakkajuppura (Pt, 
Pd). Projektin koeala on kooltaan 0,09 ha ja sijoittuu altaan kuivaosan keskiosaan. Projektin 
käynnistyshetkellä altaalla aloitettiin myös altaan jälkihoitotoimet. Altaan pohjoisosaa on 
pyritty aiemmin maisemoimaan useaan otteeseen levittämällä noin 10 ha alalle kuivatun 
puhdistamolietteen ja maanparannusturpeen seosta. Alueella on käytetty myös muita 
maisemointi- ja kasvillistamismenetelmiä, joiden lopputulokset ovat onnistuneet vaihtelevasti. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) lupamääräyksien 7.6.2012 Nro 58/12/2 ja 
29.8.2014 Nro 85/2014/1 mukaisesti alueen pohjoisosan suotovesiallas peitetään tiiviillä 
peiterakenteella (toteutettu bentoniittimatolla ja moreenilla) ja vesipeitolla. Altaan pohjoisosa 
peitetään tiiviillä yhden metrin paksuisella, kaksikerroksisella bentoniittimatosta ja moreenista 
koostuvalla peiterakenteella ja keskiosa ohuella (10 cm) yksikerroksisella moreenipeitteellä. 
Eteläosan vesialtaan pintaa lasketaan ja säännöstellään. Suljettava allas on muotoiltava 
suotovesiallasta lukuun ottamatta reunoja kohti kallistuvaksi. 

Yhden metrin moreenikerroksen paksuutta PSAVI perustelee tarpeelliseksi, jotta puuston 
juuristo ei pääsisi tiivistyskerroksen läpi. Puolen metrin moreenipeitto ei olisi riittävä, ja 
aiheuttaisi vaikeuksia hoitaa pitkäkestoista jälkihoitovelvoitetta puuston poistamiseksi 
alueelta. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen (16/0215/2) mukaan tiivistyskerroksen 
ominaisuudet heikkenevät lisäksi kuivumisen vuoksi bentoniittimattoa käytettäessä. 
Suotovesialtaan tiivistyskerrokseen sekoitetaan kasvuturpeeksi soveltuvaa orgaanista 
materiaalia noin 60 % kokonaistilavuudesta. Peittokerroksen materiaalimäärä on noin 35 000 
m2 rtr. Altaan pohjoisosan tiivistyskerros tehdään moreenin ja hiekan sekoituksesta (0,4 m) 
sekä humuspitoisesta maanpoistomateriaalista (0,1 m). Peittokerroksen materiaalimäärä on 
noin 152 000 m2 rtr moreenia ja hiekkaa sekä 38 000 m2 rtr maanpoistomassoja. Biopeitto-
projekti toimii Rautuvaaran koealalla PSAVI:n päätöksen mukaisesti noudattaen Rautaruukki 
Oyj:lle asetettua lupamääräystä. 
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Alueen jälkihoidon lupamääräyksissä on sovellettu seuraavia lainkohtia: 

 Ympäristönsuojelulaki 90§ 1 ja 3 mom. 

 Ympäristönsuojelulaki 30§ 1 mom. 

 Ympäristönsuojelulaki 46§ 

 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (Vna 190/2013) 14§ 1, 2 ja 3 mom., 11 § ja 
12§ 2 mom. 

 Vesilaki (VL 587/2011) 3. luku 8§ 2 mom. 

 Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä (SopS 91/2010) 

 

3 KAIVANNAISJÄTEALUEIDEN PEITTORATKAISUT 

3.1 Yleisesti peittoratkaisuista  

Vanhoilla, käytöstä poistetuilla hylätyillä ja suljetuilla kaivosalueilla kaivannaisjätealueiden 
peittoratkaisu on usein ollut yksikerrosrakenne, jonka pinta on nurmetettu. Useimmin käytetty 
peittomateriaali kaivannaisjätealueilla on maa-aineksista moreeni. Nykyisin sulfidipitoisten 
rikastushiekka-alueiden peitto on monikerroksinen ja maa-aineskerroksen alapuolelle sijoi-
tetaan tiivistyskerros joko erilaisista muovikalvoista tai muista synteettisistä materiaaleista.  

Kaivannaisjätealuetta peittävän kerroksen paksuuteen, kerrosrakenteeseen ja käytettäviin 
materiaaleihin vaikuttavat kaivannaisjätealueen peiton tarkoitus: pölyämisen estäminen ja 
nopea kasvittuminen ja/tai happamien suoto- ja valumavesien vaikutusten vähentäminen 
(määrä ja laatu) tai jokin muu syy. Kaivoksen sulkemisen tavoitteet ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on syytä määritellä aina tapauskohtaisesti kaivoksen 
erityispiirteet huomioon ottaen. Joissakin tapauksissa voi asetetun tavoitetilan saavutta-
miseksi riittää esimerkiksi sivukivikasojen ja rikastushiekka-alueiden muotoilu ja peittäminen 
kasvukerroksella sekä alueiden kasvittaminen. Tällaiset toimenpiteet ovat riittäviä mm. 
useimmilla teollisuusmineraalikaivoksilla, kun taas erityisesti sulfidimalmikaivoksilla voidaan 
tavoitetilan saavuttamiseksi vaatia pitkällisiä toimenpiteitä mm. seurannan ja vesien käsittelyn 
osalta. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat louhittavan malmityypin ohella myös paikalliset 
luonnonolot (mm. maaperä, ilmasto), kaivoksen sijainti (maankäytön paineet, alueen 
asukastiheys ja vedenkäyttö), louhintatapa sekä sulkemisessa käytettävät menetelmät. 
Tavoitetilan saavuttamista arvioidaan seurannalla, jonka avulla varmistetaan, että tehdyt 
ratkaisut ovat tehokkaita myös pitkällä aikavälillä. (Heikkinen & Noras 2005) Biopeitto-
tutkimuksessa keskitytään sulfidipitoisten kaivannaisjätealueiden kuivapeittoratkaisuihin, 
joista on kerrottu enemmän kappaleessa 4.1. 

3.2 Suljettujen ja hylättyjen kaivosten peittoratkaisuja 

Vanhojen sekä hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden peittoratkaisuja ei ole toteutettu 
nykyisen lainsäädännön vaatimalla tavalla (Tornivaara et al. 2018). Etenkin vanhoilla kaivos-
alueilla sulfidipitoinen kaivannaisjätealue on usein peitetty vettä läpäisevällä yksikerrosraken-
teella kuten moreenilla. Tästä johtuen ja kaivoskohteesta riippuen, moreenin päälle on lisätty 
myöhemmin eri jälkihoitotoimenpiteinä happamuutta neutraloivaa kalkkia, turvetta ja/tai sian-
lantalietettä. Näin on toimittu esim. Hammaslahden vanhalla kaivosalueella, jonne jätealueen 
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peiton päälle on lisätty paikoin moreenia ja paikoin turvetta estämään/vähentämään hapen 
pääsyä alapuoliseen vettä johtavaan peittokerrokseen ja siten lisäämään kasvittumista. 
Lisäksi alueella on tehty useita kalkitsemistoimenpiteitä, joiden tarkoitus on ollut vähentää 
happamien vesien vaikutuksia ympäristön vesiin (Räisänen et al. 2015).  

Pohjoismaiden vanhojen kaivosten peittoratkaisuista on koottu tietoa kaivoksen sulkemisen 
käsikirjassa (Heikkinen & Noras 2005). Esimerkiksi Enonkosken nikkelikaivoksen 
rikastushiekka-alue on peitetty noin 50 cm:n moreenikerroksella ja lannoitettu sekä kylvetty 
nurmikonsiemenlajitelmalla. Keretin kupari-sinkkikaivoksen rikastushiekka-alue on 
puolestaan peitetty noin 20 cm:n sorakerroksella, jonka päällä on noin 10 cm:n turve-
hiekkaseos. Lisäksi aluetta on lannoitettu ja sille on kylvetty siemenseos. Ruotsin vanhoilla 
kaivosalueilla Viscarian rikastushiekka-alue on peitetty 3–5 cm:n kerroksella jätevedenpuh-
distamolietettä. Alue on kasvillistettu kylvämällä nurmikonsiemenlajitelma ja lannoitettu. 
Rikastushiekan korkeasta neutraloimispotentiaalista (pieni sulfidipitoisuus, korkea 
kalsiittipitoisuus) johtuen, edellä mainitulla alueella ei ole haponmuodostusta. Peittämisen 
tavoitteena on ollut siten ensisijaisesti maisemoida alue ja luoda kasvualusta, jolle 
tunturikoivu vähitellen leviäisi luonnonmukaisesti. Tavallista hankalampien tulvatilanteiden 
aiheuttaman eroosion hallitsemiseksi on alueelle rakennettu myöhemmin moreenia ja 
geotekstiiliä käyttäen vedenjohtokanavia (Naturvårdsverket 2002). Kristinebergissä 
rikastushiekka-altaan alueille, joilla pohjavedenpinta on lähellä maanpintaa, on rakennettu 
yhden metrin paksuinen moreenisuojakerros. Syvempien pohjavesiesiintymien kohdalla on 
käytetty 1,5 metrin paksuista moreenia, joka on levitetty 0,3 metrin paksuisen savisesta 
moreenista koostuvan tiivistekerroksen päälle. Ennen moreenikuoren rakentamista, 
rikastushiekan päälle oli levitetty kalkkia. Galgbergsmagasinet-kaivoksella puolestaan 
rikastushiekka-alueelle on rakennettu yhden metrin kerros kuitulietteen ja lentotuhkan 
seoksesta. Eriste on tiivistetty kahtena kerroksena ja peitetty 0,5 m kerroksella puujätettä ja 
karkeaa moreenia. Peitekerroksen vedenläpäisevyydeksi on ilmoitettu < 0,5 x 10–9. 
Taulukkoon 1 on koottu muutamia esimerkkejä miten Suomessa kaivosten lupapäätöksissä 
on esitetty kaivannaisjätealueiden peittorakenteita. Osa on toiminnanharjoittajan itsensä 
ehdottamia ja osa on lupaviranomaisen määräämiä kaivosten rikastushiekka-alueiden 
peittorakenteita toiminnanharjoittajan esityksestä. 

3.3 Mineraaliainekset  

Mineraaliaineksella tarkoitetaan tässä selvityksessä kaikkea epäorgaanista maa- ja kivi-
ainesta. Suomessa on usein käytetty kaivannaisjätealueiden peittomateriaalina lähipaikkaista 
moreenia. Moreeni on Suomen yleisin maalaji ja sen koostumus vaihtelee hienorakeisesta 
saviaineksesta karkearakeisiin kivilohkareisiin (GTK 2005), mikä puolestaan vaikuttaa 
moreenin vedenläpäisykykyyn. Mitä karkearakeisempaa mineraaliaines on, sitä paremmin 
vesi kulkeutuu sen lävitse. Viimeaikaisissa kaivannaisjätealueiden peittoratkaisuihin liittyvissä 
lupapäätöksissä moreenin vedenläpäisevyydeksi on ilmoitettu ja/tai määrätty noin 1*10-8 m/s. 
Moreenin vedenläpäisevyystavoitteisiin vaikuttaa se, millainen tavoitetila peittoratkaisulle 
asetetaan kaivannaisjätealueen peittona. Peittoratkaisuissa on voitu käyttää karkearakeisem-
paa moreenia tai soraa, mikäli peittoratkaisun tavoite on ollut vähentää pölyämistä, edistää 
alueen kasvittumista tai mikäli kaivannaisjätemateriaali on luokiteltu pysyväksi. 
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Taulukko 1. Esimerkkejä Suomen kaivosten lupapäätöksissä esitetyistä kaivannaisjätealueiden 
peittorakenteista. 

Kaivannaisjätealue Kaivannaisjätealueen peittorakenne Tietolähde / Viittaus / muuta 

Hannukainen, 
Rautuvaara 
Rhk-alueen pohjoisosa 
(hapettuneet 
rikastushiekat) 

Pintaan kylvetään heinäseos. 
Kasvukerros 0,1 m (humuspitoisia 
maanpoistomassoja ja/tai jäteveden-
puhdistamon kompostoitua lietettä). 
Peittokerros 0,4 m (Mr, Hk), joka 
tiivistetään koneella. 
Tiivistyskerros, joka rakennetaan joko 
bentoniittimatolla (vedenläpäisevyys max 
5×10-11 m/s) tai moreenista (0,5 m ja 
vedenläpäisevyys max 1×10-8 m/s). 

PSAVI/159/04.08/2012 

Hannukainen, 
Rautuvaara  

Rhk-alueen keskiosa 

Pintaan kylvetään heinäseos 
Peittokerros väh. 0,1 m moreenikerros. 

PSAVI/159/04.08/2012 

Hannukainen, 
Rautuvaara, Rhk-alueen 
eteläosan saostusallas 

Vesipeitto. PSAVI/159/04.08/2012 

Hannukainen, 
Rautuvaara 
Rhk-alueen pohjoisosan 
suotovesiallas, välipadon 
ja rhk-penkereen välinen 
alue. 

Pintaan kylvetään heinäseos. 
Peittokerros levitetään tiivistyskerroksen 
päälle ja tiivistetään koneella.  
Tiivistyskerroksen yläpuoli 0,5 m 
moreenista, johon sekoitetaan org. 
ainesta n. 60 % kokonaistilavuudesta. 
Tiivistyskerros bentoniittimatosta ja 0,5 
m peittokerroksesta. Bentoniittimaton 
sijasta voidaan käyttää moreenia, jonka 
vedenläpäisevyys <1×10-8 m/s.  

PSAVI/159/04.08/2012 

Kemin kaivos  
Rhk-altaat 2,3 ja 6 
luokitellaan muiksi 
kaivannaisjätteen 
jätealueiksi.  
Rhk-allas 7 luokitellaan 
suuronnettomuuden 
vaaraa aiheuttavaksi 
kaivannaisjätteen 
jätealueeksi.  

Pinta nurmetettava * 
Kasvukerros 0,05 m kerros * 
Tiivistyskerros vähintään 0,5 m kerros, 
jonka vedenläpäisevyys on enintään 
3*10-8 m/s.* 

PSAVI/156/04.08/2011 
*Lupamääräys 12. Lopulliseen tasoon 
täytetyt rhk-altaat on peitettävä tämän 
määräyksen mukaisella pintarakenteella 
sen jälkeen, kun suurin osa 
odotettavissa olevasta rhk:n 
painumasta on tapahtunut, viimeistään 
kahden vuoden kuluttua altaan käytön 
loppumisesta.  

Laivakangas 
Rhk-alue A 

Peittokerros 0,3 m paksuinen kasvit-

tumisen mahdollistavalla maakerros.  
PSAVI/74/04.08/2011 
PSAVI/110/04.08/2012 

Laivakangas 
Rhk-alue B 

Suoja- ja kasvukerros vähintään 0,5 m 
suojahiekkakerros tai geotekstiili. 
Tiivistyskerros joko 1,5 mm HDPE–
muovikalvo tai muu vastaavan suojatason 
antava rakenne, joka suojataan 
pistemäisiä kuormituksia vastaan 
suojahiekkakerroksella tai geotekstiilillä.  

PSAVI/74/04.08/2011 
PSAVI/110/04.08/2012 
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Kaivannaisjätealue Kaivannaisjätealueen peittorakenne Tietolähde / Viittaus / muuta 

Lahnaslampi 
Soidinsuon altaan eteläi-
nen osan magnesiittika-
san sulkemistoimenpiteet 
on toteutettu 1990-
luvulla. Ei nykylainsää-
dännön mukaiset. 

Pinnassa on kasvillisuutta ja puustoa. 
Peittokerros noin 0,3 m moreenikerros 
(maa-aines on osittain sekoittunut ), jonka 
vedenläpäisevyys on arvioitu olevan k < 
10-8 m/s. 

PSAVI/7/04.08/2011: Pintarakenne ei 
vastaa ympäristölupapäätöksen toimin-
nassa olevia läjitysalueita koskevia 
vaatimuksia. Toteutetut sulkemistoimet 
on aikoinaan hyväksytty, joten lupamää-
räyksen vaatimukset eivät suoraan 
koske ko. jätealuetta. 

Lahnaslampi 
Talkkipiirin altaan etelä-
pään läjitysalueelle on 
johdettu lievästi kiintoai-
nepitoisia ylitevesiä 
sisältäen pääasiassa 
hienojakoista talkkia sekä 
magnesiittia. Allas ei ole 
toiminut rhk-altaana.  

Peitto-/kasvukerros 1,0 m 

moreenikerros.* 
PSAVI/7/04.08/2011:  
*Lupamääräys 1 a. Talkkipiirin 
eteläpään jätealueelle on levitettävä 
suunnitelmien mukainen kasvukerros 
vuoden kuluessa tämän päätöksen 
lainvoimaisuudesta. Kerrosta ei tarvitse 
levittää alueille, joita käytetään 
moreenin tai hyödynnettävän 
magnesiittihiekan varastointiin. 

Mustavaara  Peittorakenteen pintaosaan seostetaan 
turvetta tai humusta edistämään 
luonnollisen kasvillisuuden 
muodostumista alueelle.  
Peittokerros 0,5 m Mr-kerros.* 

PSAVI/178/04.08/2012 
PSAVI/7/04.08/2011 
*Lupamääräys 68. Muotoillun rhk-altaan 
päälle tehtävä 0,5 m paksu kasvuker-
ros, jonka yläosa laadultaan varmistaa 
alueen nopean kasvittumisen. 

Hitura 
Rhk-alue  

Pinta on nurmetettava.* 
Peittokerros vähintään 0,2 m Mr-kerros 
(moreenin vedenläpäisevyys on enintään 
1x10-8 m/s).* 

PSAVI/11/04.08/2012 
*Lupamääräys 54a. 

Keretti 
suljettu/hylätty kaivos 
Rhk-alue  

Pintaan siemenkylvö ja lannoitus 
Kasvukerros n. 0,1 m turve-hiekkaseos 
Peittokerros n. 0,2 m sorakerros. 

Heikkinen & Noras 2005 

Hammaslahti 
Rikastushiekan läjitysalue 

Rikastushiekka-alueen lannoittaminen 
lietelannalla v. 2004. 
Täydennyspeitto huonosti 
kasvittuneiden osien osalta turpeella (15–
20 cm) ja kalkitseminen v. 2002.  
Peittokerros peittäminen vaiheittain 
1990-luvulla moreenilla (10–60 cm). 

ISAVI/93/04.08/2013 

Enonkoski 
Suljettu/hylätty kaivos 
Rhk-alue  

Pintaan siemenkylvö ja lannoitus. 
Peittokerros 0,5 m moreenikerros 

Heikkinen & Noras 2005 

Pyhäsalmi 
Rhk-allas A, joka on 
suljettu v. 2001–2002 

Kasvukerros 0,5–1,0 m  
Suojakerros 0,5 m SiHkMr, k < 10-7 m/s 
ja tiivistysaste > 90 %  
Tiivistyskerros 0,3 m SiHkMr/savi, k < 
10-8 m/s ja tiivistysaste > 92 %.  
A-altaan keskellä, osin peittämätön kohta, 
jossa on dekantointikaivo, josta sade- ja 
sulamisvesiä johdetaan B-altaaseen.  

PSAVI/3467/2014 
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3.4 Geotekniset materiaalit  

Geoteknisiä materiaaleja on käytetty enemmän kaatopaikkojen sekä kaivannaisjätealueiden 
pohjarakenteissa kuin kaivannaisjätealueiden peittomateriaalina. Suomen kaivosten lupapää-
töksissä esitettyjen kaivannaisjätealueiden peittorakenteiden perusteella lupaviranomaiset 
ovat huomioineet päätöksissään kaivostoimijoiden esittämät moreenipeiton vaihtoehtoiset 
ratkaisut kuten mm. HDPE-kalvon (geomembraani) ja bentoniittimaton (Taulukko 1). 
Suomessa tiivistyskalvoja (geomembraaneja, bentoniittimattoa tai vastaavia rakenteita) on 
käytetty kaivannaisjätealueiden pohjarakenteissa mm. Luikonlahden, Laivan, Suurikuusikon, 
Talvivaaran (nyk. Terrafame) ja Kevitsan kaivoksella (Välisalo et al. 2014). Lisäksi muutamilla 
kaivoksilla on keinotekoisena eristeenä käytetty bitumista geomembraania. 

Geosynteettisiä tuotteita kuten bentoniittimattoa ja geomembraania tai molempia on käytetty 
täydentämässä luontaisen pohjamaan alhaista vedenläpäisevyyttä. Bentoniittimatto on 
tehdasvalmisteinen veden- ja kaasuneristämiseen tarkoitettu geosynteetti, jossa on kahden 
kuitukankaan eli geotekstiilin välissä paisuvahilaista luonnonsavea. Bentoniittimaton 
vedenläpäisevyys on tyypillisesti luokkaa 1…5 x 10-11 m/s, kun taas hienorakeisen moreenin 
vedenläpäisevyys voi vaihdella huokoisuuden ja hienoainespitoisuuden mukaan välillä 10-6 

m/s ja 10-8 m/s. Yhdistelmärakenteessa keinotekoinen eriste pidentää bentoniittimaton 
käyttöikää, joka muutoin lyhenee kemiallisen kuormituksen vaikutuksesta. Suurilla 
vesipaineilla (> 3 m) paksu mineraalinen tiivistyskerros toimii paremmin advektiovirtauksen 
rajoittamisessa kuin ohut bentoniittimatto yksinään. (Välisalo et al. 2014) 

Geoteknisten materiaalien käyttöön liittyviä haasteita ovat mm. kalvojen repeytyminen ja 
kemiallinen pitkäaikaiskestävyys, joten niiden kanssa tulisi käyttää muita rakenteita (Aubertin 
et al. 2016). Lisäksi synteettisten kalvorakenteiden rakentamisessa ja käytön aikaisessa 
valvonnassa on huomioitava, että kalvot ovat herkkiä muuttumaan auringon valossa sekä 
murtumaan asennusvaiheessa saumauksen yhteydessä. Kalvon alapuolelle, ja 
sivukiviläjityksissä myös yläpuolelle, on rakennettava riittävän paksu suojakerros, jolla 
estetään kalvon rikkoutuminen pistemäisessä kuormituksessa. Suojakerrosten paksuuden 
valinnassa on huomioitava myös jälkihoidon aikainen liikenne kasan päällä; kalvorakenteen 
stabiilisuus luiskapenkereillä (rinnekaltevuus) sekä kaivannaisjätteen pitkäaikaisen 
muuttumisen aiheuttamat vaikutukset kalvorakenteisiin esim. syntyvien kaasujen osalta 
(Kauppila et al. 2011) 

3.5 Biohiili, turve ja muut orgaaniset kierrätysmateriaalit 

Viime vuosina biohiiltä on ehdotettu käytettäväksi yhtenä vaihtoehtona kaivosalueiden 
peittoratkaisuissa (Forján et al. 2018, Lebrun et al. 2018), mutta käytännön kokemus 
kyseisessä käyttötarkoituksessa on vielä vähäistä. Biohiili määritellään kiinteäksi aineeksi, 
jota muodostuu pyrolyysissä siten, että hiilipitoista eli orgaanista lähtömateriaalia 
kuumennetaan (n. 300–800 °C) happirajoitteisissa olosuhteissa esimerkiksi kuivatislaamalla. 
Biohiilen ja puuhiilen pääasiallinen ero on näiden loppukäytössä. Biohiileksi ei lasketa 
energiantuotantoon, ruoanvalmistukseen (grillihiili) tai terästeollisuuteen käytettäviä hiiliä, 
joiden sisältämä hiilidioksidi vapautuu käytön myötä takaisin ilmakehään. Pyrolyysiprosessin 
sivutuotteena muodostuvaa lämpöenergiaa, kaasua ja öljyä voidaan hyödyntää 
energiantuotannossa.  
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Biohiilen ominaisuudet ovat vaihtelevia ja ne riippuvat käytettävän lähtömateriaalin 
ominaisuuksista, kuten esimerkiksi huokoisuudesta, ravinnesisällöstä, kosteudesta ja 
palakoosta, mutta myös pyrolyysiprosessin olosuhteista kuten kestosta, lämpötilasta ja 
lämpötilan nousunopeudesta. Biohiilen usein toivottuja ominaisuuksia ovat mm. korkea 
hiilipitoisuus, huokoinen rakenne, hyvät absorptio- ja adsorptio-ominaisuudet, 
vedensitomiskyky sekä korkea kationinvaihtokyky (CEC). Valmistettu biohiili voidaan myös 
aktivoida kemiallisesti, fysikaalisesti tai biologisesti, jolloin sen ominaisuuksia voidaan 
parantaa tai muokata halutun kaltaisiksi. 

Lopputuotteen orgaanisen hiilen pitoisuus vaihtelee runsaasti ollen puupohjaisilla hiilillä 
korkea ja esimerkiksi runsaasti mineraaliainesta sisältävillä lietteillä alhaisempi. Osa 
hiilifraktiosta on helposti hajoavia orgaanisia yhdisteitä, mutta aromaattisuuden lisääntyessä 
korkeissa pyrolyysilämpötiloissa hiilen kestävyys biologista hajotusta vastaan lisääntyy. 
Hitaasti hajoava hiili voi toimia maassa hiilinieluna ja lisätä pidemmällä aikavälillä maaperän 
orgaanisen aineksen määrää (Lehmann & Joshep 2009, Tan et al. 2015, EBC 2018). 
Hiiltymisastetta ja hiilen stabiilisuutta voidaan arvioida vedyn ja orgaanisen hiilen määrän 
suhteella. Suhteen pienentyminen, eli lopputuotteessa olevan vedyn määrän vähentyminen, 
on merkki aromaattisuuden lisääntymisestä (Wu et al. 2011). Yleensä vedyn ja orgaanisen 
hiilen suhde pienenee pyrolyysilämpötilan noustessa. Hiilifraktion aromaattisuuden 
lisääntymisen voidaan olettaa pienentävän orgaanisen aineen reaktiivisuutta ja vähentävän 
sen merkitystä maan kationinvaihtokykyyn. 

Puun poltosta jäänyttä tuhkaa on yleisesti käytetty lannoitus- ja kalkitusaineena. Myös 
pyrolyysiprosessissa syntyvän hiilifraktion on useissa tutkimuksissa todettu olevan 
emäksistä, joskin tämänkin muuttujan kohdalla raaka-aineen laatu ja prosessiolosuhteet 
vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen. Ominaispinta-alalla (SA) on puolestaan merkitystä 
maaperän reaktiivisen pinta-alan suuruuteen erityisesti karkeissa maissa. Sama koskee 
pyrolyysiprosessin hiilifraktiota, biohiiltä käsittelevässä kirjallisuudessa pinta-ala on yksi hiilen 
karakterisoinnissa käyttävistä muuttujista. Yleisesti ottaen hiilifraktion ominaispinta-ala 
kasvaa prosessilämpötilan noustessa. Maan vedenpidätysominaisuuksien ja kasveille 
käyttökelpoisen veden kannalta merkittävä ominaisuus sen sijaan on biohiilen 
huokoskokojakauma. 

Hiilen ravinnepitoisuus riippuu paljon lähtömateriaalin pitoisuuksista sekä pyrolyysilämpö-
tilasta. Bridle ja Pritchard (2004) raportoivat hiilifraktion ravinnepitoisuuksia ja totesivat 
lietteen fosforin päätyvän kokonaisuudessaan hiileen, kun taas typestä hiileen päätyi 55 %. 
Fosforin käyttökelpoisuutta arvioitiin peräkkäisten uuttojen menetelmällä (Tiessen method) ja 
sen perusteella kasveille käyttökelpoisen fosforin määrä kokonaisfosforista oli noin 45 %. 
Suolahappoon uuttuvan, oletettavasti kalsiumiin sitoutuneen, fosforin määrä oli myös suuri 
(45 %). Rasa et al. (2015) totesivat fosforin käyttökelpoisuuden alenevan pyrolyysiproses-
sissa, ja että lieteperäinen hiili voisi soveltua hidasliukoiseksi lannoitevalmisteeksi. Jäteveden 
käsittelyprosessissa lisättävä rauta sekä raskasmetallit konsentroituvat myös hiilijakeeseen. 
Biohiilen laatua tarkasteltaessa onkin syytä kiinnittää huomiota raskasmetallipitoisuuksiin 
etenkin käytettäessä muita kuin puupohjaisia raaka-aineita. Suomessa kasvualustatarkoi-
tukseen käytettäviä biohiiliä voi toistaiseksi valmistaa vain kasviperäisestä aineesta 
(kasvipohjainen kasvualustahiili). Yleisin raaka-aine on puu, josta tuotettu hiili on 
ravinneköyhää. Tämän vuoksi peittoratkaisuissa käytetään biohiilen lisäksi myös kompostia 
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tuomaan hitaasti liukenevaa ravinnetta rakenteeseen niin, että siemenet itävät ja kasvit 
lähtevät kasvuun. Biohiileen on sen tuottajien mukaan myös mahdollista imeyttää ravinteita 
ennen sen käyttöä, jos kasvualustan ravinnepitoisuutta halutaan parantaa. 

Puuperäinen biohiili voidaan sekoittaa muihin orgaanisiin sivuvirtoihin kuten kompostiin jo 
kompostoinnin aikana tai vaihtoehtoisesti valmiiseen kompostimultaan. Hiilestä saatavat edut 
tulevat erityisesti sen veden ja ravinteidenpidätyskyvyn, ilmavuuden lisääntymisen sekä 
mikrobitoiminnan tehostumisen myötä. Projektin kasvualustatutkimuksessa (TP3) 
peittomateriaaliin lisätään myös Levin vesihuollon kompostoitua yhdyskuntajätettä. 

3.5.1 Turve 

Turve on suokasvien jäänteistä maatumisen tuloksena muodostunut eloperäinen maalaji, 
joka on kerrostunut muodostumispaikalleen. Turpeeksi luokitellaan aines, jonka orgaanisen 
aineen osuus kuivamassasta on vähintään 75 %. Turvetyypit luokitellaan pääosin 
muodostavien kasvilajien mukaisesti sara- ja rahkaturpeiksi. 

Saraturpeet (Ct) ovat muodostuneet sarakasvien, lehtisammalten, heinien ja ruohojen jään-
teistä. Saraturpeissa voi lisäksi olla kortteen varsia, sarojen pähkylöitä ja raatteen siemeniä. 
Silmävaraisesti määritettävinä aineksina turpeessa voi olla myös puiden ja varpujen jäänteitä. 
Saraturpeissa on runsaasti typpeä, ja niiden kalsiumpitoisuus on suurempi ja pH korkeampi 
kuin rahkaturpeiden (Urvas et al. 1979). Saraturpeet ovat viljelys- ja metsäojituskelpoisia, ja 
maatunut saraturve soveltuu erityisen hyvin polttoturpeeksi (GTK 2005). 

Rahkaturpeet (St) ovat muodostuneet vaatimattomista rahkasammalista ja tupasvillasta sekä 
varvuista. Raa'assa rahkaturpeessa ovat sammalien lehdet ja pehmeät varret sekä varvut 
selvästi tunnistettavissa. Turve on väriltään vaaleaa. Kuivuessaan rahkaturve tulee 
sarvimaisen kovaksi ja tummaksi. Rahkaturpeita ovat mm. sararahkaturve, metsärahkaturve, 
tupasvillarahkaturve ja rahkaturve. Rahkaturpeet ovat vähäravinteisia ja happamia. 

Maatunutta rahkaturvetta voidaan käyttää myös polttoturpeena. Heikommin maatunut 
rahkaturve soveltuu kasvuturpeeksi puutarhoihin ja viljelyturpeeksi kasvihuoneisiin sekä 
karjasuojien puhtaanapitoon. Vettä kevyempänä turvetta voidaan käyttää imeytysaineena 
öljyvahinkojen torjunnassa (GTK 2005). GTK:n Suomen turvevaratutkimuksen mukaan 
tutkituista turvevaroista rahkavaltaisia turpeita olevan 54 % ja saravaltaisia 45 % (Virtanen et 
al. 2003). Loppu 1 % on pääasiassa Lapissa tavattavia ruskosammalvaltaisia turpeita. 
Maatuneimmat turpeet ovat Järvi-Suomen alueella. Ruskosammalturpeet ovat yleisiä 
ainoastaan Lapissa, jossa niitä on koko maakunnan turvemäärästä 6 %. 

Turpeen alkuainepitoisuudet sekä muut ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti riippuen sen 
tyypistä (rahkasammal-, ruskosammal- tai saraturve), maatuneisuusasteesta, muodostumis-
alueen geologiasta sekä sijaintisyvyydestä suolla. Suomessa turpeiden orgaanisen aineen 
pitoisuus on yleensä yli 90 %, ja tästä noin puolet on hiiltä ja loput happea, vetyä ja typpeä. 
Turpeen rikkipitoisuus on sitä korkeampi, mitä maatuneempaa turve on (Herranen 2009). 
Rikkipitoisuus tulee huomioida peittorakenteessa, koska happamien vesien syntyminen voi 
vaurioittaa rakenteita sekä lisätä metallien kulkeutumista peittorakenteesta sekä peitetystä 
materiaalista. Turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 3,4 % kuivapainosta, rikkipitoisuus 
0,20 % kuivapainosta ja turpeen kuiva-aineen määrä 87 kg / m3 in situ. Turpeen 

http://weppi.gtk.fi/aineistot/mp-opas/kirjallisuutta.htm
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hivenainepitoisuuksiin vaikuttavat myös turvekerrostuman alla oleva kallioperä, turpeen 
maatumisaste, pH ja syvyys. (Virtanen et al. 2003). 

3.5.2 Tuhkat 

Tuhkien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia on esitelty mm. puun ja turpeen seospolton 
vaikutusta tuhkan hyötykäyttökohteisiin käsittelevässä diplomityössä (Pekkala 2012). Lento- 
ja pohjatuhkaa syntyy energiantuotannon sivutuotteena, ja ne lasketaan jätteiksi. Turve ja 
puu toimivat tuhkan raaka-aineena, ja hyötykäyttökohteita ovat yleisesti lannoitus ja 
maarakennus. Tuhkan raekoko vaikuttaa sen alkuainejakaumaan siten, että tietyt alkuaineet 
esiintyvät yleisemmin pienissä raekoissa (lentotuhka), ja toiset suuren raekoon tuhkassa 
(pohjatuhka). Lentotuhka vastaa raekooltaan Pekkalan (2012) mukaan hiekkaista silttiä tai 
silttistä hiekkaa, pohjatuhka puolestaan luonnon hiekkaa ja soraa. Hiukkaskokojakaumaltaan 
lentotuhka on 1–50 µm ja pohjatuhka 10–30 mm. Ominaisuuksiltaan lentotuhka on lujittuvaa, 
mutta tuhkan varastointi kosteana heikentää sen lujittumiskykyä. Lentotuhkan pääkomponen-
tteja ovat pii, alumiini ja oksidit. Kemialliselta koostumukseltaan pohjatuhka vastaa lentotuh-
kaa, mutta sen raskasmetallipitoisuudet ovat alhaisemmat kuin lentotuhkalla (Palola 1998). 

Polttoaineesta riippumatta tuhkat sisältävät usein korkeita metallipitoisuuksia. Tämä tulee 
ottaa huomioon peittorakennetta tehdessä. Erilaisissa pH-olosuhteissa liukenee eri metalleja. 
Lisäksi metallien liukeneminen tuhkasta voi olla runsaampaa käytön alussa. Tuhkien pH-
arvot riippuvat käytettävästä polttoaineesta tai polttoaineseoksesta. Tuhkien liukoisuuskäyt-
täytyminen ei kuitenkaan poikkea merkittävästi eri polttoaineilla. Happamissa olosuhteissa 
liukenee enimmäkseen kadmiumia ja sinkkiä. Emäksisissä olosuhteissa liukenee 
molybdeeniä, kromia, seleeniä ja vanadiinia. Natriumin, kaliumin, kalsiumin ja sulfaattien 
liukenemiseen pH-olosuhteella ei ole suurta merkitystä (Laine-Ylijoki et al. 2002). Niemisen 
(2003) tutkimuksessa monet tuhkien sisältämät aineet olivat hyvin hidasliukoisessa 
muodossa. Poikkeuksena olivat boori, rikki, kalium ja natrium, jotka liukenevat yleensä 
nopeasti. Tuhkalannoituksen jälkeen ensimmäisten vuosien aikana voi joistain 
tuhkalannoitteista vapautua kalsiumia, magnesiumia, sinkkiä, kuparia, kromia ja fosforia. 
Lyijyä, nikkeliä ja kadmiumia ei puolestaan vapautunut ensimmäisten vuosien jälkeen 
lannoituksesta (Nieminen 2003). 

Puun poltossa orgaanisen hiilen ja ravinteiden määrä vähenee. Kun otetaan huomioon, ettei 
näiden määrä tuoreessakaan puussa ole korkea, ei poltetun puun laatu kasvualustana ole 
paras (Pekkala, 2012). Taulukossa 2 on esitetty turvetuhkan pitoisuuksia oksidimuodossa. 
Tuhkien käytön suurin rajoite on niiden suhteellisen korkea kadmiumpitoisuus muiden 
metallipitoisuuksien ohella. Lannoituskäytössä tuhkien käyttöä rajoittaa asetus 
lannoitevalmisteista (A 1.9.2011/24), jonka mukaan kadmiumin enimmäiskuormitus ei saa 
ylittää vuodessa 1,5 g hehtaaria kohden. 

Taulukko 2. Turvetuhkan pitoisuuksia oksidimuodossa (Alakangas 2000). 

 CaO K2O P2O5 MgO Fe2O3 SO2 SiO2 Na2O Al2O3 TiO2 

Turvetuhka 1,5–12 0,1–0,5 2–4 0,5–2,5 4-7 0,4–4 40–75 < 1–3 1–16 0,5–1 
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Taulukkoon 3 on koottu kirjallisuudessa esitettyjä tietoja eri materiaalien poltossa 
syntyneiden tuhkien sekä polttotuhkien raskasmetallipitoisuuksista. Pitoisuuksia on verrattu 
lannoiteasetuksessa (MMMa 24/11) esitettyihin metsätaloudessa sellaisenaan 
lannoitevalmisteena käytettävän puun ja turpeen tuhkan enimmäispitoisuuksiin. 

Taulukko 3.  Puun, pajun ja turpeen poltossa syntyneiden tuhkien sekä polttoturpeen raskasmetalli-
pitoisuuksia verrattuna asetukseen lannoitevalmisteista (MMMa 24/11) säädettyihin 
enimmäispitoisuuksiin metsätalouden tuhkalannoitteelle. Pitoisuudet mg/kg. 

Alku-
aine 

Puu a)  
Turve ja 
puu b) 

Turve c) 
Poltto- 
turve d) 

Paju a) 
(2-4 v.) 

Max. pitoisuudet 
metsä-tuhkalle b) 

 Pohjatuhka Lentotuhka Lentotuhka Lentotuhka   MMMa 24/11 

As 0,2–3,0 1–60 30–120 2–200 0,2–9,3 < 20–40 40 

Ba  200–1300 150–2200     

Cd 0,4–0,7 6–40 0,5–5 0,05–8 0,03–0,2 < 0,4 25 

Co 0–7 3–200 10–50 10–50 0,1–3,7   

Cr 60 40–250 43–130 15–250 0,9–24,9 < 2,5–8,9 300 

Cu 15–300 
200 

50–300 b) 
60–200 20–400 1,4–16,5 < 2,5–14 700 

Hg 0–0,4 
0–1 

0,02–1 b) 
0,3–2 0,001–2   1,0 

Mn 
2 500–5 

500 
6 000–9 

000 
   45–5 000  

Mo  15 b) 10–50     

Ni 40–250 20–100 30–700 15–700 0,8–16,7 < 20–49 150 

Pb 15–60 
40–1000 
3–1100 b) 

85–1000 5-970 0,6–9,9 < 20–40 150 

Se  5–15 < 10–26 < 10–26    

V 10–120 20–30 20–500 18–590    

Zn 15–1000 
40–700 

200–2000 b) 
50–2200 10–600 2,8–36,5 25–4797 4500 

a) Taipale 1996, Pesonen et al. 2014 
b) Nilsson & Timm 1983, Wahlström & Pohjola 1987, Isännäinen & Huotari 1994, Laine-Ylijoki et al. 
2002, Korpijärvi et al. 2009 
c) Palola 1998, Korpijärvi et al. 2009 
d) Alakangas 2000 

3.5.3 Komposti 

Kompostin ominaisuudet riippuvat paljolti lähtöaineesta. Esimerkiksi lannasta tai 
yhdyskuntajätteen lietteestä tehdyt kompostit voivat erota toisistaan alkuainepitoisuuksiltaan 
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sekä tiheydeltään. Kompostin käyttöä kasvualustana erilaisissa kohteissa on tutkittu mm. 
Kainuun ELY-keskuksen toimesta (Turunen et al. 2011). Taulukossa 4 on esitetty kolmen 
erilaisen kompostin ominaisuuksia. Eko-Kympin komposti on valmistettu biojätteistä 
Majasaarenkankaan jätekeskuksessa Kajaanissa. Sotkamon komposti on kunnan 
jätevedenpuhdistamon jätevesilietettä, johon on sekoitettu UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin 
paperitehtaan jätevedenpuhdistamon puristetta suhteessa 1:1 (ns. 0-kuitua). Kuhmon 
komposti on valmistettu puhdistamolietteestä, jossa on tukiaineena turvetta ja hiesua 
suhteessa 1:2 (liete:tukiaine).  

Taulukko 4. Kompostien ominaisuuksia (Turunen et al. 2011) 

Ominaisuus Eko-Kymppi Sotkamo Kuhmo 

Kuiva-ainepitoisuus % 32 60 66 

Tiheys (tuore) kg/m3 528 726 947 

Tiheys (kuiva) kg/m3 168 436 629 

Org.aines paino-% ka 66,3 17,6 9,1 

Tuhka paino-% ka 33,7 82,4 90,9 

Johtokyky mS/m 55 14 60 

pH 7,9 6,6 7,6 

vesiliukoinen P mg/l tuore 20,3 3,0 20,8 

kok-P g/kg ka 7,3 5,9 4,1 

NH4-N mg/l tuore 4,15 0,55 0,1 

NO3-N mg/l tuore 66,8 32,3 107,5 

kok-N % ka 2,26 0,33 0,37 

kok-C % ka 32,6 4,6 7,8 

 

Maisemointikokeissa jyrkillä rinteillä kompostin todettiin pysyvän paikallaan ja sietävän 
eroosiota paremmin, kun siihen ei sekoitettu muita aineita, esim. hiekkaa. Tasaisilla alueilla 
hiekkaa voidaan lisätä kantavuuden kasvattamiseksi. Kun komposti on saanut kypsyä 
rauhassa, se ei aiheuta myöskään käytössä hajuhaittoja. Jos komposti on liian tuoretta, 
hajuhaittoja voi ilmetä käytön aikana. (Turunen et al. 2011) 

Komposti on vähäravinteista, ja se sisältää typpeä, fosforia ja kaliumia usein pieninä 
pitoisuuksina, noin 1 % kuiva-aineesta (esim. Khater 2015). Komposti vapauttaa ravinteita 
esimerkiksi väkilannoitteita hitaammin. Tällöin sen lannoitusvaikutus on hitaampi mutta 
pitkäkestoisempi kuin väkilannoitteilla. Kasvatuskokeissa kompostin on todettu toimivan 
kasvualustana erilaisille heinäkasveille ja nurmikolle hyvin. Lietteestä valmistetuilla 
komposteilla on usein korkeampi raskasmetallipitoisuus kuin kasviperäisillä komposteilla. 
Taulukoon 5 on kerätty kirjallisuudesta lanta- ja kasviperäisten kompostien ominaisuuksia. 
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Taulukko 5. Eri lähtömateriaaleista tuotettujen kompostien fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia 
(muokattu Khater 2015). 

Fysikaalis-kemialliset 
ominaisuudet 

Raaka-aine 

Karjanlanta 
Kasvinjäänteet 

(yrttikasvit) 
Kasvinjäänteet 
(sokeriruoko) 

Tiheys (kuiva) kg/m3 750,00 335,00 426,00 

Kosteuspitoisuus % 58,30 16,20 36,20 

Vedenpidätyskyky  
(g vesi/g kuiva näyte) 

3,00 3,50 3,30 

Huokoisuus % 41,57 80,62 69,96 

pH 8,1 4,3 7,1 

Johtokyky dS/m 4,2 1,3 3,1 

kok-C (orgaaninen) (%) 18,16 9,4 20 

kok-org.aines % 31,3 43,1 61,3 

kok-N % 0,93 1,35 1,62 

kok-P % 0,21 0,36 1,12 

kok-K % 0,17 0,42 1,36 

C/N suhde 19,53:1 6,97:1 12,35:1 

3.5.4 Puuhake 

Puuhaketta tuotetaan pääosin energiantuotantoa varten, ja siksi sitä on useimmiten tutkittu 
lähinnä energiantuotannon näkökulmasta, jolloin selvitetään sen energiapitoisuus, 
käsittelytekniikkaan vaikuttavat tekijät kuten rikin määrä, poltossa syntyvän tuhkan määrä ja 
kemiallinen laatu. Puulaji vaikuttaa syntyvän puumateriaalin tiheyteen, ja esimerkiksi koivu on 
mäntyä tiheämpää. Puuntiheys vaihtelee myös eri puunosien välillä ja taulukosta 6 käy ilmi 
eri puulajien ja puuosien tiheyksien vaihtelevan 370–750 kg/m3 välillä (Kytö et al. 1983). 
Lisäksi pohjoisessa kasvavat puut eivät tuota yhtä tiheää materiaalia kuin etelässä kasvavat 
puut (Pekkala 2012). 

VTT:n tutkimuksessa Suomessa käytettävistä polttoaineista on listattu eri puulajien 
alkuainepitoisuuksia perustuen useisiin aiempiin tutkimuksiin (Laine & Sahrman 1985, Nurmi 
1993, Moilanen et al.1996, Wilén et al. 1996). Puun alkuainekoostumus muodostuu 
pääasiassa hiilestä, vedystä ja hapesta. Näiden osuus puun kuiva-aineen massasta on noin 
99 %. Hiilen osuus kuiva-aineen massasta on noin 50 % ja vedyn 6 %. Typpipitoisuus on 
0,5–2,3 % välillä ja suurin pitoisuus on saatu lepästä. Männyn ja kuusen typpipitoisuus on 
noin 0,05 %, koivun 0,08–0,1 %, haavan 0,06 % ja harmaalepän 0,19 %. Rikkiä puu sisältää 
yleensä alle 0,05 %. Eri puulajit poikkeavat alkuainekoostumukseltaan vain vähän toisistaan 
(Alakangas et al. 2016). Tiheyden tavoin eri alkuaineiden pitoisuus puuaineksessa vaihtelee 
eri puun osien ja puulajien mukaan. Taulukossa 7 on esitetty yhteenveto eri puulajien 
alkuainepitoisuuksista. 
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Taulukko 6. Eri puulajien tiheyksiä (Kytö et al. 1983). 

Puulaji 
 

Kuiva-tuoretiheys, kg/m3 

Koko puu Runkopuu Oksat Kanto Kuori 

Mänty 385 390–410 450 450 300 

Kuusi 400 380–400 610 410 340 

Koivu 475 790 530 510 550 

Leppä 370 360–430 405–440 - - 

Haapa 385 360 450 - - 

Pyökki - 575–625 750 - - 

 

Taulukko 7. Tuhkaa muodostavien aineiden pitoisuuksia kuiva-aineessa, mg/kg (Werkelin 2008). 

Alkuaine/puulaji Puuaines Kuori Oksat Neulaset Versot Lehdet 

Si 

kuusi 59 171 982 6640 300  

mänty 123 60 312 549 747  

koivu 77 114 69   318 

haapa 63 94 188   133 

Al 

kuusi 2 98 221 83 27  

mänty 4 908 332 374 331  

koivu 2 19 23   40 

haapa 6 20 35   20 

Fe 

kuusi 4 39 167 45 43  

mänty 8 52 73 40 113  

koivu 6 24 40   83 

haapa 5 27 35   56 

Ca 

kuusi 724 8350 4320 8030 1670  

mänty 641 6350 5300 4140 2370  

koivu 636 7860 4730   9120 

haapa 998 11700 10400   9800 

Mg 

kuusi 95 865 909 1050 907  

mänty 189 874 715 804 1020  

koivu 92 323 448   2030 

haapa 286 1370 644   2940 

Mn 

kuusi 98 714 496 1390 245  

mänty 81 343 244 839 193  

koivu 102 534 354   1600 

haapa 49 256 183   667 

Na 

kuusi 6 26 97 48 13  

mänty 15 22 40 28 36  

koivu 4 14 43   32 

haapa 15 12 19   9 
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Alkuaine/puulaji Puuaines Kuori Oksat Neulaset Versot Lehdet 

K 

kuusi 215 2030 3560 4270 14600  

mänty 407 3180 3040 4770 8790  

koivu 315 1710 3020   9420 

haapa 1370 4730 5870   24000 

P 

kuusi 4 452 1080 1540 3830  

mänty 41 1250 848 1270 1290  

koivu 49 428 820   3140 

haapa 191 663 708   5140 

S 

kuusi 50 367 776 704 1320  

mänty 94 311 587 845 1250  

koivu 82 329 493   1690 

haapa 125 520 479   2560 

Cl 

kuusi 51 260 317 504 1090  

mänty 85 147 200 407 538  

koivu 40 149 120   181 

haapa 35 40 87   511 

 

Ravinteiden määrä puuaineksessa on vähäinen riippumatta puulajista tai puunosasta. Tästä 
johtuen puuhake ei ole paras mahdollinen valinta kasvualustaksi. Materiaalin karkeudesta 
johtuen se ei ole myöskään yhtä hyvä veden pidättämisen kannalta. Toisaalta se voi olla 
hyödyllinen esimerkiksi tukemassa jotain muuta peittomateriaalia ja vähentämässä painumia. 
Tästä huolimatta puun polton tuhkan useiden alkuaineiden pitoisuus ylittää esimerkiksi 
pilaantuneen maaperän raja-arvot (Vna 214/2007). Puusta tuotetun tuhkan käyttöä 
peittomateriaalina tulee harkita tarkkaan aineiden kulkeutumisriskin kannalta. Puun polton 
tuhkaa ei voi suoraan verrata biohiileen, sillä tuhkaan jäävät jäljelle pääasiassa mineraalit ja 
hiili palaa pois. Tässä projektissa puusta tuotetussa biohiilessä taas hiilen osuus on noin 90 
%. Kierrätettävästä rakennuspuuhakkeesta tehty biohiili on yksi kolonnikokeissa testattava 
materiaali, jonka kemiallinen koostumus analysoidaan. 

3.6 Materiaalien saatavuus ja peittokustannukset 

Valmiiksi tuotetun biohiilen saatavuus on yleisesti ottaen vähäistä Suomessa. Pääosin biohiili 
tuotetaan erilaisista teollisuuden tai materiaalien sivuvirroista, kuten esimerkiksi lietteestä. 
Vain neljä eri yritystä ilmoittaa internetsivuillaan valmistavansa Suomessa biohiiltä 
(hakukonetulos joulukuussa 2018). Näistä kolme yritystä sijaitsevat maan eteläosissa ja yksi 
Pohjois-Pohjanmaalla. Sen sijaan materiaaleja, joista biohiiltä voidaan tuottaa tiettyä 
tarkoitusta varten, löytyy yleisemmin. Tällaisia materiaaleja ovat mm. pienpuu tai puuhake, 
turve, liete ja komposti. 

Tässä projektissa testattujen orgaanisten materiaalien kustannuksia vertailtiin kaivosalueilla 
peittomateriaalina yleisesti käytettyyn moreeniin, jotta niiden käytöstä peittorakenteessa 
saataisiin arvio. BioCore Oy:ltä (nyk. Noireco Oy) tilattiin koivu- ja kuusipohjaiset biohiilet 
testausta varten, Suomen hyötymurskauksen puuhaketta pyrolysoitiin biohiileksi Luken 
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toimesta ja lisäksi näihin vertailtiin Levin Vesihuolto Oy:n tuottamaa kompostia ja 
Veitsiluodon kuitusavea. Kirjallisuudesta saatiin vielä vertailtavaksi arvot puuhakkeelle ja 
tuhkalle. Arviot tehtiin laskemalla biomateriaalille erilaisia sekoitussuhteita pinnan 
peittomateriaalin kanssa suhteessa tilavuuteen. Käytetyt sekoitussuhteet olivat 1 %, 5 % ja 
10 % biomateriaalia moreenin sekoitettuna, ja oletusarvo 1 m, 0,5 m tai 0,1 m paksuinen 
peitto moreenilla. Lisäksi tarkasteltiin materiaalien painoja, jotka saattavat vaikuttaa 
kuljetuskustannuksiin. 

3.6.1 Moreeni, sora ja hiekka 

Moreeni on verrattain edullinen peittomateriaali sen hinnan ollessa noin 10–15 €/m3. Merkit-
tävä moreenin hintaan vaikuttava tekijä on kuljetusmatka, joka saattaa kasvattaa materiaalin 
kokonaishintaa huomattavasti. Suomen ympäristökeskuksen karttapalveluiden sivuilta on 
nähtävissä sekä kaikki voimassa olevat että päättyneet maa-ainesten ja kalliokiviaineksen 
ottoluvat (SYKE 2018). Karttapalvelusta voi selvittää esimerkiksi kohdekohtaiset sallitut 
ainesten ottomäärät, lupatunnuksen sekä tilan nimen. Paikkoja, joissa ottolupa on voimassa, 
on runsaasti, ja ne ovat maantieteellisesti melko tasaisesti jakautuneet Lapin alueella lukuun 
ottamatta Enontekiötä, Inaria ja Utsjokea, joissa otto keskittyy asutuksen läheisyyteen. 
Näissä kunnissa sijaitsevat laajat suojelualueet rajoittavat ottoalueiden sijaintia. Usealla maa-
ainesten ottoalueella sallittua ottomäärää on jäljellä vielä kymmeniä tuhansia kuutioita. Näin 
ollen mineraalimaa-ainesten saatavuuden pitäisi olla alueellisesti hyvä. Samasta palvelusta 
löytyy myös Geologian tutkimuskeskuksen tuottama tieto maa-ainesmuodostumien sijainnis-
ta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää maa-ainesten ottoluvan hakemisessa, ellei peittomate-
riaaleja tarvitsevan kohteen lähistöltä löydy sopivaa hankintapaikkaa, ja peiton rakentaja 
suunnittelee itse hakevansa maa-ainesten ottolupaa. Karttapalvelussa on merkitty myös 
mahdollisesti maa-ainesten ottoa rajoittavien suojelualueiden ja pohjavesialueiden sijainti. 

Pohjavesivarojen suojelun vuoksi Suomen lailla myöskään Ruotsissa ei suosita luonnonmaa-
ainesten ottamista, vaan rakentamisessa käytettäviä maa-aineksia suositellaan tuotettavan 
murskaamalla kalliota (SGU 2018a). Ruotsin geologian tutkimuskeskus SGU (Sveriges 
Geologiska Undersökning) tarjoaa Ruotsin osalta samankaltaisen karttapalvelun kiviaineksen 
tuottajista ja tuotantopaikoista (SGU 2018b) kuin SYKE Suomessa. Kallioaineksen ottoalueet 
sijaitsevat useimmiten lähempänä rannikkoa kuin sisämaassa, luultavasti osittain myös 
asutuksen keskittymisen ja parempien kulkuyhteyksien vuoksi. Pohjois-Ruotsissa identifioidut 
maa-ainesmuodostumat ovat melko pieniä, ja ne sijaitsevat hajanaisesti. Maa-aineksen 
saatavuus vaikuttaa yleisesti ottaen hieman heikommalta Pohjois-Ruotsissa kuin Pohjois-
Suomessa, vaikka maan keskiosissa ja etelässä saatavuus onkin hyvä. Pohjoisessa myös 
pohjavesialueiden sijainti rajoittaa maa-ainesten ottoa. 

3.6.2 Biohiili 

Biohiilen hinta-arvio Suomessa vaihtelee tehdyn selvityksen mukaan 300–800 €/t välillä 
riippuen valmistajasta ja menekistä. Tämä tekee sitä ylivoimaisesti kalleimman 
peittomateriaalin. Toisaalta se on myös kaikkein kevein materiaali, jolloin sitä on edullisinta 
kuljettaa. Mikäli peiton paksuus on 1 m, 1 % sekoitussuhteella biohiilen käyttö hehtaaria 
kohden maksaisi noin 7 500–24 000 €; 5 % suhteella 37 500–120 000 € ja 10 % suhteella 
75 000–240 000 € riippuen biohiilen painosta ja tonnihinnan vaihteluvälistä. Puolen metrin 
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paksuisessa peittokerroksessa hinnat olisivat puolet edellä mainituista, ja 10 cm 
peittokerroksessa kymmenesosan.  Kustannussäästöjä ei tässä synny, sillä vertailtavan 
moreenin hinta 15 €/m3 on huomattavasti edullisempi biohiiltä (75–200 €/m3). Verrattuna 
moreeniin, biohiilen käyttö kasvattaa kustannuksia vähintään 600–60 000 €/ha (0,1 m peitto 
ja 1 % seossuhde – 1 m peitto ja 10 % seossuhde). Biohiiltä ei tosin ole kovin perusteltua 
sekoittaa peittokerroksessa syvälle, pääasiallisen juurivyöhykkeen alapuolelle, joten peiton 
kokonaispaksuudesta riippumatta biohiiltä sisältävän kerroksen paksuus voi hyvinkin jäädä 
alle 0,5 metriin. Biohiilen ominaisuuksia voidaan muokata tarpeen mukaisesti esimerkiksi 
huokospinta-alan, adsorptiokyvyn ja ravinnepitoisuuden suhteen. Siihen voidaan myös 
ympätä sieniä tai mikrobeja tehostamaan sen toimintaa kasvualustana. Siten se eroaa muista 
biomateriaaleista huomattavasti ominaisuuksiltaan ja muokattavuudeltaan. 

Biohiilen saatavuus on maantieteellisesti keskittynyt Etelä-Suomeen, ja biohiilen tuottajia on 
toistaiseksi löydettävissä neljä: Noireco Oy (ent. BioCore Oy, Mikkeli), Carbofex Oy 
(Tampere), Charcoal Finland Oy (Alavieska) ja Carbons Oy (Kouvola). Tuotantomääristä ei 
kerrota yritysten sivuilla tarkemmin, ainoastaan Carbofex Oy kertoo vuosituotannon olevan 
noin 700 t luokkaa. Ilmeisesti myös Noireco Oy tuottaa biohiiltä teolliseen tarpeeseen 
vastaavassa mittaluokassa, kun muut yritykset ovat keskittyneet pienempään tuotantoon, 
kuten esim. puutarhakäyttöön. Ruotsissa markkinat näyttäisivät olevan suuremmat, biohiiltä 
valmistavia yrityksiä löytyy asiaa selvitettäessä useita, suurimman osan sijaitessa maan 
eteläosissa. Ecoera Falkenbergistä Etelä-Ruotsissa tuottaa ilmeisesti teollisen mittaluokan 
määriä biohiiltä. Envigas Skellefteåsta valmistaa biohiiltä lietteestä, maa- ja metsätalous-
jätteistä. Make It Green Solution Ab valmistaa biohiiltä maatalouskäyttöön, mutta yrityksen 
sijainti ei käy selville internetsivujen kautta. Vaikka raaka-aineita biohiilen tuotantoon löytyy 
runsaasti myös pohjoisesta, ei Pohjois-Suomesta tai -Ruotsista löydetty yhtään biohiiltä 
valmistavaa yritystä. 

3.6.3 Lietteestä valmistettu komposti 

Vuoden 2016 vuosi-ilmoituksen mukaan, Levin Vesihuolto Oy tuottaa valmista kompostia 
vuositasolla noin 3 000 t. Muita kompostin tuottajia lähialueella ovat: Inari, Sodankylä, Ylläs, 
Kolari, Muonio ja Pello. Ne tuottavat yhteensä noin 25 000 t kompostia vuosittain hinnan 
ollessa noin 5 €/t + alv. Rovaniemen lietteet on kuljetettu poltettavaksi Ouluun. Vanhoilla 
kentillä on merkittävä määrä kompostia, jolle ei ole ollut markkinoita.  

Levin Vesihuolto Oy:n lietteestä tekemä komposti on edullista ja painaa noin 840 kg/m3. 
Komposti tuotetaan jätevedenpuhdistamon lietteestä yhdessä erilliskerätyn biojätteen ja 
rasvajätteen kanssa kompostointilaitoksessa, joten kompostin tuottamiseen saadut raaka-
aineet ovat jatkuvasti saatavilla ja edullisia/ilmaisia. Tässä vertailussa käytetyn kompostin 
hinta vaihteli seossuhteen mukaan 420…2 100…4 200 €/ha peitepaksuuden ollessa metrin. 

Lietteestä tuotettua kompostia on suullisen viranomaistiedonannon mukaan yleisesti 
edullisesti saatavilla Lapin alueella pieninä määrinä jätevedenpuhdistamoilta. Erään tiedon 
mukaan lietettä on saattanut saada puhdistamolta jopa ilmaiseksi peittomateriaaliksi. 
Kompostin käytöstä muodostuva säästö peittorakenteessa oli seossuhteesta riippuen 
1 080…5 400…10 800 €/ha, kun peiton paksuus on yksi metri. 
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Tutkittavan biopeiton ravinteet saadaan kierrättämällä puhdistamolietteen ravinteet 
kompostoinnin kautta peittomateriaaliin ja siinä kasvavien kasvien ravinteiksi. Lieteperäisten 
ravinteiden määrät ovat suuria erityisesti matkailukeskusten alueella. Ravinteiden käyttö 
elintarviketuotannossa on ollut rajallista pitkien kuljetusetäisyyksien sekä haitta-aineista 
johtuvien käyttörajoitusten takia. Kaivostoiminnan peittomateriaaleissa voidaan käyttää 
puhdistamolietteen ravinteet ilman erityisrajoituksia kuten muussakin viherrakentamisessa. 
Samalla ravinteet saadaan lisäämään hiilen sidontaa kasveihin ja maaperään. 

3.6.4 Pienpuu ja puuhake 

Lapin metsävarat (pienpuu) ovat huomattavat ja vain pieni osa käytetään hakkeena (0,3 
Mm3). Metsäenergiapotentiaaliksi on arvioitu noin 1,7–2,8 Mm3 vuodessa (Lapin Liitto 2009). 
Metsäenergiavarat koostuvat useista eri raaka-ainelähteistä. Olennaista on saada hiiltoon 
käytettävälle puulle sama korjuutuki kuin energiakäyttöön menevälle puulle. Puunkorjuun 
kannattavuudesta Lapissa on saatavilla hyvät perustiedot (Repola et al. 2014). 

Puuhaketta tuotetaan pääosin energian tuotantoa varten. Energiahakkeen tuotanto on 
tuettua, jolloin hakkeen käyttäjälle koituvat kustannukset ovat todellisia kustannuksia 
alhaisempia. Hakkeen hinta määräytyy puun laadun perusteella siten, että korkeampi 
kosteusprosentti ja matala puun tiheys laskevat hintaa. Nämä ominaisuudet tekevät puusta 
energia-arvon suhteen huonompaa, mikä näkyy hinnassa. Puumateriaali on erilaista 
puulajista (Taulukot 6 ja 7) ja kasvupaikasta riippuen. Esimerkiksi pohjoissuomalaisesta 
männystä tehty puuhake on hieman edullisempaa kuin eteläsuomalaisesta koivusta tehty. 
Jos peitossa käytettäisiin pelkkää käsittelemätöntä puuhaketta, sen hinnaksi tulisi noin 32 €/t 
+ alv eli noin 13 €/m3 painon ollessa noin 400 kg/m3. Tällaisen puuhakkeen hinta hehtaaria 
kohden eri seossuhteilla olisi 1 300…6 500…13 000 €/ha yhden metrin paksuisessa 
peitossa. Moreeniin verrattuna puuhake on hieman halvempaa, ja siten sen käyttö säästää 
kustannuksia seossuhteesta riippuen noin 200–2 000 €/ha yhden metrin paksuisessa 
peitossa. Myös Suomen Hyötymurskeen valmistama puuhake on samaa hintaluokkaa, kun 
kuljetusmatka on lyhyt (< 100 km). Puuhaketta on yleisesti saatavilla koko maassa. 

3.6.5 Turve 

Pohjois-Suomessa on ojitettua suota 5 988 km2 ja ojittamatonta 6 379 km2 (Korhonen et al. 
2013). Kasvuturpeeksi sopivaa biomassaa saadaan riittävästi kaiken saatavissa olevan 
lietteen kompostointiin, vaikka käytettäisiin vain kunnostusojituskelvottomia alueita.  

Suomen suoalasta oli kartoitettu 33 % vuoteen 2000 mennessä, josta Virtanen et al. (2003) 
on laskenut käyttökelpoisen suoalan osuutta. Näiden GTK:n tutkimien soiden pinta-ala oli 
noin 1,7 milj. ha. Tästä teknisesti käyttökelpoista on noin 440 000 ha eli 26 % GTK:n 
tutkimasta suoalasta. On kuitenkin huomioitava, että GTK tutkii vain yli 20 ha:n kokoisten 
soiden turvevaroja. Eniten teknisesti käyttökelpoisia turvevaroja on kartoitettu Pohjois-
Pohjanmaalla (125 000 ha), Etelä-Pohjanmaalla (50 000 ha), Lapissa (50 000 ha) ja Pohjois-
Karjalassa (27 000 ha). Teknisesti käyttökelpoinen suoala tarkoittaa laskennallista alaa, josta 
ei ole vähennetty jo tällä hetkellä muun maankäytön piirissä olevia suoalueita, kuten 
luonnonsuojelualueita, kaatopaikkoja, puolustusvoimien käytössä olevia alueita ja viljelyksiä. 
Teknisesti käyttökelpoiset turvevarat eivät tarkoita taloudellisesti käyttökelpoisia turvevaroja, 
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sillä niihin ei ole huomioitu ympäristön suojelun vaatimuksia. Teknisesti käyttökelpoisissa 
turvevaroissa on laskettu koko kerrostuman turvevarat suon pinnalta pohjalle huomioimatta 
mahdollisesti suon pinnalta ja pohjalta hyödyntämättä jäävää kerrosta. Valtaosa Suomen 
soista tai turvekerrostumista ei sovellu teknisesti turvetuotantoon. Ahvenanmaan ja Itä-
Uudenmaan soiden tekninen käyttökelpoisuus turvetuotantoon on vain alle 4 % suoalasta, ja 
Etelä- ja Järvi-Suomen soiden 4–12 %. Runsaimmin teknisesti käyttökelpoisia turvealueita on 
Itä-Suomessa ja Länsi-Suomen rannikkoalueen maakunnissa: Keski-Pohjanmaalla, Etelä-
Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä, joissa teknisesti käyttökelpoista 
suoaluetta on laskennallisesti yli 16 % suoalasta. 

Kuiviketurpeen hinta Vapon verkkokaupasta ostettuna (minimierä 42 kpl 85 l säkkiä) olisi noin 
175 € + alv 24 %. Määrä vastaa noin 3,5 m3, jolloin kuution hinnaksi tulee noin 50 € + alv. 
Muiden turvelaatujen kuin kasvuturpeen hintoja ei ilmene Vapon verkkosivuilta (Vapo 2018). 

3.6.6 Tuhkat 

Eri biomateriaaleista syntyy energiantuotannon sivutuotteena tuhkaa, jota voidaan käyttää 
lannoite- tai maanrakennushyötykäyttöön. Energiantuotannon raaka-aineena käytetään 
yleisesti turvetta tai puuta. Tuhkan ominaisuudet riippuvat pitkälti lähtöaineesta ja sen 
ominaisuuksista ja raekoosta. Tuhkaa ei kuitenkaan voi käyttää sellaisenaan, vaan se tulee 
rakeistaa jatkokäyttöä varten. Tuhkien käyttöön kustannusten näkökulmasta sisältyy useita 
huomioonotettavia seikkoja mm. jäteverojen, vaihtoehtoisen lannoitteen hinnan ja 
levityskustannuksen muodossa (Pekkala 2012).  

Tuhkaa syntyy energiantuotannon sivutuotteena, joten sitä on yleisesti saatavilla ympäri 
maan, vaikka pohjoisessa kuljetusmatkat ovat todennäköisesti maan eteläosaa pidempiä. 
Koska hinta riippuu useista eri tekijöistä, on hinta riippuvainen paikallisen 
energiantuotantolaitoksen kuluista. Pekkalan diplomityössä (2012) on arvioitu tuhkan 
myynnin olevan kannattavaa Rovaniemen Energialle, jos sen hinnaksi voidaan asettaa hinta, 
joka ylittää kaatopaikalle läjittämisen kustannukset. Läjityskustannukset olivat vuoden 2013 
jälkeen noin 56 €/t. Jos kuljetusmatka ylittää 200 km, olisi tuhkan hinta korkeampi 
kuljetuskustannuksista johtuen jopa lähes 200 €/t asti. 

 

4 KAIVANNAISJÄTEALUEEN PEITOSSA KÄYTETTÄVÄT MATERIAALIT  

Peittoratkaisuja on monenlaisia riippuen mm. jälkihoidon tavoitteista, alueesta ja kaivannais-
jätetyypistä ja materiaalin ominaisuuksista. Biopeitto-projektin osatutkimuksessa keskitytään 
sulfidipitoisten rikastushiekka-alueiden kuivapeittoratkaisuihin, ja näin ollen tässä luvussa 
tarkastellaan lähemmin kuivapeittoa, peittorakenteita, peiton viherryttämistä, sivukivikasojen 
maisemointia sekä biohiilen vaikutuksia ja mahdollisuuksia peittorakenteessa. 

4.1 Kuivapeitto 

Kuivapeittorakenne voi muodostua yhdestä maa-aineskerroksesta tai useamman maa-
aineksen ja/tai synteettisen materiaalin kerrosrakenteesta. Vaadittavat peittorakenteen 
ominaisuudet määräytyvät jälkihoidon tavoitteista. Taulukkoon 8 on koottu esimerkkejä 
läjitysalueiden jälkihoitomenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta eri jätetyypeille. 
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Taulukko 8. Läjitysalueiden jälkihoitomenetelmien soveltuvuus eri jätetyypeille sekä vesien hallinta 
(Lisätietoja: Lottermoser 2007, EC 2009, INAP 2009). Taulukko mukailtu: Kauppila et al. 2011. 

Läjitysalueiden 
jälkihoitomenetelmä 

Menetelmän periaate ja soveltuvuus eri 
jätetyypeille 

Vesien keräys ja puhdistus 

Kuivapeitto 

1-kerrospeitto Läjitysalue peitetään (0,5-1 m) orgaanista aineista 
sisältävällä mineraalimaalla/moreenilla sekä kas-
vukerroksella, mahdollistaen alueen kasvittamisen 
(heinä + puusto). Menetelmä soveltuu happoa 
tuottamattoman rhk-/sivukivialueen maisemointiin 
ja jätealueille, joissa potentiaalisesti haitallisten 
aineiden pitkän ajan liukenevuus on pieni tai 
hallittavissa ohjaamalla vedet puhdistukseen. 

Puhtaat pintavedet 
erotetaan mahdollisista, 
likaisista läjityksen 
suotovesistä. Likaiset vedet 
ohjataan puhdistukseen 
(imeytyskenttä/ rakennetut 
kosteikkoaltaat). 

2-kerrospeitto 

Monikerrospeitto 
sisältää hapen 
kulkeutumista 
estävän, vettä 
pidättävän 
kerroksen 

Kuivapeitto toteutetaan monikerrospeittona, jolla 
vähennetään hapen kulkeutumista läjitykseen. 
Menetelmä soveltuu happoa tuottamattoman tai 
heikosti happoa tuottavan (sis. Haitallisia 
metalleja/metalloideja) sivukivijätteen jälkihoitoon. 

Puhtaat pintavedet johde-
taan erillään läjitykseen 
valuvista ja ulossuotau-
tuvista vesistä. Suotovedet 
puhdistetaan joko aktiivisel-
la tai passiivisella 
puhdistusmenetelmällä. 

Monikerrospeitto 
sisältäen hapen 
kulkeutumista 
hidastavan ja 
hapen kulutusta 
lisäävän kerroksen 

Peitto toteutetaan monikerrospeittona, jolla este-
tään hapen kulkeutumista läjitykseen. Peitossa on 
happea kuluttava, org. ainesta sisältävä kerros, 
joka estää hapen pääsyn sulfideja sisältävään 
jätteeseen. Happea kuluttava kerros voi olla 
allasmainen kosteikkopainanne, jossa kasvien 
mätänemisreaktiot kuluttavat happea. Menetelmä 
soveltuu happoa tuottavan (sis. haitallisia 
metalleja/metalloideja) rhk-altaan jälkihoitoon. 

 

Peitto karbonaatti-
sella rikastushiekal-
la/hienorakeisella, 
neutralointia lisää-
vällä ja hapen kul-
keutumista hidasta-
valla jätteellä 
(pastapeitto) 

Läjitysalue peitetään karb.pitoisella, hienorakeisel-
la rikastushiekalla tai mineraali- ja kivijauheella 
(Mg-/Ca-silikaatti +- karbonaatti), joka pidättää 
sadevettä ja jonka vajovesi on emäksinen*. Peitto-
rakenne (pastapeitto ≥ 1,5-2 m) hidastaa hapen 
diffuusiota ja lisää jätteen neutralointikapasiteettia. 
Soveltuu happoa tuottavan rikastushiekan 
jälkihoitoon. 

Sadevesien annetaan 
imeytyä läjitykseen. 
Läjityksestä suotavat vedet 
ohjataan puhdistukseen; 
joko aktiivinen tai 
passiivinen puhdistus. 

Tiivispeitto (sis. 
synteettisiä 
materiaaleja) 

Peitto sisältää veden läpitunkeutumista estävän 
peittokerroksen (HDPE-kalvo +/- bentoniittimatto). 
Synteettinen rakenne edellyttää ylä- (suoja aurin-
gon valolle, kasvualusta) ja alapuolisen suojaker-
roksen (pistekuormituksen ja vuorovaikutuksen 
esto) sekä huolellisen saumauksen. Vesitiivis 
kerros estää hapen kulkeutumisen läjitykseen. 
Peittorakenne soveltuu happoa tuottaville rhk- ja 
sakkalietejätealtaiden jälkihoitoon. Bentoniittimaton 
soveltuvuus edellyttää, ettei rakenne kuivu 
(rakoilu) eikä tapahdu kationinvaihtoreaktioita. 

Puhtaat pintavedet 
johdetaan läjitysalueelta 
ojituksin pois; estetään 
puuston leviäminen. 
Reunaluiskista ja padosta 
suotavat likaiset vedet 
ohjataan puhdistukseen. 
Aktiivinen ja/tai passiivinen 
puhdistus. 
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Kuivapeiton tavoitteita ovat mm. kyky pidättää sadevettä kasvien käyttöön, johtaa hyvin vettä 
pintavesien keräämiseksi (salaojakerros pintaosassa), vähentää jätteeseen kulkeutuvan 
veden määrää (tiiviskerros) sekä rajoittaa hapen kulkeutumista peiton läpi jäteainekseen 
(happea kuluttava tai vettä pidättävä peittorakenne). Lisäksi kuivapeiton tulee lisätä peiton 
läpi suotautuvan veden alkalisuutta, sillä alkalipitoinen kerros voi toimia kemiallisena 
suojakerroksena heikentäen jäte- ja peittomateriaalien vuorovaikutusreaktioita. Kuivapeitolta 
vaaditaan myös kykyä estää suolapitoisten jätevesien kapillaarinen nousu ja sen myötä 
jätevesien sisältämien aineiden saostuminen yläpuolisiin peittorakenteisiin. Kuivapeiton 
rakenteeseen voi kuulua myös synteettisiä materiaaleja, joiden avulla voidaan pienemmillä 
kerrospaksuuksilla merkittävästi vähentää veden ja hapen kulkeutumista jätteeseen 
(Kauppila et al. 2011).  

Riittävän paksu kuivapeitto pystyy vähentämään hapen pääsyä sekä veden kulkeutumista 
sulfidiseen rikastushiekkaan. Kuivapeitoissa on käytetty mm. vähärikkistä (vähäsulfidista) 
sivukiveä, oksidipitoista jätettä, saviainesta, moreenia, orgaanista jätemateriaalia ja 
neutraloivia materiaaleja, kuten kalkkikiveä tai kalkkia (Lottermoser 2010). Esimerkiksi 
Luikonlahden rikastushiekka-alueelle sijoitetun magnesiittihiekan on todettu neutraloineen ja 
siten osin parantaneen muiden jälkihoitotoimenpiteiden lisänä suotovesien kemiallista laatua, 
johon on aiemmin vaikuttanut magnesiittihiekan alapuolinen sulfidipitoinen rikastushiekka 
(Tornivaara & Kauppila 2014).  

4.2 Peittorakenteen viherryttäminen 

Kaivannaisjätteen maisemointiin kuuluu myös biologinen stabiliteetti eli kasvillisuuden 
palauttaminen alueelle. Tavoitteena on sukkession eli lajiston vähittäisen muuttumisen kautta 
saavuttaa monimuotoinen ekosysteemi. Olennaista on luoda olosuhteet, jotka mahdollistavat 
luonnollisen sukkession etenemisen ja kestävän kasvuston muodostumisen. Monimuotoisen 
kasvillisuuden syntyminen vaatii usein uuden kasvukerroksen levittämistä. Kasvillisuuden 
valinnassa otetaan huomioon alueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteet sekä tuleva maankäyttö 
esimerkiksi porojen laidunalueena, vaikka viherryttämisellä haluttaisiinkin ensisijaisesti 
ehkäistä rikastushiekan eroosiota ja pölyämistä, johon riittää tarkoitukseen soveltuvan 
heinäseoksen kylvö.  

Rikastushiekka- ja sivukivialueille kasvillisuutta valittaessa ovat kasvilta vaadittavia 
ominaisuuksia vaatimattomuus kasvualustan suhteen, hyvä itävyys ja nopea kasvu, tehokas 
maanpinnan sitomiskyky ja peittävyys. Paahteen, hallan ja tuulen sietokyky sekä typen 
sitominen ja voimakas haihdutuskyky ovat myös eduksi. Sulfidipitoiset rikastushiekka-alueet 
ovat tyypillisesti happamia ja ne voivat sisältää kasveille haitallisia pitoisuuksia epäorgaanisia 
haitta-aineita. Mikäli tavoitteena on pitää sulfideja sisältävä rikastushiekkakerros 
hapettomana, on tärkeää huomioida kasvien ja rikastushiekan välinen yhteys esimerkiksi 
kasvien juurten tai rakenteen halkeamien kautta (GTK 2005). 

4.2.1 Peittokerroksen paksuus 

Kasvivalinnoilla voidaan vähentää hapella kyllästyneen veden valuntaa vertikaalisesti kohti 
hapettomia rikastushiekkakerroksia. Jos peiton tavoitteena on vain pölyämisen ja eroosion 
ehkäisy voi peittokerros olla ohuempi, mahdollisesti pelkkä kasvukerros kasveineen. Sulfidien 
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hapettumisen estämiseen taas tarvitaan paksumpi eristyskerros kasvukerroksineen 
(Garbarino et al. 2018). Peittokerroksen paksuus mitoitetaan aina kohdekohtaisesti ottaen 
huomioon peitetyn alueen tulevat käyttömahdollisuudet. Ei-happamien kaivannaisjätekasojen 
metsittäminen edellyttää boreaalisissa oloissa vähintään 20–50 cm:n paksuisen 
pintamaakerroksen käyttöä peittokerroksessa (Larchevêque et al. 2014). Heinäseoksia 
käytettäessä orgaaninen kasvukerros voi olla huomattavasti ohuempi. Larchevêquen et al. 
(2014) tekemän tutkimuksen mukaan yli 50 cm:n paksuista kasvukerrosta vaativat 
nopeakasvuiset, kuivuudelle herkät lajit kuten hybridihaapa.  

Erityisesti pohjamaata käytettäessä, kasvukerroksen rakennetta voidaan parantaa kerrosta-
malla se peittorakenteeseen vuosi ennen istutusta sekä lisäämällä mukaan kompostia. 
Virossa öljyliuskealueiden metsitys hybridihaavalle on saatu nopeutumaan peittämällä 
jätealue pintamaalla (Lutter et al. 2017). Appalakkien lauhkean vyöhykkeen hiilikaivosjäte-
alueiden metsitys taas on onnistunut pintamaapeitolla, mutta myös karkearakenteisillakin 
mineraalimaan peittorakenteilla (Zipper et al. 2011, 2013). Pohjoisessa Kanadassa kasvien 
asettumista kaivosten sivukivimurskekasoihin on nopeutettu käyttämällä peittorakenteissa 
sopivia lisämateriaaleja kuten turvetta, biohiiltä ja jätelietettä (Drozdowski et al. 2012, Dietrich 
et al. 2017, Miller & Naeth 2017). 

4.2.2 Raskasmetalleja sietävät kasvilajit ja haitta-aineiden rikastuminen kasveihin 

Epäorgaaniset haitta-aineet voivat rajoittaa kasvien kasvamista ja leviämistä kaivosalueelle. 
Ensimmäisenä kaivosalueelle luontaisesti leviäviä puita ovat pajut, haavat ja koivut (GTK 
2005). Useat puulajit kestävätkin 10–100 kertaa tausta-arvoja korkeampia metallipitoisuuksia. 
Puiden juuriston tulisi kuitenkin pysyä pintakerroksessa, jotta hapekas vesi ei kulkeutuisi sul-
faattia sisältäviin syvempiin kerroksiin. Tämän vuoksi mm. haapaa, leppää, mäntyä ja pajua 
ei ole suositeltu käytettäväksi jätealueen kunnostuksissa (Naturvårdsverket 2002). Sen sijaan 
istutuksiin suositellaan kotimaista sekapuustoa esim. kuusta ja pihlajaa tai voimakkaasti 
haihduttavia lajeja, jotka vähentävät veden kulkeutumista alaspäin. Voimakkaasti 
haihduttavia lajeja ovat mm. apilat, karhunputki, leskenlehti ja järvikaisla (GTK 2005).  

Keski-Ranskassa on tutkittu kasvien kasvua metallisaastuneessa maassa (Jana et al. 2012), 
ja näissä tutkimuksissa sekä aikuisissa männyissä (Pinus sylvestris) että koivuissa (Betula 
pendula) metallipitoisuudet jäivät alhaisiksi. Kyseiset lajit osoittautuivat vain vähän metalleja 
akkumuloiviksi, joten tutkimuksessa suositellaan mäntyjä ja koivuja sekä paikallisia lajikkeita 
kuten Plantago (ratamot), Cytisus (vihnat) ja Deschampsia (lauhat) käytettäväksi metalleilla 
saastuneiden alueiden kasvillisuudessa. Myös Lavandula dentata (laventelit) ja Thymus 
vulgaris (ajuruohot) on mainittu lajeiksi, joiden Zn-, As- ja Pb-pitoisuudet pysyvät saastuneis-
sakin maissa alle toksisten raja-arvojen.  

Käytetyimpiä kasveja kaivosalueilla ovat heinät ja palkokasvit. Ne muodostavat katteen 
muutamassa viikossa, estävät eroosiota ja pidättävät vettä sekä lisäävät orgaanisen aineen 
määrää maassa nopeasti. Käytetyimpiä heiniä ovat Poaceae-heimon kasvit. Heinä- ja 
ruohokasveista erityisesti lampaannata, punanata, nurmirölli, niittysuolaheinä, rönsyrölli, 
nurmilauha, simake ja arho sopeutuvat haitallisia metalleja sisältäville kasvupaikoille. Koska 
eri kasvit reagoivat eri tavalla eri metalleihin, kannattaa suosia monilajisia istutuksia tai 
kylvöjä, jolloin kyseisiin olosuhteisiin parhaiten sopeutuvat lajit pikkuhiljaa lisääntyvät. 
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Bioakkumuloitumisen eli ravintoketjussa kertymisen vuoksi paljon metalleja sisältävien 
maiden kunnostuksessa kannattaa pitäytyä kasvilajeissa, jotka eivät kerrytä metalleja 
syötäviin osiinsa. On esimerkiksi oletettavaa, että Pohjois-Suomen vanhat kaivosalueet ovat 
joko päätyneet tai päätyvät ajan myötä porojen laidunalueiksi. Osa kasveista on 
"hypoakkumulaattoreita", jotka keräävät itseensä suuret määrät metalleja (Taulukko 9). 
Tällainen on mm. kevättaskuruoho (Thalaspi caerulescens), joka voi akkumuloida jopa 150 
kertaa enemmän sinkkiä kuin ei-akkumuloivat lajit (Baker et al. 1991, Felix 1997).  

Taulukko 9. Runsaasti raskasmetalleja kerryttäviä kasveja (Baker et al. 19911, Felix 19971, Mulligan 
et al. 20011, Tamas & Kovacs 20052) 

Kasvisuku   Raskasmetalli Kasvinosa 

Taskuruohot Thalaspi  Cd, Cu, Pb, Ni, Zn1   

Kilpiruohot Alyssum Cd, Cu, Pb, Ni, Zn1   

Nokkoset Urtica Cd, Cu, Pb, Ni, Zn1   

Savikat Chenopodium Cd, Cu, Pb, Ni, Zn1   

Tatarkasvit Polygonum Cd, Cu, Pb, Ni, Zn1   

Sinivatukka Rubus caesis Cu, Pb, Zn2 juuret 

Neidonkieli Echium vulgare Cu, Pb, Zn2 varsi 

Peltopunka Anagallis arvensis Cu, Pb, Zn2 juuret 

Heinäratamo Plantago lanceolate Cu, Pb, Zn2 juuret 

Kylänurmikka Poa annua Cu, Pb, Zn2 varsi 

Rautuvaaran rikastushiekka-alueen pintakerroksissa, hapettuneessa rikastushiekassa, on 
suuria pitoisuuksia erityisesti arseenia ja nikkeliä (Taulukko 10). Kyseiset yhdisteet on 
luokiteltu olomuodosta riippuen 1. luokan karsinogeeneiksi ja ympäristölle vaarallisiksi 
(EUCOM 2008). Rautuvaaran rikastushiekan raskasmetallien ympäristö- ja terveysriskin 
arviointiin voidaan soveltaa maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja 
ohjearvoja (Reinikainen 2007). Ohjearvojen perusteella Rautuvaaran kohdalla haitta-aineista 
erityistarkasteltaviksi nousevat kupari, nikkeli ja arseeni. Kyseisten metallien liikkuvuus 
maaperässä kasvaa silloin, kun pH on matala. Tätä riskiä ei ole tiettävästi Rautuvaarassa, 
koska rikastushiekan pintakerroksen pH-arvoksi on mitattu 7,6. 

Taulukko 10. Raskasmetallien pitoisuuksia Rautuvaaran rikastushiekka-alueen pintakerroksessa. 

Metalli Mitattu pitoisuus Tulkinta (d) 

Kadmium, Cd 9,6 Alittaa alimman ohjearvo 

Kromi, Cr 46,8 Alittaa kynnysarvon 

Kupari, Cu 199 Ylittää alemman ohjearvon 

Nikkeli, Ni 554 Ylittää ylemmän ohjearvon 

Lyijy, Pb 5,4 Alittaa kynnysarvon 

Sinkki, Zn 14,4 Alittaa kynnysarvon 

Arseeni, As 651 Ylittää ylemmän ohjearvon 
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Taulukossa 11 tarkastellaan Luonnonvarakeskuksen kasvihuonekokeissa käytettyjen 
kasvilajien sekä näiden lisäksi GriinoPro-tieluiskaseoksessa olevien kasvilajien kykyä 
kerryttää arseenia, nikkeliä ja kuparia maanpäällisiin osiinsa. Taulukossa arvioidaan myös 
kasvin käyttökelpoisuutta Rautuvaaran rikastushiekka-alueen fytostabilisaatiossa. 
Raskasmetallien hyväksyttäville pitoisuuksille kasvien maanpäällisissä osissa ei ole yleisesti 
käytössä olevia raja-arvoja. Tiukimpia enimmäispitoisuuksia pohdittaessa voidaan kuitenkin 
tarkastella esimerkiksi rehulainsäädäntöä, jossa on annettu arseenille enimmäispitoisuudeksi 
rehussa 2–40 mg/kg kun rehun vesipitoisuus on 12 % (EUCOM 2002). 

Taulukko 11. Luken kokeissa käytettyjen sekä GriinoPro-tieluiskaseoksessa olevien kasvilajien kyky 
kerätä maan päällisiin osiin haitta-aineita (As, Ni, Cu). a)Jana et al. 2012, b) Kuehnelt et al. 2000, c) 
Brunner et al. 2008, d) Madejón & Lepp 2007, e) Baroni et al. 2004, f)Geiszinger et al. 2002, g) Králov et 
al. 2010, h) Milton et al. 1999, i) Hunter et al. 1987, j) Austruy et al. 2013 

Metalli 
Kasvista mitattuja 

pitoisuuksia (mgkg-1) 
Pitoisuudet maaperässä 

(mg/kg) 
Kasvin käyttökelpoisuus 

Rautuvaarassa 

Mänty (Pinus sylvestris) 

As a) 48 (neulaset) 536–641 / pH < 3,9 
Arseenin leviäminen neulasten 

kautta mahdollista 

Kuusi (Picea abies) 

As b) 0.9 (neulaset) 730 Hyvä 

Cu c) < 30 640 / pH 4,2 Hyvä 

Raita (Salix caprea) 

As d) 0,59 74 / pH 6,36 Hyvä 

Puna-apila (Trifolium pratense) 

As e) 0,50 265 / pH 7,3 
Hyvä neutraalissa pH:ssa, heikko 

happamassa 

As a) 208 536–641 / pH < 3,9  

Heinäratamo (Plantago lanceolata) 

As e) 9,35 265 / pH 7,3 Hyvä 

As f) 4,3 700–4000  

As f) 1,14 1392 / pH 7,1  

Ni g) 0,44 22 / pH 7,1 Hyvä 

Punanata (Festuca rubra) 

As h) < 0,8 600–660 Hyvä 

Cu i) 36 9270 Hyvä 

Niittynurmikka (Poa pratensis) 

As g) 1,08 1392 / pH 7,1 hyvä 

Ni g) 0,56 22 / pH 7,1 hyvä 

Nurmirölli (Agrostis capillaris) 

As j) 5 234 
Todennäköisesti hyvä rhk:n As-

pitoisuuksissa 

As j) 250 3163  

Valkoapila (Trifolium repens) 

As h) 0,5 600–660 Hyvä 
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4.2.3 Juuriston merkitys kasojen viherryttämisessä 

Suomessa laskettelurinteet yleensä kasvitetaan kylvämällä turvetettuun rinteeseen 
nurmisiemenseos, joka sisältää yli 70 % punanataa ja korkeintaan 5 % niittynurmikkaa, 
lampaannataa, englanninraiheinää, nurmirölliä ja valkoapilaa (Kälkäjä 2007). Kasvien juuret 
lisäävät eroosioherkän maa-aineksen mekaanista lujuutta (Kuva 2). Erityisesti puiden ja 
heinien juuristot lisäävät juurten ja maapartikkelien välistä kitkaa sekä maapartikkelien 
koheesiota, jolloin maan pintakerrokset vahvistuvat (Morgan & Carnegie 2009). Juuriston on 
huomattu suojaavan maaperän pintakerroksia eroosiolta n. 5 cm syvyydelle asti (Shahriar et 
al. 2016). Ilmiöön vaikuttavat monet kasvilajista ja kasvupaikasta riippuvat tekijät, kuten 
juurien, juurihaarojen ja juurikarvojen määrä ja juurista muodostuvan verkoston laajuus 
(Dissmeyer & Foster 1985, Shahriar et al. 2016). Eroosioherkkyyteen vaikuttavat myös 
juurien laatutekijät, erityisesti juurten paksuus ja vetolujuus.  

 

Kuva 2. Kasvien juuristo parantaa maaperän leikkauslujuutta rinteessä (Shahriar et al. 2016). 

Heinäkasvien juuret vähentävät myös tihkumisen myötä tapahtuvaa maapartikkeleiden 
eroosiota hiekkapitoisessa pintamaassa. Eroosioriski vähenee 50 %, mikäli maassa on juuria 
yli 0,50 kg/m3 (Bernatek-Jakiel et al. 2017). Juuristolla on myös muita välillisiä vaikutuksia 
eroosioherkkyyteen, sillä se myös tuottaa uutta maa-ainesta ja auttaa korjaamaan vaurioita 
maan rakenteessa lisäämällä mm. maaperän vedenläpäisevyyttä (Lichtenegger & Kutschera-
Mitter 1991). Sen lisäksi juurten biomassa ruokkii orgaanisia sidoksia muodostavia ja 
paakkuuntumista eli koheesiota edistäviä mikro-organismeja (Reid & Goss 1987).  

Kasvien ensimmäisissä kehitysvaiheissa maanpäällistä versostoa on yleensä vähän, minkä 
vuoksi maa on tavallista alttiimpi eroosiolle. Sen sijaan kasvin juurten kasvu voi olla alusta 
lähtien voimakasta. Niinpä eroosiolle herkillä maalajeilla kannattaa suosia nopeasti 
pintajuuria tuottavia kasvilajeja (Dissmeyer & Foster 1985, Gyssels & Poesen 2003). Tällaisia 
ovat erityisesti heinäkasvit, jotka kasvattavat laajan juuriverkon vetolujuudeltaan kestävistä 
maanpinnanmyötäisesti kasvavista ohuista juurista (Shahriar et al. 2016). Lisäksi 
eroosioherkillä maalajeilla voi harkita suosituksia tiheämpää kylvöä, joka tuottaa 
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paakkuuntumista edistävän maksimaalisen juuribiomassan (Gyssels & Poesen 2003). 
Paakkuuntumista lisäävät myös mykoritsat eli sienijuuret, joka parantavat lisäksi 
sirkkataimien ravinteiden saantia, eloonjäämistä ja kasvua, pidentävät juurien elinikää sekä 
suojaavat kasveja taudinaiheuttajilta (esim. Johansson & Michelsen 1996). Siksi 
sivukivikasan päälle kannattaisi levittää mahdollisuuksien mukaan kaivosalueelta tai 
rakennusalueen lähialueita kuorittua orgaanista humusta, jossa on mykoritsoja (Ruth-
Balaganskaya & Myllynen-Malinen 2000). Lisäksi kummun muotoilussa kannattaa pyrkiä 
mikrotopografiaan. Toisin sanoen pinta muotoillaan epätasaiseksi ja siihen sekoitetaan 
paikoitellen hienojakoisempaa materiaalia kuten hiekkaa, jolloin muodostuu siemeniä ja 
kosteutta ”pidättäviä” ja itämiselle edullisia mikrokasvupaikkoja (Rydgren et al. 2011). Tämä 
on tärkeää erityisesti putkilokasvien menestymiselle paahteisilla kummuilla. Samansuun-
tainen vaikutus on myös eroosiosuojaverkoilla, joka jätetään kasvualustan päälle sekä alle 
sijoitettavilla suojamatoilla, jotka soveltuvat hyvin myös jyrkkiin luiskiin (Aho 1999). 

4.2.4 Luonnonlajien suosiminen 

Useat arktisiin ja alpiinisiin kasvupaikkoihin geneettisesti sopeutuneet tunturikasvit pystyvät 
kasvattamaan juurensa suoraan mineraalimaahan, sillä humuskerros kehittyy kylmän ja 
lyhyen kasvukauden aikana hyvin hitaasti (Haapasaari 1984). Tunturikasvit allokoivat 
ensimmäisen vuoden fotosynteesituotteet juuriston kasvuun. Kasvutavalla on etunsa, koska 
juuristo toimii hiilen varastona, suojaa maaperää kuivumiselta sekä vähentää routavaurioita 
(Roach & Marchand 1984). Tällainen kasvi on mm. tunturivihvilä (Juncus trifidus), jonka on 
ensimmäisiä laskettelurinteisiin ilmestyviä pioneerilajeja. Biotooppipohjainen kasvillisuus-
suunnittelu sopii hyvin sivukivikasojen maisemointiin. Siinä alueelle valitaan samankaltai-
sessa luontotyypissä viihtyviä ja kilpailukyvyltään tasavertaisia ja helppohoitoisia paikallisia 
tai vierasperäisiä kasvilajeja. Laskettelurinteiden maisemoinnissa eri puolilla maailmaa on 
käytetty vieraslajistoa, jonka luontaiset lajit ovat syrjäyttäneet pikkuhiljaa (Kälkäjä 2007). 
Luonnonlajien käyttöä puoltaa myös se, että vieraslajeilla on erilainen valorytmi, jolloin ne 
ruskaantuvat eri aikaan kuin alueen luontainen kasvillisuus.  

Virkistyskäyttö lisää sivukivialueen eroosioriskiä, mikä täytyy huomioida kasvivalinnoissa. 
Ikivihreät arktiset varpulajit sietävät pidempään mekaanista kulutusta, mutta toisaalta ne 
vaativat ruohoja enemmän aikaa kulumisvauriosta toipumiseen, koska niillä korvaava kasvu 
tapahtuu hitaasti (Törn et al. 2006, 2009, Tolvanen & Kangas 2016). Ruohovartiset kasvit ja 
erityisesti heinät sietävät lyhytaikaista tallausta kohtuullisen hyvin. Monet heinälajit ovat ns. 
kryptofyyttejä eli niiden kasvupisteet sijaitsevat maanpinnan alapuolella (Crawley 1997). 

Tunturikasvien avulla viherryttämisessä onnistutaan sitä todennäköisemmin mitä monilaji-
sempia siemenseoksia käytetään. Lisäksi voidaan harkita kasvillisuuden laikkukylvöä, jolloin 
samalla alueella kasvaa sekä heiniä, ruohovartisia että varpukasveja. Lannoituksen ja vie-
raan heinälajin käytön hyödyt tulee punnita tarkoin (Rydgren et al. 2011). Taulukkoon 12 on 
koottu vaativiin kasvupaikkoihin sopivia tunturikasvilajeja. Siementen ja pistokkaiden lisäksi 
syyskesällä voidaan käyttää siirtovarvikkoa tai metsänpohjamursketta (Aho 1999). Molemmat 
ovat metsän kenttä- ja pohjakerrosta juuristoineen ja humuksineen tai turpeineen. Ensimmäi-
sessä tapauksessa kuntta siirretään vähintään 0,25 m2 levyinä uuteen kasvupaikkaan. 
Jälkimmäinen on koneellisesti esimerkiksi seulamurskaimella murskattua pintaverhousta. 
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Taulukko 12. Tunturien puuttomille alueille sopeutuneita kuivuutta sietäviä putkilokasveja (Aho, 19991; 
Rydgren et al. 20112; Kälkäjä 20073), joista osa kestää huonosti tallausta (Törn et al. 20094). 

Heinät   

Metsälauha Avenella flexuosa2 

Lampaannata Festuca ovina1,3,4 

Lapinkastikka Calamagrostis lapponica1 

Pohjannurmipiippo Luzula multiflora ssp. frigida2 

Pohjanrölli Agrostis mertensii2 

Tunturinurmikka Poa alpina1,2 

Tunturivihvilä Juncus trifidus1,2 

Tähkäpiippo Luzula spicata1 

Ruohot   

Ahosuolaheinä Rumex acetosa1,2,3 

Kissankello Campanula rotundifolia1,2,3 

Lumijäkkärä Omalotheca supina2 

Nurmitatar Bistorta vivipara2 

Närvänä Sibbaldia procumbens1,2 

Pohjannurmihärkki Cerastium. fontanum ssp. fontanum2 

Pohjansilmäruoho Euphrasia wettsteinii2 

Ruusujuuri Rhodiola rosea1 

Tunturihärkki Cerastium alpinum1 

Tunturikeltano Hieracium alpinum1,4 

Tunturikissankäpälä Antennaria alpina1,2 

Tunturikurjenherne Astragalus alpinus1 

Varvut   

Juolukka Vaccinium uliginosum1,2,3,4 

Kanerva Calluna vulgaris1,3,4 

Kurjenkanerva Phyllodoce caerulea1,4 

Puolukka Vaccinium vitis-idaea1,2,3 

Riekonmarja  Arctostaphylos alpinum1,3,4 

Sianpuolukka Arctostaphylos uva-ursi1 

Sielikkö Kalmia procumbens2 

Suopursu  Rhododendron tomentosum1,3 

Tunturipaju Salix glauca1,2 

Vaivauspaju Salix herbacea,2 

Variksenmarja Empetrum nigrum1,2,3 
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Koska arktiset ja alpiiniset lajit lisääntyvät pääasiassa vegetatiivisesti (Callaghan & 
Emanuelsson 1985), kasvillisuuden luontainen leviäminen maisemavaurioalueille kestää 
arviolta 50 vuotta (Rydgren et al. 2011). Siksi soranottoalueiden ja laskettelurinteiden 
maisemoinnissa käytetään apuna nopeakasvuisten heinälajien kaupallisia siemenseoksia. 
Seoksiin voidaan lisätä luonnonlajien siemeniä, mutta se ei ole vakiintunut käytäntö 
laskettelurinteiden tai soranottopaikkojen maisemoinnissa mm. luonnonkasvien siementen 
heikon saatavuuden vuoksi (ks. Malinen 1991, Rydgren et al. 2011).  

Nopeakasvuisten heinälajien käyttöä siemenseoksissa perustellaan esimerkiksi sillä, että lajit 
estävät luonnonkasvien siementen huuhtoutumisen runsaiden sulamis- ja sadevesien 
mukana. Lisäksi ne muodostavat luonnonkasvien siemenille otolliset itämisolosuhteet, mutta 
toisaalta ne saattavat myöhemmässä vaiheessa estää luonnonlajien leviämisen. Esimerkkinä 
tällaisesta kasvista on punanata (Festuca rubra). Arktisilla alueilla luonnostaan esiintyvää, 
heikompikasvuista lampaannataa (F. ovina) käytettäessä vaivaiskoivu (Betula nana) 
menestyi kokeissa paremmin (Hagen et al. 2014). Haitat nopeakasvuisten lajien käytöstä 
tulevat esiin erityisesti silloin, kun käytetään lannoitteita, kompostia tai kasvuturvetta 
maanparannusaineena.  

4.3 Yleistä sivukivien hyötykäytöstä ja maisemoinnista 

Malmikiven louhinnassa syntyy sivukiveä, joka ei kelpaa jatkoprosessiin, ja jonka hyötykäyt-
töä muussa tarkoituksessa ohjaavat mm. niiden geotekniset ominaisuudet. Metalleja ja 
sulfidimineraaleja niukasti sisältävä eli ns. ympäristökelpoinen sivukivi voidaan hyödyntää 
esimerkiksi kaivosalueen tierakentamisessa, myydä ulkopuoliseen maanrakentamiseen tai 
käyttää kaivoksen maisemointiin sulkemisen yhteydessä. Ennen loppukäyttöä louhittu 
sivukivi voidaan välivarastoida läjitysalueelle. Sivukivien maisemoinnissa kasat stabiloidaan, 
muotoillaan, peitetään ja lopuksi pinnalle kylvetään kasvien siemeniä tai istutetaan taimia. 
Sivukivikasojen peittäminen vähentää veden ja ilman pääsyä kiviaineksen pintaan, mikä 
hidastaa haitallisten aineiden rapautumista ja kulkeutumista. Sivukiven rapautuminen on 
kuitenkin hidasta rikastushiekkaan verrattuna, koska kivet läjitetään yleensä lohkareina ja 
suurina kivenmurikoina. (Kauppila et al. 2011, Opasnet 2014). 

Sivukivikasat peitetään myös siksi, että niistä voi irrota metalleja, puolimetalleja, rikin 
yhdisteitä tai kuitumaista asbestia sisältävää terveydelle haitallista mineraalipölyä. Pölyn 
haitallisuuteen vaikuttavat aineiden määrä, laatu ja hiukkaskoko (Kauppila et al. 2011). 
Pengermateriaalina pilotissa käytetään karkeaa moreenia. Materiaali ei saa sisältää kiviä tai 
lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuu-
desta, ja penkereiden maa-ainesten tulee olla ympäristökelpoisia (Liikennevirasto 2010).  

4.3.1 Pengertäminen ja eroosiosuojat 

Pengerretyn sivukivikasan eroosioherkkyyteen vaikuttavat valitun maa-aineksen 
ominaisuudet esim. rakeisuus, lajittuneisuus, tiiviys, rakeiden muoto, paino sekä rakeiden 
väliset tarttuma- eli koheesiovoimat. Lisäksi eroosioherkkyyteen vaikuttavat pengerluiskan 
kaltevuus, korkeus, pintavesien valunta alueelle, pohjavedenpinnan korkeus sekä virtaama- 
ja ilmasto-olosuhteet (Liikennevirasto 2010). Eroosiolle herkimpiä ovat maalajit, jotka ovat 
hienorakeisia, mutta joissa ei esiinny paljoa koheesiota. Tällaisia ovat mm. hienot hiekat, siltit 
tai hyvin silttipitoiset maalajit (Kuva 3).  
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Kuva 3. Eroosioherkkyys suhteessa veden virtausnopeuteen ja raekokoon (Liikennevirasto 2010). 

Muotoilun suunnittelu alkaa maastomittauksin ja pohjatutkimuksin (ympäröivän maaston 
kaltevuus, pintavesien valunta), joilla eroosioherkkyys selvitetään. Koska rakennelmien maa-
aines painuu ja siirtyy, rakennesuunnittelussa käytetään laskelmia myös maa-aineksen 
stabiliteetista, painaumasta, kohonneesta huokospaineesta, johon pohjaveden virtaus 
vaikuttaa sekä sivusiirtymisestä (Liikennevirasto 2010). Pohjaveden virtausolosuhteet on 
oleellista selvittää, jotta voidaan arvioida riskiä pohjamaan materiaalin syöpymisestä ja pois 
kulkeutumisesta. Moni laskelmista perustuu maa-aineksen leikkauslujuuteen, joka vaikuttaa 
maapohjan kantavuuteen, maaluiskien vakauteen sekä tukimuureihin ja -seiniin kohdistuviin 
paineisiin ja siten se on maaperän lujuusominaisuuksista oleellisin (mm. Wu et al. 1979, 
Morgan & Rickson 1995). Mitä huonompi leikkauslujuus maalajilla on, sitä herkemmin se 
murtuu (Taulukko 13).  

Taulukko 13. Vakauslaskelmissa käytetään maalajin kitkakulmaa löyhässä tilassa (Liikennevirasto 
2010). 

Maalaji Kitkakulma 

Siltti 26° 

Hiekka 30° 

Sora 34° 

Moreeni 34° 

Sepeli 30° 

Louhe 38° 
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Tiiviin pohjamaan valinnalla ja karkean hiekan käytöllä pyritään luomaan suotuisat 
olosuhteet, jossa maa-aines ei ole erityisen eroosioherkkää, eikä alueella ole 
pohjavesiongelmaa (Liikennevirasto 2010). Siellä pinta- ja pohjavesieroosio hallitaan 
kasvillisuuden eli ns. pintaverhouksen ja maaston ojituksen (niskaoja n. 1 m etäisyys luiskan 
yläreunasta) avulla. Vaikeissa olosuhteissa tulee käyttää näiden keinojen lisäksi 
kuorikepeitettä, eroosioverkkoa ja luiskan ojitusta (Kuva 4) sekä mielellään luiskan 
loivennusta. Kasvillisuussuojauksen yhteydessä on usein hyvä käyttää esimerkiksi 
eroosiosuojaverkkoa tai -mattoa, jolla varmistetaan pinnan pysyvyys kunnes kasvillisuus on 
juurtunut ja kehittynyt suojaavaksi. 

 

 

Kuva 4. Kaksi esimerkkiä penkereen liukumariskin estämisestä, rumpu (yllä) ja kuivatuskerros (alla) 
(Liikennevirasto 2010). 
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Laskelmien perusteella ratkaistaan myös sivukivikasan luiskakaltevuus, joka vaikuttaa myös 
kasvillisuuden valintaan. Nurmettaminen onnistuu vielä, kun luiska on loivempi kuin 1:1,5, 
mutta tätä jyrkemmissä luiskissa pintaeroosio on torjuttava muilla keinoilla, kuten 
eroosiomatoilla (Liikennevirasto 2010). Pengerluiskien eroosiota vodaan estää myös erilaisin 
eroosiosuojausrakentein. Ne muodostuvat yleensä pintaverhouskerroksesta ja karkeista 
maa-aineksista tai suodatinkankaasta tai näiden yhdistelmästä tehdystä suodatinkerroksesta. 

4.3.2 Eroosion hallinta sivukivikasojen maisemoinnissa arktisissa olosuhteissa 

Luonnonvaraisesti happamille maille leviäviä heinäkasveja ovat mm. metsälauha, 
niittysuolaheinä, mäkitervakko ja kultapiisku. Myös kotimaiset havukasvit ja varvut 
menestyvät alhaisessa pH:ssa. Monien heinä- ja ruohokasvin tiedetään viihtyvät myös 
kuivissa ja vähäravinteisia olosuhteissa (Karjalainen 2003). Niittykasveista erityisesti 
päivänkakkara ja siankärsämö kasvavat vaativissakin olosuhteissa. Näiden kasvien käytöstä 
kaivosten sivukivikasojen viherryttämisestä arktisissa olosuhteissa on kuitenkin hyvin vähän 
tutkittua tietoa. Jonkun verran sitä löytyy tiepengerrysten ja laskettelurinteiden viherryttä-
misestä, missä päätavoitteena on kiviaineksen sitominen, jotta maa-aines ei huuhtoutuisi 
veden mukana haitallisessa määrin (Liikennevirasto 2010).  Biopeitto-projektin suunnitelmat 
pilotista, jossa sivukivestä rakennetaan kasvillisuuden peittämä maavalli, tulevat 
perustumaan näihin tietoihin. 

4.4 Biohiilen vaikutus kasvukerroksen ominaisuuksiin 

Viime vuosina biohiilen käyttö on yleistynyt erityisesti puutarhatuotannossa ja viherrakentami-
sessa (SBP 2017) sekä golfkentillä, joilla biohiiltä sisältävän kompostin käyttö on jo osittain 
vakioitua toimintaa (Vaughn et al. 2016). Biohiilen aiheuttamat fysikaaliset ja kemialliset vai-
kutukset maaperässä voivat parantaa kasvien kasvua ja edistävät kasvupaikalle asettumista. 
Biohiilen kasvillisuuden kasvua ja kuntoa parantava vaikutus johtuu enimmäkseen maan 
veden- ja ravinteiden pidätyskyvyn kasvamisesta, jolloin kasvit selviävät paremmin 
äärimmäisten olosuhteiden kuten kuivien kausien yli. Yleensä biohiilen lisäys erityisesti 
karkeahkoon maahan, kuten hieta- ja hiekkamaahan parantaa maan mururakennetta, lisää 
huokoisuutta ja vedenpidätyskykyä sekä alentaa maan tiheyttä (esim. Beesley et al. 2011, 
Nelson et al. 2011, Basso et al. 2013, Heiskanen et al. 2013, Tuomisto et al. 2016). Biohiili 
myös muuttaa maan kemiaa, jolloin se tyypillisesti nostaa pH:ta, kationinvaihtokapasiteettia 
sekä hiilen, fosforin ja kaliumin pitoisuuksia, mutta sillä ei kuitenkaan ole varsinaista 
kalkitusvaikusta (Robertson et al. 2012, Tuomisto et al. 2016, Li et al. 2018). Maahan lisätty 
biohiili voi lisäksi muuttaa maan mikrobirakennetta ja vaikuttaa kasvihuonekaasujen 
emissioihin. Yleensä se vähentää N2O-emissiota ja lisää CH4-nielua, mutta vaikutukset CO2-
päästöihin ovat olleet vaihtelevia (Gundale et al. 2016, Li et al. 2018, Palviainen et al. 2018). 

Biohiilen vaikutus maassa riippuu sekä biohiilen, että maan ominaisuuksista (esim. Nelissen 
et al. 2014, Burrel et al. 2016, Hagner et al. 2016, Hansen et al. 2016, Lim et al. 2016, Liu et 
al. 2017, Suliman et al. 2017, Kaudal et al. 2018). Valtaosa lähtöaineen sisältämästä 
fosforista ja maa-alkalimetalleista päätyy hiilipitoiseen lopputuotteeseen, joten biohiili voi 
toimia maassa lannoitevalmisteen tavoin. Pyrolyysiprosessi vaikuttaa kuitenkin ravinteiden 
käyttökelpoisuuteen, sillä esimerkiksi osa fosforista muuttuu heikommin biosaatavaan 
muotoon. Fosforin liukoisuuden alenemisen syyksi on esitetty apatiitin tai muiden 
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kompleksisten niukkaliukoisten yhdisteiden syntymistä prosessilämpötilan kohotessa (Wu et 
al. 2011). Suomalaisissa happamissa maissa osa biohiilen sisältämistä niukkaliukoisista 
fosforiyhdisteistä voi kuitenkin päätyä kasveille käyttökelpoiseen muotoon. 

Typpipitoisuus, ja erityisesti typen kasveille käyttökelpoinen muoto, on kasviperäisissä 
biohiilissä tyypillisesti alhainen ja vähenee pyrolyysiprosessin lämpötilan kasvaessa. Oikein 
valitut biohiilet voivat edistää ravinteiden pidättymistä. Myös puusta tuotetun biohiilen 
lähtömateriaali voi vaikuttaa ravinteikkuuteen ja muihin kasvien kasvuun vaikuttaviin 
ominaisuuksiin. Esimerkiksi lehtipuusta tehdyn hiilen on todettu lisäävän lehtipuun taimien 
kasvua enemmän kuin havupuista tehty hiili (Pluchon et al. 2014). Biohiilen lisääminen 
metsien mineraalimaahan ei aiheuta haittaa tai voi jopa kohottaa puuntaimien 
kasvuedellytyksiä (Robertson et al. 2012, Heiskanen et al. 2013, Pluchon et al. 2014, 
Thomas & Gale 2015). Pluchon et al. (2014) mukaan Pohjois-Ruotsin metsämaihin lisätyistä 
hiilstä ne, joiden fosforipitoisuus ja kationinvaihtokapasiteetti olivat korkeat, lisäsivät 
puuntaimien kasvua eniten. 

Hiilifraktion kalkitusvaikutus ja sähkönjohtavuus ovat olennaisia muuttujia arvioitaessa 
maisemointiin soveltuvia biohiilen käyttömääriä. Mikäli biohiilellä on suuri ominaispinta-ala, se 
voi lisätä etenkin karkeissa maa-aineksissa maaperän reaktiivisen pinta-alan määrää ja 
vaikuttaen siten mm. vedenpidätysominaisuuksiin. Lisäksi Biopeitto-projektissa tehdyn 
peittorakenteeseen valitun biohiilen partikkelikoolla on alustavan kasvihuonekokeen 
perusteella suuri merkitys: liian suuri raekoko mahdollistaa veden nopean valumisen 
kasvukerroksen läpi, jolloin muut mahdolliset vaikutukset jäävät todentamatta. Näin ollen 
peittoratkaisua toteutettaessa myös pölymäinen biohiilijae kannattaa pitää mukana. 

4.4.1 Biohiilen vaikutus raskasmetallien kulkeutumiseen 

Oikein valitun biohiilen lisäyksellä voidaan vaikuttaa maan epäorgaanisten epäpuhtauksien 
pidätyskykyyn, ja siten vähentää epäorgaanisten haitta-aineiden liukoisuutta ja 
biosaatavuutta (Beesley et al. 2011, Egene et al. 2018, El-Masry ja Tiilikkala 2018, Wu et al. 
2017). Useissa tutkimuksissa on havaittu, että tietyn tyyppiset biohiilet sitovat raskasmetalleja 
tehokkaasti. Ahmad et al. (2012) raportoivat 5 % biohiililisän vähentävän lyijyn (Pb) biosaata-
vuutta jopa 75 %. Erityyppisten biohiilten on havaittu myös mm. vähentävän sinkin, kuparin ja 
kadmiumin (Cd) pitoisuuksia huokosvedessä (Ahmad et al. 2014, Houben et al. 2013a). 
Kirjallisuudessa esitetyn tiedon perusteella biohiilen on todettu vaikuttavan metallien 
liukoisuuteen melko korkeiden käyttömäärien yhteydessä, suurin vaikutus metallien 
immobilisaatioon on saatu 5–20 % biohiililisällä (w/w) (Beesley et al. 2010, Cao et al. 2011, 
Uchimiya et al. 2011, Houben et al. 2013b). Toisaalta biohiilen on todettu myös nostavan 
maan huokosveden As- ja Cu-pitoisuuksia mm. pH:n ja orgaanisen hiilen pitoisuuden 
noustua (Beesley et al. 2010). Biohiilen vaikutus raskasmetallien sitoutumiseen riippuu maan 
ominaisuuksien lisäksi monista muistakin tekijöistä, kuten biohiilen laadusta (mm. 
pyrolyysilämpötila, lähdemateriaali, partikkelikoko, lisäysmäärä) sekä metallin 
ominaisuuksista ja määrästä (Wu et al. 2015).  

Raskasmetallien ja orgaanisten haitta-aineiden lisäksi maahan lisätty biohiili voi myös 
immobilisoida tärkeitä kasviravinteita (N, P, Ca), aiheuttaen ravinteiden puutetta ja kasvien 
kasvun heikkenemistä (Rees et al. 2015). Käytettäessä biohiiltä maisemoitavalla alueilla 
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biohiili voi siis aluksi heikentää kasvien menestymistä. Yksi mahdollinen vaihtoehto on 
sekoittaa biohiili muihin maanparannusaineisiin kuten kompostiin, jotka auttavat 
vähentämään raskasmetallien kulkeutumista/biosaatavuutta ja parantamaan maan 
ravinteisuutta vedenpidätyskyvyn, mikrobiston ja orgaanisen aineen lisääntymisen avulla 
(Beesley et al. 2011, Wu et al. 2017, Zeng et al. 2015).  

Biohiilen ja kompostin käyttöä kaivosalueiden peittomateriaalina on testattu kasvihuone-
kokeissa (mm. Dietrich et al. 2017, Forján et al. 2018, Lebrun et al. 2018). Isomman 
mittaluokan tutkimusta on tehty mm. USA:ssa. Alustavat tulokset ovat osoittaneet biohiilen 
parantavan peittomateriaalin vedenpidätyskykyä sekä kasvien itämistä ja kasvua. Tietoa 
pitkäaikaisvaikutuksista maaperään ja sen kasvuominaisuuksiin tai maaperästä vapautuvien 
haitta-aineiden määrän ei ole. Alustavia pienen mittakaavan kokeita biohiilen käytöstä 
kivimurskeen biopeitossa on tehty Lapissa Levin Vesihuolto Oy:n viheralueilla. Biohiiltä ja 
kompostia sisältänyt kasvukerros (10 cm) vihertyi nopeasti ja pidätti veden läpivalunnan 
täydellisesti (Tiilikkala 2017). Kiviaineksessa ei ollut haitta-aineita, joten raskasmetalleihin 
liittyvä tietoa ei saatu tästä kokeesta. Koska biohiilen vaikutusta raskasmetallien 
kulkeutumiseen on selvitetty lähinnä laboratoriomittakaavassa, on ensisijaisen tärkeää 
selvittää asiaa kenttäolosuhteissa. Tulokset auttavat osaltaan valmistamaan ja valitsemaan 
peittomateriaaliin soveltuvin biohiilimateriaali. 

4.5 Kuitusaven vaikutus kasvukerroksen ominaisuuksiin 

Orgaanisen aineksen, kuten turpeen ja kompostin, lisäys karkeahkoon mineraalimaahan on 
vanhastaan tiedetty parantavan maan kationinvaihtokapasiteettia, vedenpidätyskykyä ja 
ilmavuutta ja siten veden ja ravinteiden saatavuutta kasveille (Bunt 1988). Vastaavia 
vaikutuksia on todettu myös mm. saven ja uusien kierrätysmateriaalien kuten kuitusaven 
lisäyksellä (Nurmesniemi & Pöykiö 2006, Nurmesniemi et al. 2007, Pöykiö et al. 2007, 
Kukkonen et al. 2011, Tuomisto et al. 2016).  

Kuitusavi on paperiteollisuuden jätevesien linkokuivattua lietettä, jossa kuiva-ainetta on noin 
50–55 %, ja joka on pääosin savea ja täyteaineita. Lisäksi siinä on jonkin verran puukuitua ja 
täyteaineista pääosa on kalsiumkarbonaattia sekä vähemmässä määrin kaoliinia ja talkkia 
(Finncao 2001, Niutanen & Korhonen 2002, Raivio 2013). Kuitusaven koostumus riippuu 
paperin valmistusprosessista, jolloin raaka-aineena on joko mekaaninen massa, kemiallinen 
sellu tai uusiomassa keräyspaperista. Viimeksi mainitussa kuitusavea kerätään 
siistauslietteestä. Kuitusaven ulkonäkö muistuttaa paperimassapuristetta, joka on irtopalasina 
ja väriltään harmaata.  

Komposti yleensä lisää ravinteiden, ja erityisesti typen määrää kasvualustassa. Kuitusavella 
on sen sijaan hyvä kalkitusvaikutus. Kuitusavi kohottaa maan pH-tasoa sekä P-, K-, Ca- ja 
Mg-pitoisuuksia. Suurina pitoisuuksina kuitusaven korkea pH ja sähkönjohtokyky sekä sen 
aiheuttama mahdollinen typen immobilisaatio saattavat kuitenkin rajoittaa joidenkin kasvien 
kasvua ja kehitystä. Savea ja kuitusavea on perinteisesti käytetty peittorakenteiden 
pohjatiivistyskerroksessa, mutta myös kompostien ja kasvualustojen lisäaineksina 
(Kuokkanen et al. 2008, Raivio 2013, Tuomisto et al. 2016). 
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4.6 Yleiset kierrätysnäkökulmat 

Projektissa tutkittavaan biopeittoon ravinteet saadaan kierrättämällä puhdistamolieteen 
ravinteet kompostoinnin kautta peittomateriaaliin ja siinä kasvavien kasvien ravinteiksi. 
Ravinteiden käyttö elintarviketuotannossa on ollut rajallista pitkien kuljetusetäisyyksien sekä 
haitta-aineista johtuvien käyttörajoitusten takia. Kaivostoiminnan peittomateriaaleissa voidaan 
käyttää puhdistamolietettä ravinnelähteenä ilman erityisrajoituksia kuten muussakin viher-
rakentamisessa. Kustannusvertailun tulokset sekoitussuhteittain on esitetty taulukossa 14. 

Taulukko 14. Vertailu peittokustannuksista hehtaaria kohden sekoitussuhteittain (€/ha), kun 
taulukossa esitettyä materiaalia on sekoitettu moreeniin. 

Peiton paksuus 1 m Sekoitussuhde Tiheys  

Materiaali 1 % 5 % 10 % kg/m3 Huomiota 

Biohiili (kuusi- tai 
koivupohjainen) 

156 000 180 000 210 000 250–300 Suuri hintavaihtelu, 300–
800 €/ha. Käytetty alinta 
hintaa. 

Komposti (lähtömateri-
aali yhdyskuntajäteliete) 

148 900 144 600 139 200 840 Kompostin paino vaihtelee 
lähtöaineksesta riippuen. 

Puuhake (perustuen 
energiateoll. lukuihin)  

149 800 149 000 148 000 400 Paino vaihtelee puulajista 
ja kasvupaikasta riippuen. 

Puuhake / Suomen 
Hyötymurske Oy 

149 500 147 500 145 000 200–250 Hinnat pätevät alle 100 km 
kuljetusmatkoille 

Tuhka 149 100 145 500 141 000 200 Tuhkan hinta 
tapauskohtaista 

Kuitusavi 149 700 148 500 147 000 400–700  

Moreeni 150 000 n. 1500 Kuljetusmatka voi vaikut-
taa hintaan merkittävästi 

Peiton paksuus 0,5 m Sekoitussuhde Tiheys  

Materiaali 1 % 5 % 10 % kg/m3 Huomiota 

Biohiili (kuusi- tai 
koivupohjainen) 

78 000 90 000 105 000 250–300 Suuri hintavaihtelu 300–
800 €/ha. Käytetty alinta 
hintaa. 

Komposti (lähtömateri-
aali yhdyskuntajäteliete) 

74 500 72 300 69 600 840 Kompostin paino vaihtelee 
lähtöaineksesta riippuen. 

Puuhake (perustuen 
energiateoll. lukuihin)  

74 900 74 500 74 000 400 Paino vaihtelee puulajista 
ja kasvupaikasta riippuen. 

Puuhake / Suomen 
Hyötymurske Oy 

74 800 73 800 72 500 200–250 Hinnat pätevät alle 100 km 
kuljetusmatkoille 

Tuhka 74 550 72 750  70 500 200 Tuhkan hinta 
tapauskohtaista 

Kuitusavi 74 900 74 300 73 500 400–700  

Moreeni 150 000 n. 1500 Kuljetusmatka voi vaikut-
taa hintaan merkittävästi 
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Peiton paksuus 0,1 m Sekoitussuhde Tiheys  

Materiaali 1 % 5 % 10 % kg/m3 Huomiota 

Biohiili (kuusi- tai 
koivupohjainen) 

15 600 18 000 21 000 250–300 Suuri hintavaihtelu 300–
800 €/ha. Käytetty alinta 
hintaa. 

Komposti (lähtömateri-
aali yhdyskuntajäteliete) 

14 900 14 500 13 900 840 Kompostin paino vaihtelee 
lähtöaineksesta riippuen. 

Puuhake (perustuen 
energiateoll. lukuihin) 

15 000 14 900 14 800 400 Paino vaihtelee puulajista 
ja kasvupaikasta riippuen. 

Puuhake / Suomen 
Hyötymurske Oy 

15 000 14 800 14 500 200–250 Hinnat pätevät alle 100 km 
kuljetusmatkoille 

Tuhka 14 900 14 600 14 100 200 Tuhkan hinta 
tapauskohtaista 

Kuitusavi 15 000 14 900 14 700 400–700  

Moreeni 150 000 n. 1500 Kuljetusmatka voi vaikut-
taa hintaan merkittävästi 

Kaivannaisjätealueet ovat yleensä laajoja, jolloin peittomateriaalien edullinen hinta on 
perusedellytys niiden käytölle. Taulukossa 15 on esimerkki peittomateriaalien hintatasoista. 
Peittokustannuksiin vaikuttavia tekijöitä materiaalin raaka-ainehinnan lisäksi ovat myös 
kuljetuskustannukset, sekä materiaalin pitkäkestoinen toimivuus. Jos peittorakenne ei ole 
käyttökohteessaan kestävä ja sitä joudutaan myöhemmin korjailemaan, voi materiaalin hinta 
nousta väärin tehdyn valinnan seurauksena. 

Taulukko 15. Selvitys rikastushiekka-altaiden muotoilu- ja sulkemiskustannuksista (moreenipeitto) 
Pyhäsalmella (PSAVI 2017). 

Toimennpiteet Määrä €/yks. € 

Rikastushiekka-altaat    

A-altaan lammikon aitaus 1 000 m 30 €/m 30 000 € 

A-altaan hätäkanava 30 000   

B-altaan peiterakenne ja nurmetus    

- moreeni 256 800 m3rtr 15 €/m3 3 852 000 € 

- puhdistamoliete/multa 32 100 m3rtr 5 €/m3 160 500 € 

- nurmetus 320 000 2 €/m2 640 000 € 

D-altaan peiterakenne ja nurmetus    

- moreeni 248 000 m3rtr 15 €/m3 3 720 000 € 

- puhdistamoliete/multa 31 000 m3rtr 5 €/m3 155 000 € 

- nurmetus 310 000 m2 2 €/m2 620 000 € 

C-altaan tyhjentäminen ja muuttaminen kosteikoksi 40 ha 20 500 €/ha 820 000 € 

Rakennuttamis- ja yleiskulut (12 %)   1 203 300 € 

Yhteensä   11 230 800 € 
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4.7 Biopeiton elinkaari ja valmistuksen ympäristövaikutus 

Useille orgaanisille raaka-aineille, kuten biohiili, turve ja vesilaitosten liete, on tehty monia 
elinkaarianalyysejä sekä julkaistu tietoa biomassojen keruun ja valmistuksen ympäristövai-
kutuksista (esim. Yoshida et al. 2013, Pohjola 2014, Smebye et al. 2017) Tietojen perusteella 
voidaan esittää olennaisimmat asiat, jotka ovat otettava huomioon biopeiton valmistuksen ja 
käytön ympäristövaikutuksia parannettaessa. Biohiileen liittyvien ympäristövaikutusten 
minimoinnissa olennaisia asioita ovat puun kuljetus, kuivaus ja varastointi, pyrolysoinnin laatu 
eli ei kasvihuonekaasujen (KHK) päästöjä, energian käytön tehokkuus paikallisesti sekä 
biohiilen kuljetusetäisyys kompostointipaikkaan. Järkevää on järjestää hajautettu hiilen 
tuotanto ja logistinen kokonaisuus, jossa hiilen kuljetukset yhdistetään alueen muuhun 
liikenteeseen kuten kaivosten, metsätalouden ja turvetuotannon liikenteeseen. 

Turvetta ei tulisi ottaa koskemattomilta soilta vaan alueilta, joita on jo ojitettu esimerkiksi 
metsätaloutta varten. Myös polttoturpeen tuotantoalueiden pintakerros voitaisiin hyödyntää 
kompostiksi. Kuljetusetäisyys kompostointipaikkaan on olennainen ja alueellinen logistiikka 
tulee huomioida. Turpeen ottoon käytetyt alueet tulee ennallistaa ja hoitaa siten, että 
ravinteet eivät huuhtoudu vesistöihin. Tällä tavoin KHK-päästöt ovat vähäiset ja alueiden 
monimuotoisuus palautuu mahdollisimman hyvin. Lapissa olennaista on alueiden 
hyödyntäminen matkailuun liittyvissä elinkeinoissa. 

Monet tutkimustulokset osoittavat, että kompostointi on hyvä menetelmä ”hajautetuissa 
lietteen käsittelyjärjestelmissä” ja ravinteiden palautuksessa kasvien käyttöön (esim. Righi et 
al. 2013). Olennaista on optimoida puhdistuslaitoksen prosessin laatu ja tehokkuus, jolla 
estetään kasvihuonekaasujen ja ravinteiden päästöt. Kompostoinnissa päästöjen minimointi 
edellyttää aumojen (mikäli avokomposti) tehokasta sekoittamista ja kosteuden hallintaa. 
Biohiilen lisääminen biomassaan jo kompostoinnin alussa parantaa prosessin laatua ja 
vähentää KHK-päästöjä. Biopeiton valmistus ja käyttö sekä biomassojen kuljetukset on syytä 
suunnitella alueellisena yhteistoimintana kaivosalueen lähellä (60 km säde). Pyrolyysilaitteet 
kannattanee sijoittaa puhdistamojen yhteyteen lähelle kompostikenttiä, joissa 
peittomateriaalin sekoitukset voidaan tehdä tehokkaasti ja kullekin käyttökohteelle sopiviksi 
tuotteiksi. 

5 KÄYTETTÄVÄT TUTKIMUSMENETELMÄT  

5.1 Biomateriaalien käyttökokemuksia peittorakenteissa -kysely 

Biohiilen käytöstä toteutettiin kysely alan toimijoille, konsulteille, tutkijoille ja 
ympäristöviranomaisille. Kyselyssä kerättiin tietoa biomateriaalien käytön haasteista, kuten 
esimerkiksi materiaalien saatavuudesta sekä teknisten tietojen ja kustannusarvioiden 
riittävyydestä nykytilanteessa. Vastausten avulla määritettiin sellaiset alan toimijoiden 
tietotarpeet, joihin projektin aikana voidaan vastata sekä mahdolliset jatkotutkimustarpeet. 

Kysely toteutettiin Webropolin tarjoamalla kyselylomakepohjalla internetgallupina suomeksi 
(Suomessa toimivat yritykset, viranomaiset sekä muut vastaajat) ja englanniksi (Ruotsissa 
toimivat yritykset, viranomaiset sekä muut vastaajat). Kysely koostui 18 kysymyksestä, jotka 
keskittyivät peittorakenteisiin sekä niissä käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin ja saatavuu-
teen, peittorakenteissa käytettyihin biomateriaaleihin, sekä alueen jälkihoitonäkökulmaan. 
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Lisäksi jokaisessa kysymyksessä oli mahdollisuus kommentoida kysymystä tai antaa 
vapaasanainen palaute.  

Suomessa toimiville vastaajille kysely tehtiin 16.11.–15.12.2017 välisenä aikana. Kysely 
lähetettiin yhteensä 185 kaivosalan toimijalle, ympäristöviranomaiselle ja tutkijalle. Lisäksi 
kyselyn linkkiä jaettiin Mutku ry:n (Maaperän tutkimus ja kunnostus) sähköpostilistan kautta 
sekä viranomaisverkostossa. Suomen puolella vastauksia kyselyyn saatiin 17 kpl ja 
vastausprosentti oli 9,2 %. Kaikki vastaajat eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen ja 
useisiin kysymyksiin sai valita useampia vaihtoehtoja. 

Ruotsissa toimiville vastaajille kysely tehtiin 8.–31.1.2018. Kysely lähetettiin yhteensä 85 
kaivosalan toimijalle, ympäristöviranomaiselle ja tutkijalle. Kyselyyn saatiin seitsemän 
vastausta, jolloin vastausprosentti oli 8,2 %. Vastaajat vastasivat jokaiseen pääkysymykseen, 
mutta tarkentaviin lisäkysymyksiin vastasivat vain ne, joita aihe koski (esim. vastaajat, jotka 
jättivät vastaamatta kysymyksiin, tarkensivat vastausta “miksi ei” -vaihtoehtoon vastaamalla). 
Useisiin kysymyksiin sai valita monta vaihtoehtoa samanaikaisesti.  

Pienen vastausmäärän vuoksi kyselyn tulokset eivät ole tilastollisesti luotettavia. Niistä 
voidaan kuitenkin nähdä selviä ongelmakohtia ja tietotarpeita. Sekä Suomessa että 
Ruotsissa havaitut ongelmakohdat ovat hyvin pitkälle samoja. Taulukossa 16 on esitetty 
kysymyskohtaisesti kyselyn tulokset ja kappaleessa 5.2 on analysoitu tuloksia tarkemmin. 
Kaikki kyselyn tulokset ja saadut vapaamuotoiset vastaukset kysymyksittäin on esitetty 
liitteissä 1 ja 2. 

Taulukko 16. Yhteenveto Biopeitto-projektissa tehdyn kyselyn vastauksista. 

0: Toimijaroolin määrittely 

Suomi: Vastauksia saatiin eniten toiminnanharjoittajilta (53 %), joiden osuus myös kyselyn vastaan-
ottajista oli suurin. Konsultteja ja lupaviranomaisia oli vastaajissa kumpiakin 12 %. Vastaajista 23 % 
ilmoitti olevansa valvojia tai valvontaviranomaisia. Tutkijoita ei ollut vastaajissa yhtään. 

Ruotsi: Suurin osa vastaajista oli konsultteja (43 %) ja toiminnanharjoittajia (29 %) tutkijoiden ollessa 
vähemmistössä (14 %). Ympäristöviranomaisia ei ollut vastaajissa yhtään. Myös maa-ainesurakoit-
sijoita oli mukana vastanneissa. 

1: Millaisten kaivannaisjätealueiden peittomateriaalien kanssa olet ollut tekemisissä? 

Suomi: 12 % vastaajista ei ollut ollut tekemisissä peittomateriaalien kanssa, mutta tunsi aiheen teorias-
sa. Peittomateriaaleista kivennäismaa-ainekset olivat tuttuja 71 %:lle, biomateriaalit 53 %:lle ja tekniset 
materiaalit kuten geotekstiilit 29 %:lle vastaajista. Muut materiaalit olivat tuttuja 53 %:lle vastaajista. 
Vastaajat kertoivat käyttäneensä peitemateriaaleina mm. kivennäismaa-ainesten, biomateriaalien 
(kuten turve, biohiili, käsitelty yhdyskuntajätteen puhdistamoliete tai komposti) ja geotekstiilien lisäksi 
muita tarkoitukseen sopivia kierrätysmateriaaleja kuten tuhkaa, kipsiä, kuitusavea, valimohiekkaa, 
metsäteollisuusjätteitä, kalkkikiveä, soodasakkaa, poltettua kalkkia ja bentoniittia. 

Ruotsi: Vastaajilla oli kattavasti kokemusta erilaisista kaivosjätteen peittomateriaaleista kuitenkin siten, 
että biomateriaaleja oli käytetty harvemmin kuin muita materiaaleja. Yleisimmin vastaajat olivat olleet 
tekemisissä mineraaliainesten (86 % vastaajista) ja teknisten materiaalien kuten esimerkiksi erilaisten 
geotekstiilien (71 %) kanssa. Biomateriaalit olivat tuttuja 43 %:lle vastaajista. 14 % vastaajista tunsi 
aiheen vain teoriassa. 57 % vastaajista oli myös käyttänyt muita kuin edellä mainittuja materiaaleja 
peittoon: mm. green liquid solids / dregs (natriumkarbonaatti- ja natriumsulfaattisakat), tuhka, kalkkikivi 
ja valimohiekka mainittiin. 
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2: Millaisessa ympäristössä olevien peittorakenteiden kanssa olet ollut tekemisissä? 

Suomi: Yleisimmin vastaajilla oli kokemusta kaivosten rikastushiekka-alueiden (59 %), kaatopaikkojen 
(41 %) tai kaivoksen sivukivialueiden (35 %) peittorakenteista. 

Ruotsi: Erilaisista toimintaympäristöistä oli tasapuolisesti kokemusta kaivosympäristöjen jätekivikasojen 
ollessa yleisimpiä (86 %). Yhtä usein oli toimittu rikastushiekka-alueiden, kaatopaikkojen ja 
pilaantuneiden maiden parissa (43 % vastaajista kussakin ympäristössä). 

3: Onko erilaisista peittomateriaaleista ja niiden tekn. ominaisuuksista löytynyt riittävästi tietoa? 

Suomi: Reilu puolet vastaajista (59 %) koki peittomateriaalien teknisistä ominaisuuksista olevan 
riittämättömästi tietoa tarjolla. Vastaajista 41 % oli löytänyt tarvitsemansa tiedon.  

Ruotsi: 57 % vastaajista olisi tarvinnut lisää teknisiä tietoja peittomateriaaleista. Vastaavasti 43 % 
vastaajista ilmoitti löytäneensä riittävästi tietoja peittomateriaalien teknisistä ominaisuuksista. 

4: Onko erilaisista peittomateriaaleista ja niiden kem. ominaisuuksista löytynyt riittävästi tietoa? 

Suomi: Valtaosan (76 %) mielestä peittomateriaalien kemiallisista ominaisuuksista tietoa oli saatavilla 
liian vähän. Vain 24 % vastaajista katsoi kemiallisista ominaisuuksista löytyneen riittävästi tietoa. 

Ruotsi: Peittomateriaalien kemiallisista ominaisuuksista riittävästi tietoa oli löytänyt 57 % vastaajista, 
kun taas 43 % olisi kaivannut lisätietoja. 

5: Onko erilaisten peittomateriaalien saatavuudesta löytynyt riittävästi tietoa? 

Suomi: 59 % vastaajista ei ollut löytänyt tarpeeksi tietoa materiaalien saatavuudesta. Tietotarve näiden 
aiheiden osalta on erittäin ajankohtainen ja laaja-alainen.  

Ruotsi: Peittomateriaalien saatavuudesta löytyi pääosin hyvin tietoa (71 % vastaajista). Osa (29 %) 
kuitenkin koki, ettei saatavuustietoja löytynyt riittävästi. Materiaalien hintoja sekä biomateriaalin 
tuotantokustannusten tietoja kaivattiin lisää. 

6: Minkälaisia odotuksia peittomateriaaliin kohdistuu jälkihoitonäkökulmasta? 

Suomi: Peittomateriaaleihin kohdistuvista odotuksista yleisimpiä olivat edullisuus (88 % vastaajista) 
materiaalin tekninen toimivuus (65 %), ja peittomateriaalin toimivuus kasvualustana ja mahdollisimman 
nopean kasvillisuuden palautumisen mahdollistajana (53 %). Tärkeiksi peittomateriaalin 
ominaisuuksiksi vastaajat arvioivat myös kiertotalouden ja paikallisen yritystoiminnan edistämisen (47 
%) sekä käytön helppouden ja nopeuden (41 %).  18 % vastaajista toivoi materiaalin mahdollistavan 
jonkin tietynlaisen jälkikäytön kohteella. Vastaajat eivät eritelleet jälkikäytön luonnetta tarkemmin 
vapaamuotoisissa vastauksissa. 

Ruotsi: Tärkeimpinä peittomateriaalien ominaisuuksista koskien peitetyn alueen jälkihoitoa pidettiin 
edullista hintaa (86 % vastaajista), tekniseen odotusarvoon vastaamista (71 % vastaajista) ja lisäksi 
materiaalin tulee olla helppokäyttöistä (57 % vastaajista). Vastaajat pitivät keskenään yhtä tärkeinä 
paikallisen kiertotalouden ja yritystoiminnan edistämistä sekä alueen nopeaa kasvettumista (43 % 
kumpikin vastaus). Osa vastaajista (29 %) toivoi peittomateriaalin mahdollistavan tietyn tyyppisen 
maankäytön peittämisen jälkeen. 

7: Onko biomateriaalien käytöstä peittorakenteissa riittävästi ohjeistusta saatavilla? 

Suomi: Biomateriaalien käytöstä ei suurimman osan vastaajista mielestä ole riittävästi tietoa tarjolla (47 
%) tai he eivät tunteneet aihetta (35 %). Vain 18 % vastaajista koki löytävänsä riittävästi ohjeistusta. 
Suurin ongelma oli, että ohjeistusta on kaiken kaikkiaan vain vähän saatavilla (37 %), eikä se kata 
kaikkea tarvittavaa tietoa (25 %). Osa koki, ettei materiaaleja ole testattu, eivätkä ne sovellu käyttöön 
Suomen olosuhteissa tai sovi lainsäädännön kanssa yhteen (13 %). Vapaamuotoisissa vastauksissa 
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toivottiin biomateriaaleille käyttöohjeita, mitoitusohjeita ja kerrottiin saatavilla olevien ohjeiden olevan 
ristiriitaisia.  

Ruotsi: Valtaosa vastaajista (57 %) koki, ettei biomateriaalien käytöstä peittorakenteessa ole tarpeeksi 
tietoa saatavilla. Yksikään vastaaja ei kertonut tietoa olevan riittävästi saatavilla, ja 43 % vastaajista ei 
tuntenut aihetta. Lisätietoja olisi kaivattu aiheesta yleisesti (50 %), aiheesta on hyvin vähän tietoja 
saatavilla 25 % mielestä, ja 25 % näkee tietoa olevan kyllä saatavilla, mutta siitä puuttuu juuri heidän 
kaipaamansa näkökulma. Vapaamuotoisissa vastauksissa tuotiin esille, ettei biomateriaalien 
soveltamisesta juuri kaivosympäristössä käytettäväksi ole tietoa. 

8: Voidaanko biomateriaalin käytöllä yksin tai yhdessä jonkin muun ratkaisun kanssa vastata lain 
vaatimuksiin peittomateriaalille? 

Suomi: Biomateriaalien sopivuudesta peittorakenteisiin joko yksin tai yhdessä jonkin muun materiaalin 
kanssa vastaajista 53 % arvioi, ettei tunne asiaa. Osa vastaajista (41 %) arvioi kuitenkin biomateriaalien 
sopivan joko yksin tai yhdessä jonkin muun ratkaisun kanssa peittomateriaaliksi. Suurin osa ”kyllä” -
vastauksen antaneista koki biomateriaalien parantavan peittomateriaalien laatua lain näkökulmasta (57 
%). Tätä tietoa ei kuitenkaan perusteltu vapaamuotoisissa vastauksissa. Pelkästään yksi vastaaja 
ilmoitti, etteivät biomateriaalit sovellu peittoratkaisuun, ja ettei asiasta ole vielä riittävästi 
kokemusperäistä tietoa. 

Alle kolmasosa vastaajista (29 %) koki biomateriaalien käytön joko yksin tai yhdessä muiden 
materiaalien kanssa voivan vastata lakiteknisestä näkökulmasta peiton laadulle asetettuihin tavoitteisiin. 
Valtaosalle vastaajista aihe ei ollut tuttu (71 %). Yksi vastaaja katsoi biomateriaalien parantavan peiton 
laatua lakiteknisestä näkökulmasta. 

9: Onko jokin ympäristön ominaisuus rajoittanut peittoratkaisun vaihtoehdon valintaa? 

Suomi: Suuri osa vastaajista (47 %) ei ole kohdannut esteitä biomateriaalien käytölle peittorakenteissa 
ympäristön ominaisuuksien osalta. Kohdatuista esteistä yleisimpiä ovat pohjavesialueet (24 % 
vastaajista), joilla oli vedenottoa (muista pohjavesialueista ei kysytty), sekä erityisen märät tai kuivat 
olosuhteet kohteella (18 % vastaajista). Sulfidimaat tai happamat alueet ja maaperän pilaantuneisuus 
koettiin yhtä usein rajoitteiksi peittomateriaalin valinnassa (12 % kumpikin). Myös ennakkoluulot 
biomateriaalin käyttöä kohtaan (hajut, vaikutus asuinalueisiin) sekä materiaalin saatavuus ja 
käyttöalueen hankalat maastonmuodot ovat rajoittaneet käyttöä (35 %).  

Ruotsi: Lähes puolet vastaajista kokee, etteivät ympäristön ominaisuudet ole rajoittaneet peittomate-
riaalin / peittorakenteen valintaa (43 % vastaajista). Ne, jotka ovat kohdanneet rajoitteita, ovat 
yleisimmin kohdanneet aktiivisessa vedenottokäytössä olevien pohjavesialueiden läheisyydestä 
johtuvia rajoitteita (43 %), ja noin kolmasosa vastaajista (29 %) koki sään ääriolosuhteiden (kuivuus tai 
märkyys), alueen happamuuden (29 %) tai pilaantuneisuuden (29 %) asettaneen erityisiä vaatimuksia. 
Emäksisten olosuhteiden vuoksi ei ollut tullut rajoitteita vastaan. Muita rajoitteita oli kohdannut 14 % 
vastaajista. Näiksi mainittiin happaman kaivosvaluman vähentäminen. 

10: Millaista hyötyä tavoittelet biomateriaalien käytöllä peittorakenteessa? 

Suomi: Biomateriaalien käytöllä tavoiteltiin kohteen nopeaa maisemoitumista (59 % vastaajista), pinta-
maan pölyämisen vähentämistä ja metallien sitomista (53 %) sekä eroosioherkkyyden vähenemistä 
pintarakenteessa (35 %). Muita biomateriaalien käytöstä saatavia hyötyjä olivat pienempi materiaali-
määrä sekä kustannukset verrattuna muihin vaihtoehtoihin, hapen pääsyn estäminen peitettyyn 
materiaaliin sekä peitettävän jätteen vaaraominaisuuksien tai ympäristövaikutusten vähentäminen. Yksi 
vastaajista tavoitteli biomateriaalien käytöllä kiertotalousyhteistyötä. 

Ruotsi: Biomateriaalien käytöllä peittorakenteissa tavoiteltiin metallien kulkeutumisen vähentämistä (71 
%), maisemoinnin helpottamista ja kasvillisuuden leviämisen nopeuttamista (43 %) sekä eroosion 
vähentämistä (43 %). Yksi syy valintaan oli myös biomateriaalien helppo käytettävyys (43 %). 29 % 
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vastaajista kertoi valitsevansa biomateriaalin helpon lupaprosessin vuoksi. Muita syitä valita bioma-
teriaalia peittorakenteeseen olivat mahdollisuus yhdistää useita edellä mainittuja piirteitä sekä metaanin 
hapettuminen. 

11: Mikäli tunnet biomateriaalin toimivuuden peittorakenteissa, ovatko ne vastanneet odotettua?  

Suomi: Biomateriaalien toimivuuden osana peittorakennetta tunsi 6 % vastaajista ja 6 % vastasi, ettei 
tuntenut toimivuutta. Yksi vastaaja esitti biomateriaalien toimineen teknisesti, kuten odotettiin, ja yksi 
vastaaja esitti, ettei materiaali osittain toiminut, kuten teknisesti odotettiin. Kemiallista toimivuutta ei 
kommentoitu. Valtaosa vastaajista (88 % eli 15 kpl) ei tuntenut asiaa.  

Ruotsi: Suurin osa vastaajista (71 %) ei tuntenut asiaa. Niillä vastaajilla, jotka tunsivat biomateriaalien 
käyttäytymisen peittorakenteessa (14 %), oli eriäviä mielipiteitä materiaalien toimivuudesta. 14 % 
vastaajista katsoi, että materiaali oli toiminut teknisesti tavalla, jota odotettiinkin. Odotusarvoa ei kui-
tenkaan tässä mainittu. Lisäksi 14 % vastaajista kertoi, ettei materiaali toiminut kemiallisesti lainkaan 
kuten odotettiin. Tässä tapauksessa oli käytetty turvetta, jonka elinkaari ei vastannut odotettua. 
Vastauksessa tarkennettiin myös toimivuuden riippuvan siitä, mitä biomateriaalilta odotetaan. 
Biomateriaaleja voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, kuten eristekerroksena, kasvualustana tai 
estämään maan eroosiota, joilla kaikilla on keskenään erilaiset kemialliset ja tekniset odotusarvot. 

12: Oletko kohdannut esteitä biomateriaalien luvitusprosessissa kaivannaisalueita koskien?  

Suomi: Biomateriaalien lupaprosessissa kaivannaisalueita koskien 53 % vastaajista (9 kpl) oli kohdan-
nut esteitä, ja 47 % (8 kpl) ei ollut kohdannut esteitä. Niistä vastaajista, jotka kohtasivat esteitä, 78 % 
koki suurimmiksi esteiksi biomateriaalien käyttökokemusten puutteen ja 33 % teknisten tietojen puut-
tumisen. Kemiallisten laatutietojen puute hankaloitti lupaprosessia 22 % mielestä ja 11 % koki, ettei 
tietoja voi suoraan soveltaa Suomen olosuhteisiin. Niiden vastaajien mielestä, joilla ei ollut esteitä 
lupaprosessissa, luvitusta helpottivat kemiallisten tietojen saatavuus (50 % vastaajista) sekä teknisten 
tietojen saatavuus ja käyttökokemusten riittävyys (38 % vastaajista). 25 % vastaajista katsoi, että 
materiaaleja on riittävästi testattu Suomen olosuhteissa tai tietoja voidaan soveltaa Suomen 
olosuhteisiin. 

Ruotsi: Yli puolet vastaajista (57 %) oli kohdannut haasteita biomateriaalien luvituksen suhteen 
peittorakenteessa kaivoskohteissa. Vastaavasti vajaa puolet (43 %) ei ollut törmännyt esteisiin. 
Luvituksessa hankalimmiksi koettiin käyttökokemusten puute (50 % vastaajista), sekä materiaalien 
testaus olosuhteissa, jotka poikkeavat käyttökohteen olosuhteista (50 % vastaajista). 25 % vastaajista 
ilmoitti, ettei teknisistä tai kemiallisista ominaisuuksista ollut myöskään tarpeeksi tietoa. Niistä, jotka 
eivät olleet kokeneet esteitä lupaprosessissa, 33 % katsoi biomateriaaleista olevan riittävästi teknistä 
sekä kemiallista tietoa saatavilla, ja 67 % katsoi käyttökokemuksia olevan riittävästi. Samoin 67 % 
vastaajista koki materiaaleja testatun riittävän monipuolisesti, jotta tietoa voitiin soveltaa heidän 
kohteilleen. Vastaajat toivat myös esiin jokaisen kohteen olevan erilainen, jolloin kohteelle valittavan 
materiaalin käyttäminen tulee perustella. Miksi juuri kyseisen aineen käytön tulisi olla kyseisellä 
kohteella sallittua? Myös materiaalin elinkaari ja käyttöikä tulee huomioida luvituksessa. Materiaalin 
koostumus, kuten sen sisältämät raskasmetallit, tulee myös huomioida. 

13: Onko eri biomateriaalien kustannustietoja vertailua varten riittävästi saatavilla? 

Suomi: Vastaajista 88 % katsoo, ettei biomateriaalien kustannustietoja ole riittävästi saatavilla. 
Kustannusvertailut, joita on ollut saatavilla, on tehty erilaisiin olosuhteisiin tai käyttötarkoituksiin (33 %), 
tai tietoa on yksinkertaisesti aivan liian vähän saatavilla (73 %). 

Ruotsi: Yli puolet vastaajista (57 %) koki, ettei biomateriaalien kustannusvertailuja varten ole riittävästi 
tietoja saatavilla. Kustannusten hinnan koettiin vaihtelevan riippuen siitä, onko käyttötarpeeseen 
sopivaa materiaalia valmiiksi tarjolla lähiseudulla vai pitääkö se erikseen valmistaa, sekä riippuen 
kuljetusmatkan pituudesta ja tarvittavan materiaalin laadusta. 
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14: Onko biomateriaalien saatavuus ollut riittävällä tasolla? 

Suomi: Biomateriaalien saatavuuden suhteen vastaukset ovat melko lailla jakaantuneita. Noin puolet 
vastaajista kertoo, ettei heillä ole tietoa biomateriaalien saatavuudesta (53 %). Osa vastaajista (17 %) 
katsoo saatavuuden olevan hyvä, mutta kuljetusmatkojen pitkiä. 12 % mielestä saatavuus on riittävä, 
samoin 12 % arvioi materiaalien saatavuuden oleva riittävä, mutta he eivät ole voineet hankkia 
parhaiten kohteelle sopivaa materiaalia. Vain 6 % vastaajista kertoo saatavuuden olevan riittämätöntä. 

Ruotsi: Suurimmalla osalla vastaajista (57 %) ei ollut tietoa biomateriaalien saatavuudesta. Osa vastaa-
jista katsoi biomateriaalien saatavuuden olevan pääosin hyvä (29 %), mutta kuljetusmatkojen pitkiä 
(tuotanto rannikolla ja kaivokset sisämaassa). Osa vastaajista (14 %) koki, ettei löytänyt parhaiten 
kohteelleen sopivaa materiaalia. 

15: Millaista kasvillisuutta peittorakenteen päälle on mielestäsi suositeltavaa istuttaa? 

Suomi: Peittorakenteen päälle istutettavasta kasvillisuudesta vastaajat suosisivat ensisijaisesti 
ruohovartisia kasveja ja pieniä pensaita (35 %) tai pelkästään ruohovartisia kasveja (22 %). 
Ruohovartisten kasvien lisäksi pensaita ja puita suosisi 18 % vastaajista. Jotain muuta istuttaisi 18 % 
vastaajista, ja 6 % ei ole miettinyt asiaa.  Peiton päälle istutettavan kasvillisuuden tulisi valtaosan 
mielestä sopeutua paikalliseen maisemaan. 

Ruotsi: Kysymykseen millainen kasvillisuus on toivottavaa peittoratkaisun päällä, saatiin hyvin erilaisia 
vastauksia. 29 % vastaajista suosisi ruohovartisia kasveja, 29 % ruohovartisia kasveja ja pieniä pen-
saita. Samoin 29 % vastasi, ettei mitään kasvillisuustyyppiä suosita erityisesti. 14 % vastaajista kertoi 
kasvillisuustyypin valinnan olevan kohdekohtaista. Kukaan vastaajista ei suosisi puita peittoratkaisun 
päällä edellisten vaihtoehtojen lisäksi. 

16: Mitkä asiat mielestäsi rajoittavat kasvillisuuden valintaa peittorakenteessa? 

Suomi: Teknisten vaatimusten katsottiin rajoittavan eniten kasvillisuuden valintaa peittorakenteessa (76 
% vastaajista), sillä kasvillisuus ei saa rikkoa peittoon kuuluvia rakenteita. Toiseksi merkittävimmäksi 
rajoitteeksi koettiin kasvillisuuden menestyminen kohteella (47 % vastaajista). Vain 6 % vastaajista 
arvioi kasvien kemiallisen toiminnan aiheuttamien vaurioiden tai muutosten mahdollisuuden rajoittavan 
kasvillisuuden valintaa. 

Ruotsi: Peittorakenteeseen käytettävän kasvillisuuden valintaa rajoittaviksi tekijöiksi 71 % vastaajista 
ilmoitti rakenteen tekniset vaatimukset. Kasvillisuus ei saa vaurioittaa rakenteita. Seuraavaksi tärkein 
rajoittava tekijä (29 % vastaajista) oli kasvien menestyminen kohteella esimerkiksi ilmastollisista tai 
kohteesta aiheutuvista kemiallisista syistä. Kasvien katsottiin voivan myös houkuttaa paikalle 
epätoivottuja eläimiä (14 % vastaajista). 14 % vastaajista huomautti kasvillisuuden valinnalla voitavan 
vaikuttaa myös kohteeseen positiivisesti, kuten luomalla toivotuille lajeille ekologisesti sopiva alue 
(ekologinen remediaatio), tai torjumalla epätoivottuja lajeja. 

 

17: Miltä maiseman tulisi näyttää peittämisen jälkeen? 

Suomi: Peittämisen jälkeen maiseman tulisi näyttää vastaajien mukaan luonnontilaiselta niityltä (59 % 
vastaajista) tai luonnontilaiselta metsältä (18 % vastaajista). Noin neljäsosa vastaajista (23 %) katsoi, 
ettei kasvillisuustyypillä sinänsä ole merkitystä, kunhan se sopii ympäröivään luontoon ja maastoon. 

Ruotsi: Kaivoskohteen toivottiin näyttävän peittämisen jälkeen luonnontilaiselta alueelta. Luonnontilaista 
niittyä suosisi 29 % vastaajista, ja luonnontilainen metsä oli 29 % mieleen. Kosteikkoa suosisi 14 % 
vastaajista. Vastaajista 29 % katsoi, ettei luontotyypillä sinänsä ole merkitystä, kunhan se on 
kohteeseen sopiva. 
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18: Kohdistuuko jälkihoitotoimenpiteeseen odotuksia tai paineita ympäröivän yhteisön tai alueen 
käyttäjäryhmän taholta? 

Suomi: Jälkihoitotoimenpiteisiin kohdistuu odotuksia pääosin alueen asukkaiden ja muiden alueella 
liikkuvien osalta (65 % vastaajista); elinkeinonharjoittajien, kuten paliskunnat, osalta (29 %) ja 
pienempinä ryhminä myös turismin sekä järjestöjen osalta (18 % kumpikin). Kolmasosa vastaajista (35 
%) kertoi, ettei jälkihoitotoimenpiteisiin kohdistu ulkoisia odotuksia. 

Ruotsi: Hieman yli puolet vastaajista (57 %) koki, ettei heidän kohteeseensa kohdistu jälkihoitoa 
koskien ulkopuolisia odotuksia tai paineita esim. paikallisten yrittäjien, turistien tai yhdistysten osalta. Ne 
vastaajista, jotka arvioivat ulkopuolisia odotuksia olevan, arvioivat kohteeseen kohdistuvan odotuksia 
usealta eri taholta samanaikaisesti. Eniten odotuksia arvioitiin olevan paikallisten toimijoiden osalta, 
kuten yrittäjät / elinkeinonharjoittajat (29 %), asukkaat sekä muut paikalliset käyttäjät (29 %) ja 
yhdistykset ja kansalaisjärjestöt (29 % vastaajista). Turismin osalta odotuksia kohteen jälkihoidon osalta 
koki 14 % vastaajista. Vapaissa vastauksissa jälkihoitoon kohdistuvien odotusten kerrottiin tulevan 
erityisesti poronhoitajien / paliskuntien suunnalta. 

5.1.1 Vastausten tulkinta 

Kysymykset 0–2: Vastaajan tausta 

Suomesta poiketen Ruotsin vastaajissa ei ollut yhtään lupaviranomaista. Näin ollen Suomen 
vastauksissa saattaa korostua käytännön ratkaisujen toimivuus, ja Ruotsin vastauksissa 
aiheen teoreettinen tunteminen. Molemmissa maissa käytettiin samantyyppisiä materiaaleja. 
Useimmiten käytetyt olivat tuhkat, kipsi, sekä erilaiset sakat (natriumkarbonaatti- ja 
natriumsulfaattisakat, soodasakka). Vastaajilla havaittiin olevan kattavasti kokemusta 
erilaisista toimintaympäristöistä ja peittomateriaalivalinnoista. 

Suomessa yleisimpiä alueita, joilla oli käytetty peittorakenteita, olivat rikastushiekka-alueet, 
kun taas Ruotsissa sivukivialueet. Kaatopaikat ja pilaantuneiden maiden peittoratkaisut olivat 
yleisesti tunnettuja molemmissa maissa. Suurin osa vastaajista molemmissa maissa oli 
työskennellyt kahden erilaisen kohteen parissa. 

Kysymykset 3–5: Tiedon tarjonta (ominaisuudet, saatavuus) 

Suomessa materiaaleista kaivattiin vedenläpäisevyystietoja, sekä tietoa 
pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavista ominaisuuksista (routivuuden ja pakkasen kestävyys, 
liukoisuustietoja). Teknisistä materiaaleista (esim. eristyskalvot) koettiin olevan 
luonnonmateriaaleja paremmin tietoja saatavilla. 

Ruotsissa lisätietoja kaivattiin myös materiaaliseoksista, geoteknisistä ominaisuuksista, sekä 
biomateriaalien tuotantotekniikoista. Myös materiaalin vedenpidätyskyky olisi käyttäjiä 
kiinnostava tieto. Sekä Suomessa että Ruotsissa peittomateriaalitietojen löytämistä vaikeutti 
se, ettei eri materiaaleista ole tarjolla vastaavia tietoja, mikä vaikeuttaa materiaalien 
vertaamista keskenään. Eri materiaaleista testataan siis eri ominaisuuksia.  

Suomessa kaivattiin tietoja etenkin pitkäaikaistoimivuudesta, vertailukelpoista tietoa eri 
materiaalien vertailemiseksi keskenään sekä liukoisuustietoa. Myös hyvin yksityiskohtaista, 
tiettyyn tutkimuskysymykseen vastaavaa tietoa olisi tarvittu useasta materiaalista. Ruotsissa 
kemiallisista ominaisuuksista haluttiin tietoja kemiallisen karakterisoinnin osalta, sekä 
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erilaisten raaka-aineiden vaikutuksesta lopputuotteeseen. Myös tuotteiden hajoaminen, 
liukeneminen ja adsorptiokyky kiinnostivat. 

Suomessa syynä vastauksiin kohdissa 3-5 on todennäköisesti se, ettei peittomateriaaleina 
käytetä standardoituja tuotteita tai ratkaisuja, jolloin esimerkiksi paikallisesta moreenista tai 
paikallisesti tuotetusta biomateriaalista ei ole olemassa riittävästi tietoa edellä mainittujen 
aiheiden osalta. Vastaavasti satunnainen erä valimohiekkaa tai tuhkaa voi laadultaan poiketa 
seuraavasta tuotantoerästä. Näihin tietotarpeisiin voitaisiin vastata testaamalla ja esittämällä 
kyseisten materiaalityyppien yleisiä teknisiä ja kemiallisia ominaisuuksia, sekä antamalla 
kierrätysmateriaalia peittomateriaalina harkitsevalle toimijalle suosituksia testausmenetelmis-
tä tai yrityksistä, jotka tekevät näitä testejä. Vastaajat peräänkuuluttivat myös jonkinlaisen 
maa-ainespankin luomista peittomateriaaleille, sekä todellisuudessa saatavilla olevien 
materiaalimäärien parempaa esille tuomista.  

Suomen ja Ruotsin vastaukset eroavat toisistaan huomattavasti. Ruotsissa valtaosa 
vastaajista (71 %) oli löytänyt tarvitsemansa tiedon materiaalien saatavuudesta. Kyseessä 
voi olla erilaisten peittomateriaalien käyttö, jolloin niistä voi olla eritasoisesti tietoa saatavilla. 

Kysymykset 6–9: Odotukset, ohjeistukset, rajoitukset  

Suomessa teknisistä ominaisuuksista tärkeimmiksi vastaajat arvioivat vedenjohtavuuden 
sekä hapen diffuusion peittomateriaaliin. Tärkeää on lähinnä estää näiden pääsy 
kosketuksiin peitettävän materiaalin kanssa sen kulkeutumisen ja kemiallisten reaktioiden 
estämiseksi. Vastauksissa toivottiin myös huomioitavan, ettei joka kohteeseen voi asentaa 
samanlaista ratkaisua, vaan peittoratkaisu on laadittava tapauskohtaisesti kohteen 
ominaisuudet huomioon ottaen.  

Peittomateriaalin tulee olla vastaajien mielestä mahdollisimman tasalaatuista, jotta voidaan 
varmistua teknisten odotusarvojen täyttämisestä. Tämä osoittautunee haasteeksi monien 
peittomateriaaleina käytettyjen materiaalien osalta. Moreeni on luonnostaan koostumuksel-
taan vaihtelevaa, jolloin sen käyttö vaatisi homogenisointia tai esimerkiksi sopivien rae-
kokojen seulomista käytettäväksi. Monia biomateriaaleja tuotetaan pienissä erissä verrattuna 
peittorakenteissa tarvittaviin materiaalimääriin, jolloin laadussa saattaa esiintyä eroja tuotan-
toerien välillä johtuen lähtöaineen eroista kuten esimerkiksi biohiilen tuotannossa käytetystä 
puulaadusta, lietteen koostumuksesta tai kompostin maatuneisuusasteesta.  

Ruotsissa tekniset odotusarvot, joihin materiaalin tuli vastaajien mukaan pystyä vastaamaan, 
olivat hapen diffuusio, 85 % vedenpidätyskyky (jolloin hapen pääsy peitettyyn materiaaliin 
vähentyy vastaajaan mukaan), sekä materiaalin toimiminen eristeenä. 

Valtaosa käyttäjistä sekä Suomessa että Ruotsissa katsoi ohjeistusta olevan saatavilla vain 
vähän tai ei lainkaan. Biomateriaalien käyttöä koskien toivottiin enemmän ohjeistusta tietyn 
materiaalin soveltuvuudesta eri käyttötapauksiin. Tietoa kaivattiin esimerkiksi kunkin 
materiaalin käyttötapauskohtaisista tärkeimmistä ominaisuuksista, sekä materiaalien käytöstä 
juuri kaivosympäristössä. Vastaajat eivät tässä kohtaa kommentoineet, millaisia tietoja he 
olisivat kaivanneet lainsäädännön kannalta, tai mitkä olivat ne lainsäädännön vaatimukset, 
joiden vuoksi materiaalia ei voitu käyttää. 
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Suomessa asiaa tuntevien keskuudessa koettiin biomateriaalien tuovan sellaista lisäarvoa 
kaivannaisjätealueiden peittoratkaisuihin, jota muut materiaalit eivät ole tuoneet. Näin ollen 
biomateriaalien koetaan täydentävän peittoratkaisua ominaisuuksillaan, vaikka ne eivät 
yksinään täyttäisi peittomateriaaleille asetettuja odotuksia. 

Ruotsissa vastausjakauma todennäköisesti kertoo siitä, ettei biomateriaaleja ole käytetty 
usein peittomateriaaleina vastaajien joukossa. Syynä saattaa olla tiedon puute, materiaalien 
huono saatavuus, tai aiheen uutuus vastaajille. Toisaalta ne, jotka olivat käyttäneet 
biomateriaaleja, näkivät käytön tarpeellisena ja hyödyllisenä lakiteknisistä syistä. 

Suomessa vapaamuotoisissa kommenteissa peittoratkaisua rajoittavia tekijöitä ilmoitettiin 
olevan mm. ennakkoluulot, luonnonsuojelualueet kuten Natura, peittomateriaalin saatavuus 
ja kustannukset sekä peitettävän alueen jyrkkyys, jolloin materiaalin tuli olla ensisijaisesti 
rinteessä pysyvää. Yksi vastaaja ilmoitti materiaalivalintaan kohdistuneen myös useita 
rajoittavia tekijöitä samanaikaisesti. Peittomateriaaliksi sopivien materiaalien puutetta ei 
mainittu rajoitteeksi, vaan optimivaihtoehdon saatavuus ja muut tekijät olivat usein esteenä 
sopivimman materiaalin valinnalle.  

Ruotsissa useassa tapauksessa rajoituksia ei ollut tullut vastaan, tai sitten rajoitus johtui 
pohjavesialueen läheisyydestä. Kohteen ominaisuudet (esim. sää, maaperän laatu) olivat 
usein valintaan vaikuttava tekijä. Molemmissa maissa useita erilaisia rajoittavia tekijöitä 
katsottiin voivan kohdistua kohteeseen samanaikaisesti. 

Kysymykset 10–11: Biomateriaalin toimivuus peittorakenteessa 

Tärkeimpinä ominaisuuksina nousevat esiin samat kohdat molemmissa maissa; metallien 
sitominen, eroosion estäminen, nopea maisemoituminen. Molempien maiden kyselyiden 
vapaamuotoisista vastauksista käy ilmi biomateriaaleja käyttävien tuntemus materiaalien 
ominaisuuksista ja tietämys siitä, mitä niiltä voidaan odottaa osana peittoratkaisua. 
Suomessa vapaamuotoisissa vastauksissa tuotiin esiin myös peitettävän materiaalin 
hapettumisen estoa pidettävän tärkeänä. 

Kummassakaan maassa biomateriaalien toimivuutta ei tunneta hyvin, ja käyttökokemuksista 
toivottaisiin olevan enemmän tietoa saatavilla. Kummankin maan osalta tämä vastaus on 
selkeästi ristiriidassa kahden aiemman kanssa. Tämä voi tarkoittaa, että biomateriaalien 
mahdollisuudet tunnetaan teoriassa käyttäjien keskuudessa ja tiedetään, mitä niiltä 
odotetaan ja millaisia ominaisuuksia niillä on, mutta käytännössä materiaalin toimivuutta 
rakenteessa ei ole ollut mahdollista seurata lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, sitä ei ole 
edellytetty lupapäätöksessä, tai asiaa on ylipäänsä vaikeaa monitoroida. Biomateriaalien 
toimivuutta rakenteissa pitkän aikavälin seurantana on ollut kenties teknisesti vaikeaa tai 
taloudellisesti mahdotonta toteuttaa. 

Biomateriaalien käytön osalta kommentoitiin myös huolimattomasti valitun / tuotetun 
biomateriaalin voivan lisätä vieraslajien leviämistä, jos materiaaliin on jäänyt vieraslajien 
siemeniä. Myös kokeiluita ja työpajoja sekä vesi- ja jätehuoltolaitosten yhteistyötä tässä 
aiheessa toivottiin lisättävän. 

Kysymysten 10 ja 11 perusteella voidaan arvioida valtaosan toimijoista olevan halukkaita 
biomateriaalien käyttöön, sillä ne voivat tuoda monenlaista hyötyä ja uusia ominaisuuksia 
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peittorakenteeseen. Käyttökokemuksia on kuitenkin toistaiseksi vähän, eikä biomateriaalien 
käyttäytymistä tunneta hyvin.  

Kysymys 12: Esteet luvitusprosessissa 

Suomen osalta vastaukset näyttävät jakautuneen selkeästi kahtia (kyllä 53 %, ei 47 %), mikä 
voi tarkoittaa sitä, että tiettyä materiaalia käyttäneet ovat löytäneet siitä tietoja, ja jotain muuta 
vaihtoehtoa käyttäneet eivät ole löytäneet, eli materiaaleista tarjolla oleva tieto on eritasoista 
materiaalista riippuen. Toisaalta tämä voidaan tulkita myös siten, että tietolähteiden pariin 
ovat löytäneet vain puolet tiedon tarvitsijoista. Myös Ruotsin osalta vastausten jakauma (kyllä 
57 %, ei 43 %) voi riippua siitä, mitä biomateriaalia vastaajat ovat käyttäneet. Joistain 
materiaaleista voi olla kertynyt käyttökokemuksia jo pidemmältä ajalta toisten materiaalien 
ollessa uudempia.  

Monet vastaajien tuntemissa kohteissa käytetyt biomateriaalit voivat olla myös 
kierrätysluontoisia, eli niiden tuotantoa ei ole optimoitu tiettyyn tarkoitukseen, vaan ne ovat 
jonkin prosessin sivuvirta. Tällöin niitä ei ole voitukaan tutkia kaikkien mahdollisten 
käyttötarkoitusten tarpeisiin. Voidaankin kysyä, onko tässä tapauksessa tutkimisvelvollisuus 
tuottajalla vai käyttäjällä. Molemmissa maissa mainitaan käyttökokemusten puutteen 
vaikeuttavan luvitusprosessia. 

Kysymykset 13–14: biomateriaalia koskevan tiedon saatavuus 

Suomessa yleisemmin kuin Ruotsissa katsottiin kustannusvertailuja olevan liian vähän 
saatavilla. Sopivien kustannustietojen löytyminen peittokohteen läheltä oli myös haastavaa. 
Kustannustietojen merkitys kasvaa myös sitä mukaa, mitä suurempi materiaalimäärä 
tarvitaan. Kuljetusmatkat voivat ovat molemmissa maissa huomattaviakin; Suomessa 
materiaalien tuotanto keskittyy maan eteläosaan kun käyttötarve on pohjoisessa, Ruotsissa 
taas peittomateriaalien tuotanto on rannikolla ja käyttötarve sisämaassa. 

Vapaamuotoisista vastauksista havaitaan, että materiaalia kyllä on, mutta ei välttämättä 
sopivalla etäisyydellä käyttökohteesta. Kun etäisyys kohteeseen on liian pitkä, katsotaan, 
ettei materiaali ole käytännössä saatavilla kustannusvaikutusten vuoksi. Vastauksista ei käy 
ilmi, mitä materiaalia on ollut riittävästi saatavilla, mitä olisi toivottu saatavan enemmän, tai 
millainen kuljetusmatka on ollut liian pitkä. Tässä kohdassa voi olla myös mahdollista 
saatavuuden ja kuljetusmatkojen vaihtelevan materiaaleittain, ja vastausten riippuvan tietyn 
materiaalin käyttökokemuksista. 

Kysymykset 15–18: Kasvillisuus ja maisemointi  

Selkeää kasvillisuustyypin preferenssiä ei tullut esiin kummankaan maan osalta. 
Kommenteissa tuotiin esiin näkemys, että tärkeintä on saada istutettu kasvillisuus leviämään 
alueelle nopeasti, mikä luo parhaimman kasvualustan alueen luonnollisen kasvillisuuden 
palautumisessa alueelle. Aluksi istutettavan kasvillisuuden laadulla ei ole muuta merkitystä, 
kuin perusolosuhteiden parantajana ja siten luonnollisen sukkession mahdollistajana. 
Vastaukset heijastavat kuitenkin vaatimusta siitä, etteivät peittorakenteessa olevat kerrokset 
saa rikkoutua. 

Suomen kyselyssä esitettyjä näkökulmia kasvillisuuden valintaan olivat mm. luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen kasvillisuusvalinnoilla, sekä vieraslajien leviämisen 
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rajoittaminen. Suomessa kaivostoiminta sijaitsee usein pohjoisessa, jolloin jo ilmastotekijät 
rajoittavat valittavan kasvillisuuden laatua. Samat näkökulmat tulevat esiin myös Ruotsissa. 
Molemmissa maissa peittorakenteen tekniset seikat ovat tärkeimpiä kasvillisuuden valinnalle. 
Ruotsin vastauksissa tuodaan esille myös mahdollisuus käyttää kasvillisuutta 
elinympäristöjen ennallistamistarkoituksessa. 

Molempien maiden vastauksissa esitettiin toive luonnonmukaiselta näyttävästä 
lopputilanteesta peittämisen jälkeen, sekä kasvillisuuden toimiminen kohdekohtaisesti. 
Suomen vastauksissa ei tuotu esiin toivetta esimerkiksi urbaanin tyyppiselle maankäytölle 
(kuten esimerkiksi golfkenttä, puisto tai urheilualue), tai alueen jatkokäytölle missään muussa 
muodossa kuin luonnontilaisena alueena. Kysymyksen 6 vapaamuotoisissa kommenteissa 
tuotiin kyllä esille mahdollisuus käyttää peitettyä aluetta esim. energiapuun tuotannossa, 
jolloin alue niitettäisiin säännöllisesti ja estettäisiin puuston kasvaminen kohteelle. Myöskään 
Ruotsissa yksikään vastaajista ei suosinut vaihtoehtoa, jossa alue näyttäisi rakennetulta 
ympäristöltä, mutta kohdekohtaista harkintaa jatkokäytön suhteen tulisi tietenkin tehdä. 

Suomessa ulkopuolisista odotuksista useimmiten kohdattiin alueen asukkaiden ja muiden 
alueella liikkuvien osalta tulevia odotuksia jälkihoitotoimenpidettä koskien, ja toiseksi 
useimmiten odotuksia tuli elinkeinonharjoittajien suunnasta. Kolmannes vastaajista ei 
kokenut kohteeseensa kohdistuvan ulkopuolisia odotuksia. Ulkopuolisten odotusten 
puuttuminen voi kertoa esimerkiksi peitettävän kohteen sijaitsevan syrjässä paikallisten 
yhteisöjen tai yritysten toiminnoista. 

Haastavimmiksi osa-alueiksi Suomessa koettiin puutteellinen tieto peittoratkaisujen 
pitkäaikaisvaikutuksista ja kestävyydestä, sekä hankalat luvitusprosessit. Ruotsissa taas 
kohteeseen ei useimmiten kohdistunut ulkopuolisia odotuksia, joten Ruotsissa peitettävät 
kohteet sijaitsevat todennäköisesti kauempana asutuksesta kuin Suomen kohteet. Ruotsissa 
jälkihoitotoimenpidettä koskevat odotukset tulivat tasaisesti asukkailta, yrittäjiltä ja järjestöiltä 
turismin ollessa pienimmässä roolissa. 

Ruotsin kommenteissa tuotiin myös esille ympäristöviranomaisten vaatimus / odotus 
parhaasta mahdollisesta ratkaisusta. Vastaaja esitti, ettei paras ratkaisu suinkaan aina ole 
kallein, vaan pitäisi voida hyväksyä myös edullisempi ratkaisu, jos se teknisesti vastaa 
jälkihoidolle asetettuihin vaatimuksiin. Haasteelliseksi koettiin myös vaatimus kohtuullisista 
alueen hoitokuluista pitkällä aikajänteellä, sekä materiaalien pitkän aikavälin kestävyys 
esimerkiksi aineiden huuhtoutumisen ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

5.2 Kolonnikoe  

Kaivannaisjätealueen peittoratkaisu suunnitellaan lähtökohtaisesti pysyväksi rakenteeksi, 
joten on tärkeä tuntea peittomateriaalien kemiallinen ja fysikaalinen sekä lyhyt että pidempi-
aikainen muuttuminen. Materiaalin muuttumiseen ja rapautumiseen vaikuttavat mm. sen 
ominaisuudet, sääolosuhteet ja toiset materiaalit, joihin se on yhteydessä. Biopeitto-projektin 
yhtenä tavoitteena on selvittää peittomateriaalin ja kaivannaisjätemateriaalin ominaisuudet 
sekä mineralogiset ja kemialliset muutosprosessit. 

Haitta-aineiden liukenemiskäyttäytymistä voidaan tutkia monella tavalla riippuen mitä 
halutaan selvittää. Materiaalin liukoisuuteen vaikuttavat mm. näytteen homogeenisyys, 
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partikkelikoko, huokoskoko ja vedenpidätyskyky. Nämä vaikuttavat mm. kiinteän materiaalin 
läpi virtaavan nesteen virtausnopeuteen, nesteen ja kiinteän väliseen vaikutusaikaan, pH-
muutokseen, hapetuspelkistysolosuhteisiin sekä kemiallisiin reaktioihin (Kalbe et al. 2008). 
Liukoisuuden tutkimiseen on olemassa monenlaisia testejä riippuen tutkittavasta materiaalis-
ta ja tutkimuksen tavoitteista. Kauppila ja Tornivaara (2014) ovat koonneet fi.opasnet.org-
sivustolle Rikastushiekka-alueiden päästöt rikastushiekan metallien liukoisuuteen ja 
happaman kaivosvesivaluman (AMD) arviointiin käytettäviä menetelmiä ja analyysejä. 
Laboratoriomittakaavan liukoisuustestejä ovat mm. läpivirtaus-, ravistelutestit ja uuttokokeet 
(Kalbe et al. 2008, Kuusela-Lahtinen et al. 2012, Laine-Ylijoki et al. 2015). Läpivirtaustestejä 
voidaan kutsua myös kolonnikokeiksi. Edellä mainittuja menetelmiä käytetään tutkittaessa 
materiaalin käyttäytymistä olosuhdemuutoksissa esimerkiksi pH-riippuvuustestin avulla tai 
materiaalin ajallisen muutunnan selvittämisessä. Kaivannaisjätteille soveltuvia liukoisuus-
testejä on myös useita. Kauppila ja Karlsson (2016) ovat maininneet kaivannaisjätteiden 
liukoisuuden tutkimisessa sulfidipitoisille jätemateriaaleille kehitellyt staattiset ja kineettiset 
testit. Heidän mukaansa kaivannaisjätteiden yleisin uuttotesti on kuningasvesiuutto Aqua 
Regia. Pitkäaikaisessa liukoisuuden tarkastelussa happoa tuottavien kaivannaisjätteiden 
haitta-aineiden liikkuvuutta on voitu arvioida myös NAG-testin suodoksesta (Räisänen et al. 
2010). NAG-testillä mitataan epäorgaanisen materiaalien kokonaishapontuottokykyä. Edellä 
mainittujen lisäksi kaivannaisjätteiden liukoisuus- ja rapautumiskäyttäytymistä on tutkittu mm. 
kosteuskammio- ja rapautumiskokeilla (esim. Hakkou et al. 2008). 

Kolonnitesteissä jätemateriaalin sisältämien monien eri muuttujien yhteisiä suotautumisvai-
kutuksia on haasteellista tutkia ja se jää usein selvittämättä (Kalbe et al. 2008). Kolonnitestit, 
samoin kuin muutkin laboratoriotestit (ravistelu-, kosteuskammio- ja rapautumiskokeet) 
keskittyvät joko orgaanisten tai epäorgaanisten aineiden käyttäytymisen ja/tai liukoisuuden 
selvittämiseen jätemateriaalissa tai jonkun materiaalin ominaisuuden selvittämiseen. 
Ravistelutesteihin verrattuna kolonnitestien on todettu kuvaavan kuitenkin todenmukai-
semmin materiaalin liukoisuusolosuhteita (Kalbe et al. 2008, Kuusela-Lahtinen et al. 2012), 
vaikka nekään eivät vastaa todellista tilannetta luonnon olosuhteissa. Laboratoriossa 
tehtävissä koejärjestelyissä voidaan saada suuntaa-antavia tuloksia miten esim. pidemmällä 
ajalla materiaalin liukoisuuskäyttäytyminen muuttuu tietyissä, kokeen aikaisissa olosuhteissa. 
Tuloksien perusteella voidaan arvioida eri haitta-aineiden kvalitatiivista liukoisuuden 
muutosta, muttei tarkkaa kvantitatiivista määrää.  

Biohiilestä on olemassa runsaasti erilaisia tutkimuksia. Esimerkiksi Kelly et al. (2014) ovat 
tutkineet männystä tehdyn biohiilen vaikutuksia, kun se on sekoitettu maa-ainekseen 
kahdella kaivosalueella tilavuussuhteissa 10 %, 20 % ja 30 %. Kyseisessä tutkimuksessa 
kolonnikokeen kesto oli 65 päivää ja siinä ajassa materiaali huuhdeltiin seitsemän kertaa. 
Biohiilen todettiin mm. heikosti nostavan maa-aineksen pH:ta sekä lisäävän nitraatin 
huuhtoutumista toisen kohteen materiaalissa. Kolonnikokeen liukoisuuden tarkastelussa 
biohiili lisäsi peruskationien liukoisuutta kummankin kohteen materiaalissa ja vähensi 
alumiinin, kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuuksia toisen kohteen materiaalin läpi 
kulkeutuneessa suodoksessa. Kelly et al. (2014) toteavat, että biohiilen lisäykset maaperään 
saattavat johtua alueen maa-aineksen sekä biohiilen ominaisuuksista johtuvista vaihtelevista 
fysikaalisista ja kemiallisista reaktioista. Täten pilaantuneelle maaperälle mahdollisesti 
tehtäviä biohiiltä käytettäessä on arvioitava huolellisesti sen pidättymiseen ja liukoisuuteen 
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vaikuttavia tekijöitä tapauskohtaisesti ennen laajamittaista käyttöä, jotta estetään mahdolliset 
kielteiset vaikutukset veden laatuun. 

Lisäksi olemassa olevien tutkimusten perusteella biohiilimateriaali voi joko sitoa tai liuottaa 
erilaisia aineita (Beesley et al. 2014); riippuen mm. biohiilen lähtömateriaalista ja 
polttolämpötiloista. Biohiilen ominaisuuksien on todettu muuttuvan ajanoloon johtuen 
rapautumisprosesseista, mineraalisten ja orgaanisten maa-ainesten vaikutuksesta sekä 
maaperän mikrobitoiminnan hapettavasta vaikutuksesta (Lehmann et al. 2011). Biohiilen 
kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien vaikutukset ovat kuitenkin heikosti tunnettuja 
(Lehmann et al. 2011). Biohiilen hyödyntäminen pilaantuneiden maiden ja kaivosalueiden 
kunnostamisessa tarvitsee edellä mainittujen asioiden lisäksi myös tapauskohtaisesti 
lisätutkimuksia (Beesley et al. 2014). 

Biopeitto-projektissa, kolonnikokeen lähtökohtana on ollut tarkastella miten biohiilimateriaali 
vaikuttaa peittomateriaalina yleisesti käytettävän moreenin ja rikastushiekan sisältämien 
alkuaineiden käyttäytymiseen. Tästä syystä projektissa on päädytty soveltamaan laboratorio-
olosuhteissa kineettisiä testejä. Kineettisillä testillä tarkoitetaan pidempiaikaista materiaalin 
käyttäytymisen seurantaa ja tällaiseen soveltuvia menetelmiä ovat mm. erilaiset 
kolonnikokeet sekä kosteuskammiotestit, joille osalle on olemassa omat yleisesti hyväksytyt 
standardisoidut menetelmäohjeet. Biopeitto-projektin kolonnikokeissa on sovellettu jätteiden 
karakterisointiin olemassa olevaa standardia (SFS-EN 14405:2017). 

Biopeitto-projektissa testataan osin samoja materiaaleja kuin Luken kasvihuonekokeissa on 
käytetty (kappale 5.4). Lisäksi tarkoituksena on testata GTK:n ja Luken kenttäkokeissa 
käytettäviä materiaaleja laboratorio-olosuhteissa. Kolonnikokeissa biohiili on pyrolysoitua ja 
sen lähtömateriaaleina ovat koivu, kuusi, komposti ja hake. Kolonnikoe on suunniteltu 
toteutettavan kahdessa vaiheessa. Tarkoituksena on tehdä kaksi kolonnikoetta, joiden kesto 
on vähintään puoli vuotta. Ensimmäisessä kokeessa peittomateriaaliin eli moreeniin on 
sekoitettu pyrolysoitua koivu- ja kuusipohjaista biohiiltä kolmessa eri tilavuussuhteessa (1 %, 
5 % ja 10 %). Lisäksi rikastushiekkamateriaaliin on sekoitettu pyrolysoitua biohiiltä 10 %:n 
tilavuussuhteessa. Kolonnit täytetään vedellä kolmen viikon välein. Veden annetaan 
vaikuttaa materiaalien kanssa kahden viikon ajan. Tämän jälkeen vesi imetään pois ja 
analysoidaan. Tämän jälkeen kolonnien annetaan olla kuivana viikon ajan. Kolonnikokeen 
aikana kolmen viikon toistoja tulee puolen vuoden aikana noin kahdeksan. Kolonnikokeilla 
tutkitaan miten biohiilimateriaali käyttäytyy sekoitettuna moreeniin sekä rikastushiekkaan. 
Tutkimuskysymyksiä ovat sitooko biohiili haitta-aineita vai ei ja mitä biohiilimateriaalista voi 
liueta. Edellä mainitun lisäksi laboratoriokokeiden tuloksia tullaan vertamaan 
kenttäolosuhteissa saataviin tuloksiin ja arvioimaan miten kolonnikokeet voidaan suhteuttaa 
näiden tulosten kanssa. Alustavasti voidaan jo todeta, että verratessa laboratorio-
olosuhteissa tehtyjä kokeita maastossa toteutettuihin liukoisuuskokeisiin epävarmuuksia 
tulosten vertailuun tuovat mm. laboratorion olosuhteet (kuten lämpötila), materiaalin 
esikäsittely (pieni raekoko), käytetyn veden koostumus (deionisoitu vesi), koejärjestelyt 
(esim. veden määrä, kuiva-aika) sekä kontaminaatioriskit. 
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5.3 Lysimetritutkimus ja Rautuvaaran rikastushiekka-alueen kenttäkokeet 

Biopeitto-projektin työpakettien 2 ja 3 kenttäkokeet on suunniteltu toteutettavan Rautuvaaran 
rikastushiekka-altaalla (Kuva 5). Alueelle aidattiin vajaan puolen hehtaarin laajuinen koeala, 
johon perustettiin peittoratkaisuja vertaileva lysimetrikoejärjestelmä (GTK) sekä kasvualusta-
tutkimus (Luke). Luken suorittamiin tutkimuksiin kuuluu sekä lysimetrejä että muutaman 
neliömetrin koekenttiä. Lisäksi koealalle pystytettiin sääasema paikallisten sääolosuhteiden 
mittaamiseksi ja hyödynnettäväksi kenttäkokeiden taustamateriaalina. Rautuvaarassa 
suoritetut kenttäkoejärjestelmät käydään läpi tarkemmin kappaleissa 5.3.1 ja 5.3.2. 

 

Kuva 5. Koekentän sijainti Rautuvaaran kaivoksen rikastushiekka-alueella. Pohjakartta © 
Maanmittauslaitos ja HALTIK 2013. 

Kenttäolosuhteissa toteutettavien pitkäkestoisten lysimetrikokeiden avulla on tarkoitus 
selvittää eri peittoratkaisujen toisistaan poikkeavia ympäristövaikutuksia ja -kelpoisuutta. 
Käytettävät materiaalit ja seossuhteet valittiin tutkimusfokuksen (biohiili), ja tämän 
kirjallisuusselvityksen sekä kolonnikokeiden kerätyn tiedon perusteella. Eri materiaalien 
ympäristökelpoisuutta sekä niiden pitkäaikaiskäyttäytymistä voidaan mitata kenttäkokeiden 
lisäksi laboratoriossa suoritettavilla testeillä, joista useat ovat standardisoitu. Esimerkiksi 
laboratoriossa tehtäviä staattisia testejä käytetään mm. hapontuottopotentiaalin arvioimiseen 
ja erilaisia kineettisiä testejä, kuten kosteuskammio- ja ravistelutesteissä alkuaineiden liukoi-
suustutkimuksiin (esim. Sobek et al. 1978, CEN 2002, CEN 2004, Price 2009, CEN 2011). 
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Näissä testeissä laboratorio-olosuhteet ovat hyvin kontrolloidut, jolloin mm. veden virtaus on 
tasaista sekä materiaalimäärä ja määräsuhteet vakioita. 

Lysimetrikokeiden oleellisin ero laboratoriokokeisiin on luonnonolosuhteet, mittakaavan 
suurentamismahdollisuus sekä usein myös tutkimusjakson kesto (Hansen et al. 2000). 
Biopeitto-projektissa toteutettu lysimetrikoejärjestelmä luokitellaan standardoimattomiin 
kineettisiin testeihin, jonka pääperiaatteena on, että ne suunnitellaan sekä säädetään erik-
seen jokaisen tutkimushankkeen vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. Laboratoriotesteistä 
poiketen kenttälysimetrit toteutetaan useimmiten todellisissa ilmasto-olosuhteissa, jolloin ne 
antavat hyvän vertailuaineiston laboratorion liukoisuustesteille. Lysimetrit poikkeavat 
kasakokeisiin nähden reunavaikutusten osalta, sillä sivut eli lysimetrien seinämateriaali estää 
mahdollisesti sivulta tulevan horisontaalisen veden virtauksen ja hapen diffuusion. 

Lysimetritestejä on käytetty etenkin maa- ja metsätalousaloilla sadeveden suotautumistut-
kimuksissa useita vuosisatoja, ja ensimmäiset lysimetrikokeet ajoittuvat tiettävästi jo 1680-
luvulle, menetelmän yleistyessä ja kehittyessä 1900-luvulla (Kohnke et al. 1940). Maatalous-
tutkimuksesta lysimetrikokeet ovat laajentuneet mm. jätteiden ja pilaantuneiden maiden 
tutkimiseen, jossa keskeisimpiä tutkimuskohteiksi nousevat mm. haitta-aineiden ja tutkittavan 
materiaalin liukoisuusominaisuudet. Tieteellisissä tutkimuksissa lysimetrikokeita käytetään 
tänä päivänä myös kaasujen, torjunta-aineiden, ravinteiden, metallien ja metalloidien, radio-
nuklidien sekä virusten ja bakteerien kulkeutumistutkimuksissa (Hansen et al. 2000). Lisäksi 
lysimetritestejä on hyödynnetty ainakin yli 30 vuotta rikastushiekan käyttäytymiskokeissa 
(esim. Ritcey & Silver 1982, Shaw et al. 1998), jossa keskeisiksi teemoiksi nousevat haitta-
aineiden liukoisuuden lisäksi mm. sulfidien rapautuminen ja hapen diffuusio. Myöhemmin 
lysimetrikokein on ryhdytty selvittämään myös kaivannaisjätteiden peittoratkaisuvaihtoehtojen 
toimivuutta ja eroja (esim. Carlson et al. 2003, O'Kane & Barbour 2003). 

Lysimetritestit ovat käytännössä isoja kolonnitestejä, jossa tutkittava materiaali asetetaan 
päältä avonaiseen säiliöön tai astiaan. Läpivirrannut vesi kerätään analysointia varten 
suotovetenä astian pohjalta keräyskanisteriin. Lysimetrikoejärjestelmään voidaan liittää myös 
online-mittareita, joko materiaalikerrokseen tai suotoveden keräysastiaan. Useimmiten 
lysimetrit asennetaan ulkoilmaan ja sadeveden virtaus tapahtuu luontaisesti ylhäältä alas. 
Laboratorio-olosuhteissa veden virtaussuuntaa ja koostumusta voidaan myös halutessa 
säädellä (esim. Hansen et al. 2000). Hansen et al. (2000) on ryhmitellyt lysimetrit eri 
toimenpiteiden mukaan alaluokkiin, näitä ovat täyttötapa, suotoveden paine ja punnitus 
(Taulukko 17).  

Laboratoriossa tehtävistä testeistä poiketen, lysimetritestien seuranta- ja tutkimusajanjakso 
on pääasiallisesti pidempi, jopa useita vuosia. Lisäksi materiaalin liukoisuuteen vaikuttavat 
luonnolliset sääolosuhteet vuodenaikaisvaihteluineen. Esimerkiksi laboratorio-olosuhteissa 
lämpötila pysyy usein stabiilina, mutta lämpötilan lasku huonelämpötilasta kymmeneen 
asteeseen on arvioitu vähentävän liukoisuutta jopa 20–30 % (Wahlström & Laine-Ylijoki 
1997). Koska menetelmää ei ole standardoitu on koejärjestelmän suunnitteluvaiheessa syytä 
selventää: mikä on tutkimuksen päämäärä, eli mitä testin avulla yritetään jäljitellä, mitä 
materiaaleja ja parametreja käytetään ja mihin kysymykseen tarkkaan ottaen pyritään 
saamaan vastaus. Vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin ohjaavat lysimetrikokeiden 
suunnittelua ja toteutusta parhaimman lopputuloksen saamiseksi (Hansen et al. 2000). 
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Taulukko 17. Lysimetrimenetelmien luokittelu eri kriteerien mukaan (mukailtu Hansen et al. 2000). 

Lysimetrien luokittelu täyttötavan mukaan  

Lohkolysimetri  
(Undisturbed block 
lysimeter) 

Perustuu häiriintymättömään materiaalinäytteeseen, joka 
koteloidaan ja eristetään ympäröivältä ainekselta. Suotovedet 
voidaan kerätä painovoimaisesti tai imun avulla. 

Ebermayer-lysimetri  
(Ebermayer lysimeter) 

In situ -lysimetri, jossa ei ole reunoja erottamassa tutkittavaa blokkia 
ympäröivästä materiaalista. Suotoveden keräyskanava sijaitsee 
tutkittavan materiaalin alla ja letkut johtavat veden keräysastiaan. 
Suotovedet voidaan joko kerätä painovoimaisesti tai imun avulla. 

Täytettävä lysimetri 
(Filled-in lysimeter) 

Materiaali kerätään alkuperäisestä sijainnistaan ja mahdollisesti 
myös käsitellään (esim. homogenisointi) ennen lysimetriastiaan 
laittamista. Lysimetri voi sijaita joko ottoalueella tai se voidaan viedä 
muualle. Suotovedet voidaan kerätä painovoimaisesti tai imun 
avulla. 

Lysimetrien luokittelu suotoveden paineen mukaan  

Jännittymätön lysimetri 
(Zero-tension lysimeter) 

Suotovedet kulkevat vapaasti (painovoiman mukaan) 

Alhaisen jännityksen 
lysimetri  
(Low-tension lysimeter) 

Käytetään alhaisen tason imua liuenneiden aineiden ja veden 
keräykseen. 

Tasaisen jännityksen 
lysimetri 
(Equilibrium tension 
lysimeter) 

Lysimetri on suunniteltu pitämään yllä tasapainotilaa imettävän 
veden ja näyteaineen kesken, imun voimakkuus voi vaihdella. 

Lysimetrien luokittelu materiaalin vesipitoisuuden punnittavuuden mukaan 

Punnittu lysimetri 
(Weighing lysimeter) 

Lysimetri on asennettu joko suoraan punnituslaitteen päälle  
tai se voidaan siirtää ja punnita säännöllisin väliajoin. Paino 
saadaan siten joko koko ajan tai määräajoin. 

Punnitsematon lysimetri 
(Non-weighing lysimeter) 

Ei mahdollisuutta punnita lysimetriä. 

Lysimetrien mittakaava vaihtelee pienistä keräysastioista laajoihin koealtaisiin tai -kasoihin. 
Suuremmat koejärjestelyt mahdollistavat oikein toteutettuna todenmukaisemmat olosuhteet. 
Menetelmän valintaa ja kokoa säätelevät kuitenkin käytettävissä oleva tila ja pääoma, mitä 
isompi mittakaava, sitä suuremmat ovat myös rakentamiskustannukset. Sadeveden 
virtausolosuhteet ja imeytymisineen ovat totuudenmukaisemmat koekasoissa ja -altaissa. 
Lysimetritestien heikkoutena pidetäänkin juuri reunojen vaikutusta vedenvirtaukseen. Reunat 
voivat synnyttää luonnontilaisesta poikkeavia virtausreittejä ja uria, jolloin vedenvirtaus on 
epätasaisempaa ja nopeampaa, mikä puolestaan vähentää veden ja kiviaineksen 
vuorovaikutusta (Till & McCabe 1976). Ongelmaan on pyritty kuitenkin kehittämään 
ratkaisuja, kuten veden ohjaaminen reunoilta takaisin keskemmälle reunan ulokkeiden avulla 
(esim. Cronan 1978, Corwin 2000).  
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5.3.1 Rautuvaaran peittorakenne- ja suotovesitutkimus 

Rautuvaaran rikastushiekka-alueella peittorakenteiden ominaisuuksiin ja eroihin keskittyvä 
lysimertikoejärjestelmää ryhdyttiin toteuttamaan keväällä 2017 Biopeitto-projektin 
tutkimussuunnitelman mukaisesti. Kenttätutkimus koostuu kuudesta muovisesta päältä 
täytettävää lysimetristä (filled in lysimeter), joiden korkeus on 30 cm ja halkaisija metrin. 
Lysimetrit ovat umpinaisia pohjaan tehty reikä poikkeuksena. Astian pohjalle kerääntynyt vesi 
johdetaan letkulla painovoiman vaikutuksesta keräyskanisteriin. Kanisterit ovat sijoitettu 
omaan kannelliseen tutkimusrakennelmaan lysimetrien pohjatason alapuolelle. Vesinäytteet 
pyritään analysoida säännöllisin väliajoin. 

Lysimetrit täytettiin muuttumattomalla rikastushiekalla syksyllä 2017, ja niiden pinta 
asennettiin samaan tasoon rikastushiekka-altaan pinnan kanssa, mahdollisimman totuuden 
mukaisten lämpöolosuhteiden aikaansaamiseksi. Lysimetrien pohjalle laitettiin 
suodatinkangasta ja aukon kohdalle n. 2 dl kvartsihiekkaa estämään suodatinkankaan aukon 
tukkeutumista ja parantamaan veden virtausta keräyskanistereihin. Viisi lysimetreistä 
peitettiin lumien sulettua alkukesästä 2018 erilaisilla peittoratkaisuilla ja yksi lysimetreistä jäi 
vertailukokeena täysin ilman peittoa (Kuva 6). Tarkemmat kerrospaksuudet ja seossuhteet on 
esitetty taulukossa 18.  

 

Kuva 6. Rautuvaaran rikastushiekka-altaan peittokokeiden lysimetrit. Mittalaitteiden asennuskohdat 
merkitty numeroiduin ympyröin. Lysimetrien läpivirrannut vesi valuu suotovetenä letkuja pitkin 
jokaisen lysimetrin omaan keräyskanisteriin. 

Kolmessa peittoratkaisussa käytettiin joko rikastushiekkaan tai moreeniin sekoitettuna 
kuusipohjaista biohiiltä. Kemiallisissa analyyseissä kuusen todettiin sisältävän koivua 
vähemmän haitallisia alkuaineita ja soveltuvan siten paremmin peittojen eroja selvittävään 
tutkimukseen. Biohiili sekoitettiin valittuihin 10 cm:n paksuisiin seoskerroksiin 5 % 
tilavuussuhteella. Lysimetrien läpi suotautuva vesi ei pääse kulkemaan alueelle ja sieltä 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 79/2018 56 
 
  28.1.2019 
 
 

 
 

edelleen luontoon, sen sijaan vesi kulkeutuu letkujen kautta keräyskanistereihin. Moreenilla 
peittämättömät lysimetrit tullaan peittämään tutkimuksen loputtua vähintään 10 cm:n 
moreenipatjalla samoin kuin keräyskanistereiden kuoppa. 

Taulukko 18. Peittokokeiden lysimetrien peittorakenteet, seossuhteet sekä sensorit Rautuvaaran 
kenttäkokeissa. rhk = rikastushiekka, bh = biohiili, mr = moreeni. 

  

Kerrosjärjestys (cm)  

Lysimetrissä Peittona Sensori 

rhk rhk + 5 % bh mr mr + 5 % bh nro 

Lysimetri 1 30   50   1 ja 7 

Lysimetri 2 30   40 10 2 ja 8 

Lysimetri 3 30   10   3 

Lysimetri 4 30    10 4 

Lysimetri 5 20 10    5 

Lysimetri 6 30       6 

Rikastushiekan pinnalle ja peittoihin asennettiin sensoreita peittojen ominaisuuksien selvit-
tämiseksi. Jokaiseen mittauskerrokseen asetettiin lähekkäin kaksi sensoria, joista toinen 
mittaa kosteutta, lämpötilaa sekä sähkönjohtavuutta (Campbell CS650) ja toinen 
happipitoisuutta (Apogee Instruments SO-110). Sensorit asetettiin n. 10 cm:n syvyydelle 
rikastushiekkaan. Lysimetreihin 1 ja 2, jotka peitettiin 0,5 m paksuisella kerroksella asen-
nettiin myös peittokerrokseen 10 cm:n syvyyteen vastaavat kaksi sensoria (EC, T ja kosteus 
sekä O2). Sensoreiden online-mittaustiedot tallentuvat paikanpäällä olevaan dataloggeriin 
(Campbell CR 1000), joka tyhjennetään kenttätietokoneelle säännöllisesti akun vaihdon 
yhteydessä. Tiedot tallennetaan projektin tiedostoihin käsittelyä ja raportointia varten.  

Keräyskanistereihin kertyneet suotovedet mitataan kenttämittarilla sekä lähetetään 
esikäsitellyt näytteet akkreditoituun vesilaboratorioon analysoitavaksi. Seurantaa on tarkoitus 
tehdä kahden vuoden välein säännöllisesti. Kenttämittareilla analysoidaan veden pH, 
sähkönjohtokyky ja happipitoisuus. Laboratoriossa suotovesistä analysoidaan mm. 
alkuaineiden liuenneet ja kokonaispitoisuudet, pH, sulfidisen rikin osuus sekä orgaanisen 
hiilen määrät (TOC, DOC). Lysimetritutkimuksen tuloksista tuotetaan erillinen tutkimusraportti 
projektin loppuvaiheessa. 

5.3.2 Kasvualusta koejärjestelyt – lysimetrikokeet ja koealat 

Luken vastuulla olevassa kenttäkokeessa tutkitaan biohiiltä ja kompostia niin yhdessä kuin 
erikseen (Taulukko 19). Eri kasvualustojen vaikutusta kasvien kasvuun, kasvin sisältämään 
metallimäärään sekä rikastushiekka kerrokseen valuvan veden laatuun (metalli- ja ravinne-
pitoisuudet, pH, sähkönjohtavuus, redox-potentiaali) seurataan kahden kasvukauden ajan.  

Tutkittavan peittokerroksen paksuus on 20 cm. Jokaisen lysimetrin pohjalle laitettiin 
hapettumaton rikastushiekkakerros (10 cm), jonka päälle laitettiin 20 cm:n kerros testattavaa 
peittoratkaisua. Testattavia peittoratkaisuja on kolme (Taulukko 19). Eri kasvien menestystä 
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sekä kasvipeitteen vaikutusta valumaveden laatuun seurataan vertaamalla kasvittomien sekä 
kasvillisten peittokerrosten läpi valuneen veden laatua. Toistomäärä kokeessa on 4 eli 
kokonaisuudessaan alueelle perustettiin 24 lysimetriä (= 3 peittoratkaisua * 2 
kasvillisuuskäsittelyä * 4 toistoa). Käytettävä heinäseos on valittu kirjallisuusselvityksen sekä 
kasvihuonekokeesta saatujen tulosten perusteella (ks. seuraava kappale). Käytettäväksi 
biohiileksi valittiin kasvihuonekokeiden ja hiilianalyysien perusteella kuusipohjainen biohiili, 
jolla on korkea ominaispinta-ala sekä vedenpidätyskyky. Vastaavaa hiiltä käytetään GTK:n 
peittoratkaisussa. Kuusipohjaisen biohiilen käyttöä puoltaa myös eri uuttomenetelmillä saadut 
kemialliset tulokset koivupohjaiseen biohiileen verrattuna. Lysimetrien läpi tulevan veden 
määrää seurataan. Tarvittaessa vesinäytteiden saamiseksi käytetään keinotekoista sadetta. 
Lysimetrit jätettiin 2 cm maan pinnan yläpuolelle, jotta lysimetriin tulevan veden määrä saatiin 
vakioitua. Näin myös veden suotautumismatka pidetään vakiona. Tutkimus toteutetaan 
satunnaistettuna Split-plot-kokeena, jossa perustettiin yhteensä neljä aluetta (kerranteet), 
joissa jokaisessa on 3 peittoratkaisua ja 2 kasvillisuuskäsittelyä (Kuva 7). 

Taulukko 19. Rautuvaaran koealalla testattavien peittoratkaisujen koostumukset. 

Peittokerrokset Ratkaisu 1 Ratkaisu 2 Ratkaisu 3 

Moreeni 100 % 90% 90% 

Komposti  10% 10% 

Biohiili (kuusi)   10% 

 

Kuva 7. Toteutettavassa lysimetrikokeessa perustettiin neljä koealuetta, jossa jokaisessa on 6 
lysimetriä sisältäen kolme erilaista peittorakennetta sekä käsittelyt kasveilla ja ilman kasveja. 
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5.4 Kasvihuonekokeet 

Ruukkukasvatuskokeissa kasvatettiin Luken Suonenjoen kasvihuoneessa testikasveja 
ruukuissa, jotka oli täytetty erilaisilla testattavilla kasvualustamateriaaleilla. Testimateriaaleina 
käytettiin eri biohiiliä, paperiteollisuuden kuitusavea, rikastushiekkaa ja kompostia eri 
yhdistelminä. Testikasvien (1 v. männyn paakkutaimi ja pajupistokkaat sekä siemenestä 
puna-apila, punanata ja ketoneilikka) kasvun avulla voidaan päätellä maastoon parhaiten 
soveltuvimmat peittorakenteiden kasvualustat eli mm. käytettävän biohiilen ja kompostin 
lisäysmäärät sekä soveltuvimmat kasvilajit. Kasveista seurattiin eri kasvutunnuksia kuten 
mm. pituus, kuntoluokka, klorofylli, verson kuivamassa sekä juuriston syvyys. Lisäksi 
kasvualustamateriaaleista määritetiin laboratoriossa fysikaalisia (mm. kyllästystiheys, 
hehkutuskevennys, partikkelikoko, vedenpidätyskyky ja kyllästysvedenjohtavuus) sekä 
kemiallisia ominaisuuksia (totaali- ja liukoiset ravinteet sekä läpivaluntavesien pH ja 
sähkönjohtokyky). 

5.5 Mineralogiset tutkimukset  

Materiaalien mineralogiset tutkimukset suoritetaan Oulun yliopiston Oulu Mining School 
(OMS) -tutkimuskeskuksessa sekä Mikroskopian ja nanotekniikan keskuksessa (MNT). Eri 
kerroksista otetuille hapettuneille ja hapettumattomille rikastushiekkanäytteille sekä 
moreenille tehdään XRF-, partikkelikoko- ja XRD-analyysit sekä 
elektronimikroskooppitutkimukset. XRF-analyysit suoritetaan Oxford Instruments X-MET8000 
kannettavalla röntgenfluoresenssispektrometrillä ja partikkelikokoanalyysit Cilas 1911LD 
partikkelikokoanalysaattorilla, jonka toiminta perustuu laserdiffraktioon. XRF-analyyseillä 
selvitetään näytteiden kemiallinen koostumus eli alkuainepitoisuudet.  

Partikkelikokoanalyysien tuloksena saadaan kunkin näytteen partikkelikokojakauma. XRF- ja 
partikkelikokoanalyysien perusteella voidaan päätellä missä määrin rikastushiekkakerrokset 
ovat rapautuneet. Oletus on, että pintakerrosten sulfidimineraalipitoisuudet ovat vähäisempiä 
kuin rapautumattomissa pohjakerroksissa ja edelleen, että partikkelikokoanalyysien 
perusteella kerrosten partikkelikoko kasvaa rapautuneista pintakerroksista pohjaosien 
rapautumattomiin rikastushiekkakerroksiin mentäessä. Rapautumisen selvittämisestä 
saadaan tietoa myös siitä, aiheutuuko rikastushiekan rapautumisesta hapanta valumaa tai 
raskasmetallien liukenemista ja missä määrin ne täytyy ottaa huomioon biopeiterakenteita 
suunniteltaessa. Rikastushiekka-altaan pintakerrosten rapautumisesta tehdään myös 
opinnäytetyönä kandidaatin tutkielma Oulun yliopistolla. 

XRD-analyysit suoritetaan Siemens D5000 röntgendiffraktiometrillä ja analyysien tuloksena 
saadaan rikastushiekka-altaan eri kerrosten ja (eri partikkelikokofraktioihin seulotun) 
moreenin mineralogia. Elektronimikroskooppitutkimuksiin käytetään joko Jeol JXA-8200 
röntgenmikroanalysaattoria (EPMA) tai vaihtoehtoisesti Zeiss ULTRA plus 
kenttäemissiopyyhkäisyelektronimikroskooppia (FE-SEM). Mikroanalysaattorilla voidaan 
tehdä rikastushiekkakerroksille ja moreenille mineraloginen karakterisointi ja tarvittaessa 
myös tarkempaa mineraalikohtaista raekokotietoa sekä mineraalien liberaatioanalyysejä, 
voidaan käyttää FE-SEM-laitteistoa. Rikastushiekkakerrosten ja moreenin mineraloginen 
karakterisointi on tarkoitus tehdä pro gradu-opinnäytetyönä. 

  



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 79/2018 59 
 
  28.1.2019 
 
 

 
 

6 YHTEENVETO 

Suomessa kaivannaisjätealueiden peittomateriaalina on käytetty yleisesti moreenia, jonka 
pinta on nurmetettu. Tällainen yksikerrosrakenne on toiminut ympäristövaikutuksia 
arvioitaessa vaihtelevasti jätealueiden peittomateriaalina ja todettu paikoin jopa 
riittämättömäksi esim. sulfidien hapettumisen estämisessä. Kaivostoiminnan merkittävimmät 
ympäristövaikutukset liittyvät juuri sulfidipitoisten kaivannaisjätteiden läjitykseen sekä niistä 
syntyviin happamiin ja metallipitoisiin suotovesiin. Kaivosten ympäristöluvassa on nykyisin 
annettava tarpeelliset määräykset kaivannaisjätteistä liittyen mm. jätealueen perustamiseen, 
hallintaan, käytöstä poistamiseen ja jälkihoitoon. Nykypäivänä sulfidipitoisten rikastushiekka-
alueiden peitto on monikerroksinen. Kaivannaisjätealueiden kuivapeiton pääasiallisia 
tavoitteita ovat Suomen olosuhteissa sadevesien pidätyskyky kasvien käyttöön, johtaa vettä 
keräysojiin, vähentää jätteeseen kulkeutuvan veden määrää, rajoittaa hapen kulkeutumista 
peiton läpi jäteainekseen ja lisätä peiton läpi suotautuvan veden alkalisuutta. 

Kaivannaisjätealueen peitekerroksen paksuuteen, kerrosrakenteeseen ja käytettäviin 
materiaaleihin vaikuttavat kaivannaisjätealueen peiton tarkoitus, jolloin sulkemisen tavoitteet 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet on syytä määritellä aina tapauskoh-
taisesti kaivoksen erityispiirteet huomioon ottaen. Kuivapeitoissa on käytetty moreenin lisäksi 
mm. sivukiveä, oksidipitoista jätettä, saviainesta, orgaanista jätemateriaalia ja neutraloivia 
materiaaleja. Jätealueiden viherryttämistä edistävät peittorakenteiden sisältämä orgaaninen 
aines ja vettä pidättävät kerrokset. Erilaisilla peittorakenteiden yhdistelmäkerroksilla, kuten 
biopohjaisten materiaalien käytöllä voidaan mahdollisesti parantaa peittokerroksen 
ominaisuuksia, jolloin esim. peittokerroksen paksuutta moreenin osalta voidaan vähentää. 
Peittorakenteeseen mahdollisesti soveltuvia biomateriaaleja ovat esim. biohiili, kuitusavi, 
tuhka, turve, lietteestä valmistettu komposti, pienpuu ja hake. 

Viime vuosina biohiilen käyttö on yleistynyt erityisesti puutarhoilla ja viherrakentamisessa, ja 
sitä on ehdotettu käytettäväksi myös osana kaivosalueiden peittoratkaisua. Biopeitto-
projektissa biohiilen käyttöä pyritään selvittämään kaivannaisjätteiden peitoissa ja testaa-
maan sen vaikutusta peittokerroksen ominaisuuksiin ja alueen viherryttämiseen, päätavoit-
teena on kehittää kaivannaisjätealueen biohiilipohjaisia sulkemisratkaisuja kaivosteollisuuden 
tarpeisiin. Projektin osatutkimuksissa biohiilen lähtömateriaaleina ovat pyrolysoidut koivu- ja 
kuusiaines, jäteveden puhdistamon kompostoitu liete sekä puuperäinen rakennusjätehake. 
Biohiilen toivottuja ominaisuuksia ovat mm. korkea hiilipitoisuus, huokoinen rakenne, hyvä 
adsorptio-ominaisuus, vedensitomiskyky ja korkea kationinvaihtokyky.  

Biohiilen vaikutus maassa riippuu sekä biohiilen että maan ominaisuuksista. Maaperässä 
biohiili voi parantaa kasvien kasvua ja edistävä kasvupaikalle asettumista. Biohiilen 
kasvillisuuden kasvua ja kuntoa parantava vaikutus johtuu enimmäkseen maa-aineksen 
veden ja ravinteiden pidätyskyvyn lisääntymisestä, biohiililisä kun parantaa maan 
huokoisuutta ja vedenpidätyskykyä sekä alentaa maan tiheyttä. Se myös tyypillisesti nostaa 
pH:ta, kationinvaihtokapasiteettia sekä hiilen, fosforin ja kaliumin pitoisuuksia. Biohiili eroaa 
muista biomateriaaleista huomattavasti ominaisuuksiltaan ja muokattavuudeltaan, sillä siihen 
voidaan lisätä sieniä tai mikrobeja tehostamaan kasvualustan toimintaa. Tutkimuksissa on 
havaittu, että tietyn tyyppiset biohiilet sitovat raskasmetalleja tehokkaasti ja vaikuttavat siten 
metallien liukoisuuteen melko korkeiden käyttömäärien yhteydessä.  
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Kaivannaisjätealueen maisemoinnissa on olennaista luoda olosuhteet, jotka mahdollistavat 
luonnollisen sukkession etenemisen ja kestävän kasvuston muodostumisen. Kasvillisuuden 
valinnassa otetaan huomioon tulevan maankäytön lisäksi maaperä- ja ilmasto-olosuhteet. 
Kasvillisuutta valittaessa kasvilta vaadittavia ominaisuuksia ovat mm. hyvä itävyys, nopea 
kasvu, vaatimattomuus kasvualustan suhteen sekä voimakas haihdutuskyky. Oikealla 
lajivalinnalla hapella kyllästyneen veden valunta alaspäin vähenee, lisäksi hapettumisen 
estämiseksi on tärkeää huomioida juurten yhteys. Monimuotoisen kasvillisuuden syntyminen 
vaatii usein uuden kasvukerroksen levittämistä. Peittokerroksen paksuus on syytä mitoittaa 
kohdekohtaisesti, esim. heinäseos tarvitsee ohuen ja osa nopeakasvuisista kuivuudelle 
herkistä lajeista puolestaan jopa yli 50 cm paksun kasvukerroksen. Käytetyimpiä kasveja 
kaivosalueilla ovat heinät ja palkokasvit, jotka muodostavat katteen muutamassa viikossa, 
estävät eroosiota ja pidättävät vettä sekä lisäävät nopeasti orgaanisen aineen määrää. Eri 
kasvit reagoivat eri tavalla metalleihin, joten kannattaa suosia monilajisia istutuksia tai kylvöjä 
parhaiten sopeutuvien ja soveltuvien lajien löytymiseksi. Lisäksi metalleja sisältävien maiden 
kunnostuksessa kannattaa hyödyntää lajeja, jotka eivät kerrytä metalleja syötäviin osiinsa. 

Kaivannaisjätealueen peittoratkaisu suunnitellaan lähtökohtaisesti pysyväksi rakenteeksi, 
joten on oleellista selvittää peittomateriaalien lyhyellä ja pitkällä aikavälillä tapahtuva 
fysikaalinen ja kemiallinen muuttuminen. Eri menetelmistä saatujen tulosten avulla arvioidaan 
materiaalien hapontuottopotentiaalia, haitta-ainepitoisuuksia sekä niiden liukenevuutta. 
Liukoisuuden tutkimiseen on olemassa monenlaisia testejä riippuen tutkittavasta 
materiaalista ja tutkimuksen tavoitteista mm. kolonni- ja ravistelutestit sekä uuttokokeet. 
Kuningasvesiuutto on yksi kaivannaisjätteille soveltuvista yleisesti käytetyistä 
liukoisuustesteistä. Pitkäaikaisessa liukoisuuden tarkastelussa voidaan puolestaan 
hyödyntää mm. NAG-testiä ja kosteuskammiokoetta. 

Biohiiltä käytettäessä on arvioitava huolellisesti sen pidättymiseen ja liukoisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä tapauskohtaisesti. Erilaisilla määrä- ja koostumussuhteiden vertailevalla tutkimuk-
sella voidaan selvittää kullekin jätealueelle sopivin kerrosrakenne sekä yhdistelmien suhteet. 
Biopeitto-projektissa käytettävät materiaalit ja niiden yhdistelmät karakterisoidaan kattavasti 
eri menetelmin. Pitkäkestoisen kolonnikokeen lähtökohtana on puolestaan tarkastella, miten 
biohiili vaikuttaa peittomateriaalina yleisesti käytettävän moreenin sekä rikastushiekan 
sisältämien alkuaineiden käyttämiseen. Tuloksia on tarkoitus mm. verrata Rautuvaaran 
rikastushiekka-alueella kenttäolosuhteissa tehtävien lysimetrikokeiden tuloksiin, jotka eroavat 
lämpötilan, raekoon, veden koostumuksen, kastelusyklin sekä kontaminaatioriskin osalta 
laboratoriossa suoritettavasta kokeista. Projektin kasvillisuuskokeet koostuvat lysimetritestien 
lisäksi koeala- ja kasvihuonekokeista. Alustavat tulokset ovat osoittaneet biohiilen parantavan 
peittomateriaalin vedenpidätyskykyä sekä kasvien itämistä ja kasvua.  

Tällä hetkellä valmiiksi tuotetun biohiilen saatavuus on yleisesti ottaen vähäistä Suomessa. 
Pääosin biohiili tuotetaan erilaisista sivuvirroista, kuten lietteestä. Biohiilen hinta-arvio 
Suomessa vaihtelee tehdyn selvityksen mukaan 300–800 €/t välillä valmistajasta ja 
menekistä riippuen. Siten biohiili on kallis peittomateriaali, toisaalta se on kevyt, jolloin sitä on 
edullista kuljettaa. Juuri pitkistä kuljetusmatkoista johtuen, korkeat kustannukset voivat 
nousta ongelmaksi moreenin hyödyntämisessä peittoratkaisussa. Biohiiltä voidaan 
mahdollisesti tuottaa kaivannaisjätealueen peittovaiheessa paikallisesti, jolloin sekä kuljetus- 
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että varastointikustannukset olisivat vähäisempiä. Samalla paikalliselle yrittäjyydelle sekä 
toiminnan kasvattamiselle avautuisi uusia mahdollisuuksia 

Biomateriaalin käytöstä ja käyttökokemuksista toteutettiin projektin alkuvaiheessa kysely 
kaivannaisalan toimijoille Suomessa ja Ruotsissa. Vaikka pienen vastausmäärän vuoksi 
kyselyn tulokset eivät ole tilastollisesti luotettavia, voidaan niistä havaita ongelmakohtia ja 
tietotarpeita. Näkemykset peittorakenteista olivat samanlaisia kummassakin maassa. 
Suomessa yli puolet vastaajista koki peittomateriaalien teknisistä ja kemiallisista 
ominaisuuksista olevan riittämättömästi tietoa tarjolla ja puolet vastaajista ei ollut löytänyt 
tarpeeksi tietoa myöskään materiaalien saatavuudesta. Peittomateriaaleihin kohdistuvista 
odotuksista yleisimpiä olivat edullisuus, materiaalin tekninen toimivuus (vedenjohtavuus, 
hapen diffuusio) ja peittomateriaalin soveltuvuus kasvualustaksi. Peittomateriaalin tulee olla 
vastaajien mielestä mahdollisimman tasalaatuista, jotta voidaan varmistua teknisten 
odotusarvojen täyttämisestä. Suomessa noin puolet vastaajista koki, että biomateriaalien 
käytöstä ei ole riittävästi tietoa tarjolla ja suurimpana ongelma pidettiin ohjeistusten 
vähäisyyttä sekä kustannus- ja saatavuustietojen puutetta. Lisäksi puolet vastaajista ei 
osannut ottaa kantaa biomateriaalin soveltuvuudesta peittomateriaaliksi, kun taas osa arvioi 
biomateriaalien sopivan peittoon, joko yksin tai yhdessä jonkin muun ratkaisun kanssa. Reilu 
puolet vastaajista uskoi, että biomateriaalien käytöllä tavoitellaan kohteen nopeaa 
maisemoitumista, pintamaan pölyämisen vähentämistä ja metallien sitomista. 

Projektissa tehty taustatutkimus biohiilen käytöstä kaivannaisjätealueiden peitoissa sekä 
käyttökokemuksia kartoittava kysely vahvistivat tällä hetkellä vallitsevan puutteellisen tiedon 
saatavuuden biohiilen mahdollisuuksista, soveltuvuuksista sekä kustannuksista 
kaivannaisjätealueiden peittoratkaisuissa. Standardoidut materiaalit, tuotteet ja uusi 
tutkimustieto peittoratkaisuista selkeyttäisivät mitä ilmeisimmin toimintakenttää. 
Kirjallisuusselvityksen avulla pyritään selventämään biomateriaalien ja etenkin biohiilen 
käyttöä ja mahdollisuuksia kaivannaisjätealueiden peittoratkaisuissa. Selvitys toimii myös 
pohjana Biopeitto-projektissa tehtäville osatutkimuksille. Mikäli biohiililisä edistää 
peittomateriaalilta haluttavia ominaisuuksia, ja etenkin jos sen todetaan pienentävän 
kerrospaksuusvaatimuksia esim. moreenin osalta, voi se luoda aluetaloudellista merkitystä ja 
edistää toimialaa siinä missä peittomateriaalin toimivuuttakin. 
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Muu, mikä?  

Vastaajia: 4 

- Hallitusammattilainen 

- Valvoja  

- Valvontaviranomainen 

- Valvoja 
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12%

53%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Konsultti

Lupaviranomainen

Toiminnanharjoittaja
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Muu, mikä?
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 37 

Muu, mikä?  Vastaajia: 9 

- Kokeilumielessä, tuhka ja kipsi 

- kuitusavi, tuhkat, kipsi, valimohiekka 

- metsäteollisuusjätteet 

- kuitusavi, kipsi, tuhka, kalkkikivi, soodasakka 

- kalkkikivi ja poltettu kalkki 

- moreeni 

- tuhka, kipsi, valimohiekka 

- bentoniitti 

- kuitusavi, tuhkat 

 

71%

29%

53%

12%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kivennäismaa-ainekset

Tekniset materiaalit (esim. erilaiset geotekstiilit)

Biomateriaalit (esim. turve, biohiili, käsitelty
yhdyskuntajätteen puhdistamoliete, komposti)

En ole ollut peittomateriaalien kanssa tekemisissä, mutta
tunnen aiheen teoriassa

Muu, mikä (esim. kuitusavi, tuhkat, kipsi, kalkkikivi,
valimohiekka tms.)?

1. Millaisten kaivannaisjätealueiden peittomateriaalien kanssa olet ollut 
tekemisissä?
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 28 

Muu, mikä:  

Vastaajia: 1 

- Vanhan malminläjitysalueen peittorakenteet

35%

59%

41%

6%

18%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kaivoksen sivukivien peittorakenteet

Kaivoksen rikastushiekkojen peittorakenteet

Kaatopaikan peittorakenteet

Maa- tai kiviainesten ottoalueen peittorakenteet

Pilaantuneiden maiden hyötykäyttöratkaisun
peittorakenteet

Jokin muu, mikä?

2. Millaisessa ympäristössä olevien peittorakenteiden kanssa olet ollut 
tekemisissä?
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KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Minkälaista tietoa olisit kaivannut?  

Vastaajia: 8 

- Esimerkiksi tietoa vaihtoehtoisten materiaalien vedenläpäisyominaisuuksista ja routivuudesta. 

- Eri materiaalien kesken vertailukelpoista tietoa. Kokemuksia pitkäaikaiskäyttäytymisestä. 
Mittausdataa siitä miten eri peittorakenteilla on 

vaikutettu erilaisten kohteiden ongelmiin. 

- Viranomaisilla liika luottamus kalvoihin jne. Turpeen ja biohiilen käyttö ehkä parempaa? 

- Teknisten rakennusmateriaalien tiedot ovat aina olleet riittäviä. Muista materiaaleista 
tapauskohtaisesti monesti isojakin puutteita... yleensä mitä tahansa maa-ainesta käytettäessä 
tutkimuksia on tehty liian vähän (pieni otanta), koska luonnonmateriaalien laatu vaihtelee aina. 

- Reaktiivisen pintarakenteen käyttäytyminen 

- mm. Peittomateriaalien stabiilisuus (inerttiys) pitkällä aikavälillä 

- Voiko niistä liueta jotain, mitä? jne. vastaavia tietoja ominaisuuksista 

- Pitkäaikaiskestävyys: painumat, pakkanen, kuivuminen. 

  

41%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kyllä

Ei

3. Onko erilaisista peittomateriaaleista ja niiden teknisistä ominaisuuksista 
löytynyt riittävästi tietoa?
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KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Minkälaista tietoa olisit kaivannut?  

Vastaajia: 9 

- Vedenläpäisevyydet ym. 

- Esimerkiksi, että miten tuhkasta/kipsistä/lietteestä liukenevat aineet reagoivat rikastushiekan kanssa 
ja mitä riskejä siitä aiheutuu. 

- Eri materiaalien kesken vertailukelpoista tietoa. Kokemuksia pitkäaikaiskäyttäytymisestä. 
Mittausdataa siitä miten eri peittorakenteilla on vaikutettu erilaisten kohteiden ongelmiin. 

- Mihin käy biohiili, turve jne. Viranomaisten lisäkoulutus tarpeen. 

- Esim. lietteiden vaikutus typen yhdisteiden mahdollinen sulfidimineraaleja hapettava vaikutus, 
kuitusaven ja muiden orgaanisten materiaalien DOC suodoksen vaikutus sulfidimineraalien 
rapautumiseen jne. 

- Pitoisuudet valumavesissä. 

- Poltetun kalkin käyttäminen reaktiivisessa pintarakenteessa. 

- ks. edellä 

- Bentoniittimaton ioninvaihdon merkitys pitkän ajan tilanteessa.  

24%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kyllä

Ei

4. Onko erilaisista peittomateriaaleista ja niiden kemiallisista ominaisuuksista 
löytynyt riittävästi tietoa?
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Minkälaista tietoa olisit kaivannut?  

Vastaajia: 6 

- Jonkin näköinen maa-ainespankki näillekin. 

- Pitäisi olla jokin materiaalipankki, josta saisi tietoa, että missä / minkälaisella etäisyydellä on 
saatavilla minkäkinlaista ainesta. 

- Ks. yllä 

- Käyttökohteet ja esimerkit puuttuvat, luvituskäytännöt. 

- Saatavuus ja logistiikka. 

- Peitettävät alueet ovat poikkeuksetta hyvin laajoja. Siitä, onko tarvittavaa peittomateriaalia 
todellisuudessa saatavilla riittävästi ja riittävän läheltä, ei ole aina ollut varmaa käsitystä. 

  

41%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kyllä

Ei

5. Onko erilaisten peittomateriaalien saatavuudesta löytynyt riittävästi 
tietoa?
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KyselKy 

 

Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 55 

Sen tulee vastata johonkin tiettyyn tekniseen odotusarvoon. Mihin?  

Vastaajia: 11 

- Vedenläpäisevyys. 

- Olla vettä tai ilmaa läpäisemätön. 

- Sen tulisi vastata niihin ongelmiin joita kohteessa on. Ei niin että lainsäädännön perusteella määrätään 
kaikkiin kohteisiin tietty paksuus moreenia, miettimättä sen enempää onko sillä positiivisia tai 
mahdollisesti negatiivisia vaikutuksia. 

- Pitää olla toimiva / pitävä. 

- Vedenjohtavuuteen ja hapen diffuusioon. 

- Hapen kulkeutuminen, kaasuntuotto, toimintavarmuus, turvallisuus, pH. 

- inerttiys, vedenläpäisevyys/-läpäisemättömyys. 

- Sen pitää täyttää rakenteelta vaaditut ominaisuudet. 

- Hapen pääsyn estäminen. 

- Esim. veden tai kaasujen läpäisevyys, fysikaalinen ja kemiallinen vakaus. 

- Veden ja ilman läpäisevyys. 

Muu, mikä?  

Vastaajia: 2 

- Ei saisi kasvaa puita. Ihanne olisi, että rakenteen päällä paikallinen toimija voisi kasvattaa jotain (esim. 
energiantuotantoon), jolloin kasvillisuus niitettäisiin säännöllisesti. 

- Lopullisen rakenteen tasalaatuisuus, koska puhutaan aina isoista pinta-aloista. Rakenne on yhtä 
huono kuin sen heikoin kohta. 

41%

88%

47%

65%

53%

18%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sen käytön tulee olla helppoa ja nopeaa

Sen käytön tulee olla edullista

Sen avulla voidaan edistää kiertotaloutta ja paikallista
yritystoimintaa

Sen tulee vastata johonkin tiettyyn tekniseen
odotusarvoon. Mihin?

Sen tulee mahdollistaa kasvillisuuden nopea
palautuminen

Sen tulee mahdollistaa tietynlainen maankäyttömuoto
jälkihoidon jälkeen

Muu, mikä?

6. Minkälaisia odotuksia peittomateriaaliin kohdistuu jälkihoitonäkökulmasta?
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Ei-vastaukset: 

Vastaajia: 8 

 

Jos ohjeistusta ei ole riittävästi, minkälaista tietoa kaipaisit? Kommentoi vapaasti: 

Vastaajia: 4 

- Materiaalien saatavuus ja kustannukset, luvitustarpeet. 

- Biomateriaalien soveltuvuus eri tapauksissa, ja ohjeistuksen saatavuus sekä 
hinta/kokonaiskustannukset. 

- Biomateriaalien käyttöä ja toimintaa koskevat ohjeistukset ovat monessa tapauksessa ristiriitaisia, 
eikä tutkimukset tue toisiaan. 

- Mitoitusohjeita. Mitkä ovat kunkin materiaalin olennaiset parametrit rakenteen pitkäaikaistoimivuuden 
kannalta. 

 

18%

47%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Kyllä, biomateriaalien käytöstä on olemassa riittävästi
tietoa

Ei

En tunne asiaa

7. Onko biomateriaalien käytöstä peittorakenteissa riittävästi ohjeistusta 
saatavilla?

25%

37%

25%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Biomateriaalien käytöstä ei ole riittävää ohjeistusta

Biomateriaalien käytöstä on vain vähän ohjeistusta
saatavilla

Biomateriaalien käytöstä on ohjeistusta saatavilla,
mutta se ei kata kaikkea tarvitsemaani tietoa

Biomateriaalien käytöstä on ohjeistusta saatavilla,
mutta se ei sovellu Suomen olosuhteisiin tai

lainsäädäntöön
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KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Kyllä-vastaukset: 

Vastaajia: 7 

 

Ei-vastaukset: 

Vastaajia: 1 

 

41%

6%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kyllä

Ei

En tunne asiaa

8. Voidaanko biomateriaalin käytöllä yksin tai yhdessä jonkin muun 
ratkaisun kanssa vastata lain vaatimuksiin peittomateriaalille?

43%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Biomateriaalit vastaavat hyvin lain vaatimuksiin
peittorakenteille

Biomateriaalien käyttö parantaa peittomateriaalien
laatua lain näkökulmasta

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Biomateriaalit eivät vastaa lain vaatimuksiin
peittorakenteille

Biomateriaalit heikentävät peittorakenteen laatua

Asiasta ei ole riittävästi kokemusperäistä tietoa

Asiasta ei ole riittävästi tutkimustietoa. Kommentoi
vapaasti:
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 26 

Muu, mikä? Kommentoi vapaasti:  

Vastaajia: 6 

- Siis vain ympäristöominaisuus ei ole rajoittanut. 

- Ennakkoluulot. 

- Poikkeuksetta sijainti, koska kohteet usein syrjässä. Halutun materiaalin saatavuus, usein. Halutun 
materiaalin kustannus, usein. 

- Pelko, että jätepohjainen tuote haisee tai aiheuttaa haittoja läheiselle asutukselle. 

- Natura. 

- Laajat maisemoitavat alueet, pitkät jyrkähköt luiskat joiden maisemointi ei ole ollut mahdollista 
muuta kuin kippaamalla materiaali yläpuolelta. 

 

  

47%

24%

18%

12%

6%

12%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

En ole kohdannut rajoittavia tekijöitä ympäristön
ominaisuuksien osalta

Pohjavesialueet (joilla vedenotto)

Erittäin kuivat tai märät olosuhteet

Sulfidimaat, happamat alueet

Kalkkimaat, alkaliset alueet

Pilaantuneilla maa-alueilla hiilivedyt, raskasmetallit tai
muut myrkyt -> pitääkö neutraloida tai eristää

Muu, mikä? Kommentoi vapaasti:

9. Onko jokin ympäristön ominaisuus rajoittanut peittoratkaisun vaihtoehdon 
valintaa?
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Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 42 

Muu, mikä: 

Vastaajia: 7 

- Pienempi materiaalimäärä, pienemmät kustannukset, selvästi osoitettu hyöty ko. kohteessa verrattuna 
muihin vaihtoehtoihin. 

- Viranomaisten hyväksyntä. 

- Hapen reduktio? 

- Haitta-aineiden joutumista vesistöihin. 

- Kiertotalousyhteistyö. 

- Hapen läpäisyn estäminen. 

- Vähentää peitettävän jätteen vaaraominaisuuksia. 

 

 

Vastaajia: 17 

Kyllä-vastaukset: 

Vastaajia: 1 

29%

29%

59%

53%

35%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Teknisesti helppo käyttää

Luvitus helppoa

Takaa nopeamman maisemoitumisen kohteella

Vähentää pintamaan pölyämistä ja sitoo metalleja

Eroosioherkkyyden vähentäminen pintarakenteessa

Muu, mikä?

10. Millaista hyötyä tavoittelet biomateriaalien käytöllä peittorakenteessa?

6%

6%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä

Ei

En tunne asiaa

11. Mikäli tunnet biomateriaalien toimivuuden peittorakenteissa, ovatko ne 
vastanneet odotettua?
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

  

Ei-vastaukset: 

Vastaajia: 1 

 

Miten toivoisit biomateriaaleja ja niiden käyttöä kehitettävän jatkossa? Kommentoi vapaasti: 

Vastaajia: 5 

- Liian vähän vielä tutkittu toteutettuja kohteita, joten näyttöä on vähän. 

- Yhteisiä kokeiluita ja työpajoja jätteiden tuottajien, käsittelijöiden ja hyödyntäjien välille. Kunnallisia 
vesihuoltolaitoksia ja jätelaitoksia tulisi saada tekemään yhteistyötä esim. kaivosteollisuuden kanssa. 
Asia vaatisi yhteistä suunnittelua pelkkien kilpailutusten sijaan. 

- Myös luvittajille tietoja 

- Käytetty yhdyskuntalietettä, mukana tullut haitallisia vieraslajeja kuten jättipalsamia joka meinasi levitä 
alueelle hallitsemattomasti. 

Materiaaleissa ei saisi olla tällaista vaaraa koska alueilla on sitouduttu luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseen eikä se suinkaan tarkoita vieraslajien levittämistä vaan niiden torjuntaa. Myös lietteen 
hajuhaitat on koettu erityisesti naapureiden suunnalta haitallisiksi. Eli pitäisi olla hajuton, vieraslajiton, 
nopeasti kasvillisuutta kehittävä, helppo levittää niin louhepenkkaan kuin rikastushiekka-alueella ja 
maksaakaan ei saisi maltaita. Ja ei saa pölytä. eikä siitä liuota sulfaattia, typpeä tai fosforia. Eikä 
metalleja. 

  

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Materiaali toimi teknisesti, kuten sen odotettiin
toimivan

Materiaali toimi kemiallisesti, kuten sen odotettiin
toimivan

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Materiaali ei osittain toiminut teknisesti kuten
odotettiin

Materiaali ei toiminut lainkaan riittävällä tasolla
teknisesti

Materiaali ei osittain toiminut kemiallisesti kuten
odotettiin

Materiaali ei toiminut lainkaan riittävällä tasolla
kemiallisesti - Jos ei, mitä biomateriaalia käytit?
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

 

Vastaajia: 17 

Kyllä-vastaukset:  

Vastaajia: 9, valittujen vastausten lukumäärä 13 

 

Ei-vastaukset: 

Vastaajia: 8, valittujen vastausten lukumäärä 12 

 

Kommentoi vapaasti biomateriaalien luvitusprosessia: 

Vastaajia: 5 

- Vastausvaihtoehdot olivat puutteelliset. Ei ollut vaihtoehtoa "en tunne asiaa". 

- Luvitusprosessit vievät valituskierrosten kanssa useita vuosia riippumatta siitä mikä materiaali tai 
kerrospaksuus on kyseessä. Luvitusprosessissa pitäisi enemmän huomioida sitä, mitä materiaalia 
peitetään ja mitä ongelmia peitolla pyritään ratkaisemaan. Esim. korkean neutralointipotentiaalin 
omaava rikastushiekka tai sivukivi ei tarvitse paksua peittoa, mutta näin on totuttu luvittamaan. 

53%

47%

44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54%

Kyllä

Ei

12. Oletko kohdannut esteitä biomateriaalien luvitusprosessissa 
kaivannaisalueita koskien?

33%

22%

78%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Materiaali on vaikeasti luvitettavissa, koska teknistä
tietoa ei ole saatavilla

Materiaali on vaikeasti luvitettavissa, koska kemiallisia
laatutietoja ei ole

Materiaali on vaikeasti luvitettavissa, koska
käyttökokemuksia ei ole tai niitä on vähän

Materiaalia on testattu eri olosuhteissa, eikä tietoa voi
käyttää suoraan Suomen olosuhteissa

38%

50%

38%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Koen, että materiaalille voidaan myöntää lupa, koska
teknistä tietoa on riittävästi saatavilla

Koen, että materiaalille voidaan myöntää lupa, koska
kemiallisia laatutietoja on riittävästi saatavilla

Koen, että materiaalille voidaan myöntää lupa, koska
käyttökokemuksia on riittävästi

Koen, että materiaalia on testattu eri olosuhteissa, ja
tietoja voidaan soveltaa Suomen olosuhteissa
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Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Suomessa 

KyselKy 

Parhaassa tapauksessa tällaiseen kohteeseen voisi riittää pelkkä kasvitus suoraan hiekan päälle. 
Kustannuksilla ei ole luvittajalle mitään merkitystä.  

- Ongelmana voi olla myös kaatopaikkamääräykset joissakin tapauksissa (orgaanisen aineksen 
määrä) varsinkin, jos viranomaisilla on vähän kokemusta muusta kuin kaatopaikkalainsäädännöstä. 

- En osaa sanoa, kun ei ole varsinaista kokemusta. 

- Näitä ei ole tullut lupaprosesseissa vielä vastaan lukuunottamatta kompostin käyttöä 
kaatopaikkakaasujen käsittelykerroksena. 

 

 

Vastaajia: 17 

Ei-vastaukset: 

Vastaajia: 15, valittujen vastausten lukumäärä 16 

 

Kommentoi vapaasti biomateriaalien kustannustietoja: 

Vastaajia: 5 

- Tietämättä biomateriaalien kustannuksesta yhtään mitään, oletan että kuten muissakin materiaaleissa 
kustannus syntyy kuljetuksesta, kun materiaalimäärä on suuri. Lisäksi olennainen asia on materiaalin 
riittävyys kun suljetaan suuria alueita. 

- Tärkeä asia, mutta en ole joutunut ottamaan kantaa. 

- Kustannustietoja ylipäätänsä kaivataan. 

- En tiedä, onko liian vähän saatavilla, koska näitä ei ole tullut vielä vastaan lupakäsittelyssä. 

- Kaivostoimialalla kustannukset ohjaavat yleisesti liikaa suunnittelua. 

  

12%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä, kustannusvertailut kattavat kohteeni kannalta
olennaiset asiat

Ei

13. Onko eri biomateriaalien kustannustietoja vertailua varten riittävästi 
saatavilla?

33%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kustannusvertailuja löytyy, mutta niistä puuttuu jotain
tarvitsemaani

Kustannusvertailuja löytyy, mutta ne on tehty
erilaisiin olosuhteisiin tai käyttötarkoituksiin

Tietoa kustannusvertailua varten on liian vähän
saatavilla
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KyselKy 

 

Vastaajien määrä: 17 

Kommentteja biomateriaalien saatavuudesta: 

Vastaajia: 3 

- Kallista. 

- Vapo lopetti turpeen käytön kehittämisen esim. altaissa – valitettavasti, olisi hyvä jatkaa. 

 

 

Vastaajia: 17 

Jotain muuta, mitä? 

Vastaajia: 3 

- Kaura kasvaa nopeasti ja muodostaa juurta ja houkuttaa eläimiä, jotka tuovat lisää siemeniä ja 
lannoittavat aluetta. Kauran lisäksi monivuotisia heiniä ja apilaa. Näistä syntyy hyvä pohja, johon 
ympäristön luontainen kasvusto siirtyy joka tapauksessa. 50 vuoden päästä kukaan ei tiedä mitä 
siihen on aluksi istutettu. 

- Suosittelen pastan käyttöä kaivoksilla ja toiminnan jälkeen istutuksia 

- Alueella alkuperäisenä esiintyviä kasvilajeja, jotka soveltuvat peitettävän jätteen peittokerroksen 
kasvilajeiksi.  

12%

17%

6%

12%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kyllä, saatavuus on ollut riittävä

Materiaalien saatavuus on periaatteessa hyvä, mutta
kuljetusmatkat ovat pitkiä

Saatavuus on ollut yleisesti riittämätöntä

Materiaaleja periaatteessa löytyy, muttei juuri parasta
materiaalia kohteelleni

Minulla ei ole tietoa saatavuudesta

14. Onko biomateriaalien saatavuus ollut riittävällä tasolla?

23%

35%

18%

6%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ruohovartisia kasveja

Ruohovartisia kasveja, pieniä pensaita

Ruohovartisia kasveja, pensaita ja puita

Asiaa ei ole mietitty

Jotain muuta, mitä?

15. Millaista kasvillisuutta peittorakenteen päälle on mielestäsi 
suositeltavaa istuttaa?
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KyselKy 

 

Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 24 

Muu, mikä? 

Vastaajia: 2 

- Luonnon monimuotoisuus, ei vieraskasveja jne. 

- Vieraslajien levittämisen rajoittaminen. 

 

 

Vastaajia: 17 

Muu, mikä? 

Vastaajia: 4 

- Luonnontilainen niitty, suo tai metsä. Riippuen kohteesta. 

- Riippuu ihan kohteesta 

- Luonnontilaiselta, se miltä, riippuu täysin muusta ympäristöstä eli sopeutettava siihen 

- Ympäröivään luontoon/maastoon mukautuvalta ympäristöltä.  

76%

6%

47%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tekniset vaatimukset / kasvillisuus rikkoo rakenteita

Kasvien kemiallinen toiminta aiheuttaa vaurioita tai
muutoksia rakenteisiin

Kasvien paikalle houkuttelemat eläimet

Kasvit houkuttavat ulkopuolisia käymään alueella

Kasvien menestyminen kohteella (ilmasto, alueen
kemiallinen laatu)

Muu, mikä?

16. Mitkä asiat mielestäsi rajoittavat kasvillisuuden valintaa peittorakenteessa?

59%

18%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Rakennetulta / istutetulta ympäristöltä

Luonnontilaiselta niityltä

Luonnontilaiselta suolta

Luonnontilaiselta metsältä

Muu, mikä?

17. Miltä maiseman tulisi näyttää peittämisen jälkeen?
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Vastaajia: 17, valittujen vastausten lukumäärä 28 

Minkä koet peittoratkaisujen osalta haastavimmaksi osa-alueeksi oman toimialasi näkökulmasta? 
Kommentoi vapaasti: 

Vastaajia: 12  

- Puhutaan kiertotalouden edistämisestä mutta viranomaisluvituksesta ei tehdä riittävän helppoa. 

- Kukaan ei tiedä varmasti, että mikä rakenne toimii parhaiten satojen vuosien aikajänteellä. 

- Luvituksessa ei riittävästi huomioida mitä asioita peitolla pitäisi tavoitella. Luvittajaa ei myöskään 
kiinnosta kustannukset. Kunhan peitoksi saadaan mahdollisimman paksu moreenikerros ja määrättyä 
reunat luiskattavaksi. Reunojen luiskaus voi monessa kohteessa aiheuttaa suuremmat vaikutukset kuin 
koko peiton rakentamatta jättäminen. Näitä ei kuitenkaan oteta huomioon. 

- Epätietoisuutta, ennakkoluuloja, ei riittävästi käyttökokemuksia. 

- Odotukset ja paineet riippuvat kyseisestä tapauksesta. Yleisellä tasolla on mahdotonta vastata. 

- Alueen saaminen hyötykäyttöön. 

- Taloudellisuus, viestintä. 

- Peittorakenteen stabiilisuus, luonnonmukaisuus. 

- Peitettävät alueet ovat laajoja eli materiaalia tarvitaan paljon. 

- Peittokerroksen fysikaalis-kemiallinen vakaus. 

- Puuttuvat riskiperusteiset mitoitusohjeet. 

- Kustannusrakenne, laajat pinta-alat, saatavuus silloin kun tarvitaan. 

18%

65%

29%

18%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kyllä, turismin osalta

Kyllä, alueen asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien
osalta

Kyllä, alueen elinkeinonharjoittajien toimesta (esim.
paliskunnat)

Kyllä, jonkin järjestön tai ryhmän osalta

Kohteen jälkihoitotoimenpiteisiin ei kohdistu ulkoisia
odotuksia

18. Kohdistuuko jälkihoitotoimenpiteeseen odotuksia tai paineita ympäröivän 
yhteisön tai alueen käyttäjäryhmän taholta?
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Respondents: 7 

Other, describe:  

- Landfill company 

 

 

Respondents: 7, selected answers 19 

 

Other, describe:  

Answers: 4 

- Green liquid solids 

- And Green liquered dregs 

- Ash 

- Limestone, foundry sand, ash 

43 %

0,00%

29 % 

14 %

14 %

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Consultant company

Environmental authority

Mining, engineering or construction company

Research institution

Other, describe:

I work for a...

86%

71%

43%

14%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Mineral materials

Technical materials (for example different geotextiles)

Biomaterials (for example peat, biochar, treated
municipal waste water solids, compost)

I am not familiar with cover structure materials, but I
know the subject in theory

Other, describe (for example fibre clay, ash, gypsum,
limestone, foundry sand):

1. What kind of mining waste cover structure materials are familiar to you?
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Respondents: 7, selected answers 15 

 

 

 

Respondents: 7 

If not, what kind of information would you have needed? 

Respondents: 4 

- The technical properties differs widely between different material and different mixing of materials 
and it´s hard to get the exact information needed to be able to determine if the material is suitable or 
not. The water holding capacity is very important for the material. 

- Methods to produce e.g. biochar 

- Techniques to produce biomaterials 

- Geotechnical properties 

  

86%

43%

43%

0%

43%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Waste rock cover structures in mine sites

Tailings cover structures

Landfill cover structures

Cover structures in aggregate (loose soil or rock)
extraction site

Contaminated soil cover structures

Other, describe:

2. In what type of environment have you encountered these cover materials?

43%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes

No

3. Have you found adequate and suitable information on the technical 
properties of different cover materials?
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Respondents: 7 

If not, what kind of information would you have needed? 

Respondents: 3 

- Chemical characterization, different raw materials and effect on the material 

- Degradability, leachability, adsorption 

- Leachability 

 

 

 

Respondents: 7 

If not, what kind of information would you have needed? 

Respondents: 2 

- Amountscost 

- Source to generate biomaterials cost 

  

57%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes

No

4. Have you found adequate and suitable information on the chemical 
properties of different cover materials?

71%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Yes

No

5. Have you found adequate and suitable information on the availability of 
different cover materials?
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Respondents: 7, selected answers 24 

The cover material must meet a certain technical demand. Which? What kind of?  Open text answers: 

Respondents: 5 

- Oxygen diffusion primarily 

- At least 85 % water holding capacity to minimize the oxygen diffusion. 

- Barrier function 

- Oxygen barrier 

- Methane oxidation 

 

Other, describe: 

Respondents: 2 

- The barrier function is primary, the rest is bonus 

  

57%

86%

43%

71%

43%

29%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

The cover material must be quick and easy to use

The cover material must have low operating costs

The use of this cover material promotes local circular
economy and local business activities

The cover material must meet a certain technical
demand. Which? What kind of?

The cover material must enable fast vegetation growth
on site

The cover material must enable a certain kind of land
use after mine closure

Other, describe:

6. What kind of expectations do you have towards the cover materials from 
the rehabilitation and reclamation point of view?
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Respondents: 7 

 

 

Respondents: 4 

- Evaluation of the specific application (mine cover) 

 

  

0%

57%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes, there is enough available information on
biomaterial use

No

I am not familiar with this subject

7. Are there enough guidelines and instructions available on biomaterial use in 
cover structures?

50%

25%

25%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

There is not enough available information on
biomaterial use.

There is only little available information on biomaterial
use.

There is information available but it lacks the viewpoint
I would have needed

There is information available but it is not suitable for 
my country’s / site’s natural conditions or legislation

If there is not enough information available, what kind of information on 
biomaterial use do you need (please write comments below)?
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Respondents: 7 

 

 

Respondents: 2 

  

29%

0%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Yes

No

I am not familiar with this subject

8. Can the use of biomaterials alone or combined with other materials answer 
the legal demands set for cover structures?

0%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Biomaterials respond well to legal demands set for
cover materials

The use of biomaterials improves the cover structure
qualities from legal perspective

8. Can the use of biomaterials alone or combined with other materials answer 
the legal demands set for cover structures? Yes:
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Respondents: 7, selected answers 13 

Other, describe: 

Respondents: 1 

- Of course the reduce of Acid Mine Drainage 

  

43%

43%

29%

29%

0%

29%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

I have not encountered any restrictions related to the
qualities of the surrounding area

Groundwater areas (with active water intake)

Extremely dry or wet conditions on site

Sulphide containing soils or acid areas

Lime containing soil or alkaline areas

Hydrocarbons, heavy metals or other harmful
substances in a contaminated area (in or nearby your
site in question) -> need for neutralizing or insulation

Other, describe:

9. Have the qualities of the surrounding area caused restrictions on the choice 
of the cover structure option?
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Respondents: 7, selected answers 19 

Other, describe: 

Respondents: 2 

- If it´s suitable, then all of the above 

- Methane oxidation 

  

43%

29%

43%

14%

71%

43%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Technically easy to use

Easy permit procedure

Ensures fast vegetation recovery / landscaping on the
site

Reduces dust formation on the ground surface

Reduces metal mobility

Reduces cover structure’s sensibility to erosion 

Other, describe:

10. What benefit are you aiming at by using biomaterials in cover structure?
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Respondents: 7 

 

 

Respondents: 1 

 

  

Respondents: 1 

 

Material did not function at an expected chemical level at all. If not, what kind of biomaterial was used? 

Respondents: 1 

14%

14%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Yes

No

I am not familiar with this subject

11. If you are familiar with biomaterial behaviour in cover structures, has it 
functioned as expected?

100%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Material functioned technically as was expected

Material functioned chemically as was expected

11. If you are familiar with biomaterial behaviour in cover structures, has it 
functioned as expected? Yes:

0%

0%

0%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Material did not partly function at an expected level
technically

Material did not function at an expected technical level
at all

Material did not partly function at an expected level
chemically

Material did not function at an expected chemical level
at all. If not, what kind of biomaterial was used?

11. If you are familiar with biomaterial behaviour in cover structures, has it 
functioned as expected? No:
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- The use of organic material as peat, the negative aspects is that as for a cover solution, the expected 
life length is not enough. 

- Depends on why you use it. As a barrier soil, as a growth medium, as soil erosion? All have different 
requirements on necessary information. 

 

Respondents: 7 

 

 

Respondents: 4, selected answers 6 

57%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes

No

12. Have you encountered constraints in biomaterial permission processes 
concerning mine site areas?

25%

25%

50%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

It is difficult to get a permit for the material since there
is not enough technical information available

It is difficult to get a permit for the material since there
is not enough data on chemical behaviour available

It is difficult to get a permit for the material since there
is not enough use experience

Material has been tested in conditions differing from my
site (country, climate etc.) and the information cannot

be directly applied on my site

12. Have you encountered constraints in biomaterial permission processes 
concerning mine site areas? Yes:
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Respondents: 3, selected answers 6 

Comments on the biomaterial permission processes: 

- For each site you need to verify why this solution at the present spot would be the suitable solution 

- Always a question of the expected life length and the content of ex: heavy metals 

- Degradability (long term behavior) is an issue 

- Not relevant for me 

  

33%

33%

67%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

In my experience, the material is easy to receive/give a
permit to, since there is enough technical information

available

In my experience, the material is easy to receive/give a
permit to, since there is enough information on

chemical behaviour available

In my experience, the material is easy to receive/give a
permit to, since there is adequate amount of use

experience

In my experience, the material has been tested in 
several different conditions and that information can be 
applied on my site’s conditions too (country, climate, …

12. Have you encountered constraints in biomaterial permission processes 
concerning mine site areas? No:
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Respondents: 7 

 

 

Respondents: 4, selected answers 4 

Comments on the biomaterial costs: 

- I think they vary from place to place depending on if there is a surplus nearby or whether there is not. 
The transport is a big issue with cover costs. 

-The cost of a cover solution is always important. And the cost most always compare to the quality that 
is needed for the cover solution that is needed on each site. 

- Difficult to find information to compare 
 

 

43%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes, costs comparisons encompass the essential parts
concerning my site

No

13. Is there enough information on costs available for comparing different 
biomaterials?

0%

0%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

There are costs comparisons available, but they lack
something I would need

There are costs comparisons available, but they
concern different conditions or purpose of use than

my site

There is not enough information on cost comparisons
or it is not available

13. Is there enough information on costs available for comparing different 
biomaterials? No:
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Respondents: 7 

Comments on availability: 

- In Sweden most availability is around the coast, and the mines in the center. 

 

 

 

Respondents: 7 

Open text answers: 

- It is very much site dependent. 

  

0%

29%

0%

14%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes, the availability of biomaterials has been good

The availability of biomaterials has been usually good,
but the transport distance is long

The availability of biomaterials is generally not adequate

In principle biomaterials can be found, but not the
optimal choice for my site

I have no information on the availability of biomaterials

14. Has the availability of biomaterials been on an adequate level?

29%

29%

0%

29%

14%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Grasses

Grasses, small bushes

Grasses, bushes and trees

No preference is defined

Other, describe:

15. What kind of vegetation is preferred on top of the cover structure on your 
site?



     15 (16) 
 
 
 
 

 

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LIITE 2 

28.01.2019   GTK/61/03.01/2017 

 

Biopeitto-projekti – Kyselyn tulokset Ruotsissa 

KyselKy 

 

Respondents: 7, selected answers 9 

Other, describe: 

- The vegetation can also be a good thing to create new conditions for new or misfavourable species, 
i.e. ecological remediation. 

 

 

Respondents: 7 

Other, describe: 

- Site specific depending on the site and its location. 

- It could be all of the above, very much site dependent. 

71%

0%

14%

0%

29%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Technical demands / vegetation may physically damage
the structures

The chemical activity of the vegetation might damage
the structures

The vegetation attracts unwanted animals to the site

The vegetation attracts unwanted people to the site (for
example berry or flower picking)

The success of vegetation on site (for example due to
the climate conditions or the chemical features of the

site)

Other, describe?

16. Which features restrict the choice of vegetation type on the cover 
structure on your site?

0%

29%

14%

29%

29%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Built / man made / urban landscape

Natural meadow

Natural wetland

Natural forest

Other, describe:

17. How should the mine waste facility look like after covering?
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Respondents: 7, selected answers 11 

Which aspect do you find the most challenging from the point of view of your own industry / field? 
Comment: 

- Reindeer herding business. 

- To create the best possible cover solution for each site. And to be able to get the authorities to 
understand that costs must be compared to the expected results, i.e. it´s not feasible to strive for the 
most expensive solution if another solution can be shown to be good enough. 

- Availability to realistic cost performances on long term. 

- The durability of the materials, their environmental impact (leaching). 

 

14%

29%

29%

29%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Yes, from tourism

Yes, from local inhabitants and other local users

Yes, from local entrepreneurs (cooperative of reindeer
herders, fishermen for example)

Yes, from local NGO (non-governmental organizations)
or other group

There are no external expectations towards the
remediation and reclamation

18. Are there any expectations or pressures towards the reclamation option 
from the local community or other users of the area?
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