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1 JOHDANTO 
Kaivosten, ja niihin liittyvien teollisten prosessien vesien laatu, hallinta, käsittely ja monitorointi 
ovat ensiarvoisen tärkeitä kaivoksen taloudellisuuden, prosessien toimivuuden, 
ympäristökuormituksen ja sosiaalisten vaikutusten sekä hyväksyttävyyden kannalta. 
Kaivosvedet ovatkin yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista, jotka täytyy huomioida 
kaivoshankkeen jokaisessa vaiheessa, kaivoksen suunnittelusta sulkemiseen. Kaivosvedet 
muodostavat erittäin laaja-alaisen kokonaisuuden, jonka kokonaisvaltainen osaaminen yhden 
organisaation tai pienen organisaatioyhteenliittymän voimin on vaikeaa, jollei mahdotonta.  

Vuonna 2014 perustettu valtakunnallinen kaivosvesiosaamisen verkosto pyrkii vastaamaan 
tähän haasteeseen saattamalla yhteen laajan joukon kaivosvesien parissa työskenteleviä 
organisaatioita, kuten tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia, viranomaisia ja yrityksiä. KaivosVV-
hanke käynnistyi kun Pohjois-Savon liitto myönsi verkoston toiminnan alkuun saattamiseksi 
EAKR-rahoituksen vuosille 2015-2017. Hanke jakautui viiteen työpakettiin, joista yksi keskittyi 
verkoston toiminnan vakiinnuttamiseen ja neljä muuta pilot-mittakaavan tutkimuksiin. 

Laajalla verkostolla pystytään vastaamaan kaivosvesiin liittyviin monimutkaisiin ja 
poikkitieteellisiin kysymyksiin paremmin kuin ilman verkostoitumista. Verkosto mahdollistaa eri 
toimijoiden yhteenliittymisellä sekä korkeatasoisen teknis-tieteellisen ja sosio-ekonomisen 
kaivosvesitutkimuksen kautta uuden liiketoiminnan syntymisen sekä kaivosvesiin liittyvien 
sovellusten ja palveluiden kehittämisen kaivosten erityispiirteet ja taloudelliset näkökulmat 
huomioon ottaen. Lisäksi verkosto mahdollistaa onnistuneen kansallisen ja kansainvälisen 
rahoituksen, erityisesti EU-tutkimusohjelmista haettavan rahoituksen, hakemisen tutkimusta 
varten. 

Suurin osa hankkeesta käytettiin pilot-mittakaavan tutkimusten tekemiseen, jotka liittyvät 
kaivosten vedenpuhdistukseen, prosessimonitorointiin, riskinarviointiin ja vesitaseiden 
tutkimusmenetelmien kehittämiseen. Pilotoinnin tarkoituksena oli luoda kaivoksille ratkaisuja, 
joita voidaan soveltaa täydessä mittakaavassa sekä parantaa verkoston valmiuksia tehdä 
laajempaa tutkimusta myös muista kaivosvesiaiheista ja parantaa toimijoiden 
tutkimuslaitteistoa vastaamaan tutkimustyön vaatimuksia. Samalla kehitettiin verkoston 
toimintamalleja ja haetaan ratkaisuja erilaisiin yhteistyön muotoihin. Seuraavat kappaleet 
tiivistävät KaivosVV-hankkeessa tehtyjen tutkimusten tärkeimmät tulokset aihealueittain. 
Hankkeessa tehtyihin ja alihankintana teetettyihin seikkaperäisempiin raportteihin on viitattu 
kunkin kappaleen yhteydessä sekä lähdeluettelossa. 
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2 VESITASEIDEN JA PROSESSIVESIKIERTOJEN HALLINTA 
 

2.1 Tausta ja tavoitteet 
Kaivosten pohjavesitutkimukset ovat perustuneet pitkälti vain maaperän pohjavesiin ja 
kallioperän hydrogeologia on useilla kaivosalueilla heikosti tunnettu. Monella kaivosalueella 
Suomessa maaperän paksuus on kuitenkin vain joitain metrejä, maaperän 
pohjavesimuodostumat pienialaisia, eikä erillisillä alueilla ole yhteyttä toisiinsa, joten niiden 
merkitys kaivoksen vesitaseeseen, virtaukseen ja haitta-aineiden kulkeutumiseen etenkin 
kaivoksen toiminnan aikana on pienempi kuin ruhjeisen kallioperän. Toisaalta kaivoksen 
toiminnan alettua veden virtausolosuhteet muuttuvat, eivätkä välttämättä aina palaudu 
alkuperäiseen toiminnan lakattua. Poikkeuksiakin löytyy ja jokaisen kaivoksen kohdalla 
pohjavesiolosuhteet tulee selvittää tarkkaan, jotta niiden vaikutus kokonaisvesitaseeseen ja 
veden liikkeisiin voidaan luotettavasti arvioida. Kallioperän pohjavesien tutkiminen on kuitenkin 
työlästä, vaatii erikoiskalustoa ja tulosten tulkinta on usein haasteellisempaa kuin maaperän 
pohjavesien.  
 
Kaivoksille asennetaan tarkkailuputkia maa- ja kallioperään pohjaveden laadun ja määrän 
seurantaa varten. Putkia ei kuitenkaan voi yleensä asentaa tarpeeksi kattavasti koko kaivoksen 
alueelle ja putket saattavat lakata toimimasta kaivoksen toiminnan aikana johtuen mm. 
kaivoksen laajenemisesta ja teiden muutostöistä. Putkien lisäksi kaivosalueita löytyy 
kymmeniä, isommilla kohteilla satoja malmitutkimuksia varten tehtyjä kairareikiä, joista olisi 
saatavilla paljon pohjavesitutkimuksia tukevaa tutkimusdataa (esim. mineralogia, ruhjeisuus), 
mutta joita ei kuitenkaan ole perinteisesti käytetty pohjavesitutkimuksiin. Kairauksia tehdään 
yleensä myös toiminnan aikana, joten uusia tutkimuskohteita syntyy jatkuvasti. Kairareiät 
ulottuvat kallioperässä syvälle ja niiden kattama alue on usein asennettuja pohjavesiputkia 
laajempi. Malminetsintäkairaukset kohdistuvat yleensä malmivyöhykkeiden ja kivilajien 
vaihettumisvyöhykkeisiin, jotka ovat myös pohjavesien kannalta mielenkiintoisimpia alueita, 
sillä niihin liittyy yleensä pohjaveden kulkeutumiselle otollisia rakovyöhykkeitä. Toisin kuin 
pystysuoraan asennetut pohjavesiputket, kairareiät ovat yleensä vinoja, ja kairauksen jälkeen 
niitä ei enää ylläpidetä, joten reiät saattavat romahtaa tai tukkeutua. Tämä asettaa omat 
haasteensa niin käytettäville pohjavedentutkimusmenetelmille kuin pitkäaikaiselle 
seurannallekin. 
 
Vastatakseen edellä mainittuihin haasteisiin, KaivosVV-hankkeessa pilotoitiin ja kehitettiin jo 
olemassa olevia ja hyväksi havaittuja menetelmiä käytettäväksi kaivosvesien hallinnan 
suunnittelussa YVA- ja ympäristölupavaiheessa ennen kaivoksen avaamista (kappale 2.2). 
Suurin osa pilotoiduista menetelmistä on jonkinlaisessa käytössä maailmalla, mutta niiden 
käyttö Suomessa on ollut vähäistä. Pohjavesitutkimusmenetelmien kirjo on laaja, joten 
tutkimuksissa päätettiin keskittyä yleisimmin käytössä oleviin menetelmiin. 
Kaivosympäristöissä pohjavesitutkimuksella on kuitenkin pääosin erilaiset tavoitteet, eikä 
samoja menetelmiä voi käyttää samalla tavalla kuin perinteisessä pohjavesitutkimuksessa. 
Suurin osa menetelmistä soveltuu myös toiminnan aikaiseen ja sulkemisen jälkeiseen 
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ympäristöseurantaan. Osa menetelmistä ei vaadi kalliita tai monimutkaisia laitteita ja 
ohjelmistoja, ja niitä on helppo käyttää haastavimmissakin olosuhteissa. Osa menetelmistä 
taas vaatii pitkän valmisteluajan, erikoisosaamista ja -kalustoa tai ovat muuten liian suuritöisiä, 
jotta niitä voisi soveltaa laaja-alaisesti kaivostutkimuksissa tai säännöllisissä seurannoissa. 
Toisaalta putkikohtaisilla menetelmillä laajan alueen tutkiminen kestää kauan ja pisteiden väliin 
jää paljon kartoittamatonta aluetta. Geofysiikan mittauksen, tulkinnan ja mallinnuksen avulla 
kallion ja maaperän rakenteita, ympäristön tilaa sekä pohjavesiolosuhteita voidaan selvittää 
nopeammin laajemmaltakin alueelta, jolloin tarkempien jatkotutkimusten ja pitkäaikaisen 
seurannan kohdennus helpottuu. Tästä syystä, hankkeessa testattiin myös tomografisia 
kuvantamismenetelmiä pohjavesitutkimuksissa ja -seurannoissa jo olemassa olevan sekä 
kenttätutkimuksissa kerätyn aineiston pohjalta. Kenttämittausten tarkoituksena oli paikantaa ja 
kartoittaa mahdolliset suotokohdat ja -reitit Kotalahden kaivoksen rikastushiekka-alueelta kohti 
Valkeisen järveä, Leppävirralla (kappale 2.3). 
 
Kaivosten prosessivesikierroissa yleisesti käytettävistä ratkaisuista ja vaihtoehtoisista 
menetelmistä teetettiin ostopalveluna selvitys ”Current and New Water Management Solutions 
at Northern Mines” (Teollisuustaito 2016). Selvityksen pääpaino on suomalaisissa 
sulfidimetallimalmikaivoksissa käytössä olevissa menetelmissä, niiden hyvissä ja huonoissa 
puolissa sekä vertaillaan vesienhallintaa muihin vastaavissa ilmasto-olosuhteissa toimiviin 
kaivoksiin (mm. muut pohjoismaat ja Kanada). Lisäksi selvitys esittelee vaihtoehtoisia 
menetelmiä, joilla voisi parantaa kaivosten vesien hallintaa. Selvitystyö perustuu pitkälti 
kirjallisuusselvitykseen, mutta vaihtoehtoisia menetelmiä käytiin läpi myös 
työpajatyöskentelyssä.  

Lisäksi hankkeessa teetettiin ostopalveluna selvitys kaivosvesienhallinnan teknisistä riskeistä 
(Teollisuustaito 2015). Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa kaivosten 
vesienhallintajärjestelmään ja valittuihin vesienkäsittelytekniikkoihin liittyvät 
poikkeamatilanteet, joiden toteutumisesta voi aiheutua vaikutuksia ympäristön vesistöihin. 
Vesienhallintajärjestelmän osalta on tarkasteltu patorakenteisiin ja veden siirtoratkaisuihin 
liittyviä prosessiteknisiä riskejä ja riskien hallintamenetelmiä. Vesienkäsittelytekniikoista 
tarkasteluun on valittu sulfaatinpoisto kalkkimaitoneutraloinnilla sekä nikkelinpoisto 
bisfosfonaattiadsorptiolla. 

 

2.2 Pohjavesitutkimusmenetelmien kehittäminen 
Projektissa pilotoitiin erilaisia hydraulisia mittausmenetelmiä ja näytteenottomenetelmiä 
Kopsan malminetsintäalueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Terrafamen kaivoksella Kainuussa. 
Pohjavesitutkimuksissa testattiin huokoisen väliaineen mittauksessa yleisesti käytettyjen 
menetelmien soveltamista rikkonaisen kallioperän pohjavesien tutkimiseen. Lisäksi tutkittiin 
voiko näitä pääosin pystysuoriin reikiin suunniteltuja mittausmenetelmiä käyttää myös vinoissa 
kairarei’ssä. Pilotointiin kuuluivat erilaiset akviferitestit (mm. slug-testit, pumppaukset) sekä 
niihin liittyvät laskentakaavat, pohjaveden pinnankorkeuden ja sähkönjohtavuuden muutosten 
seurantaa sekä niiden yhdistämistä akviferitesteihin ja erityisesti vertikaaliprofilointeihin. 
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Lisäksi kartoitettiin ja pilotoitiin erilaisia analyyttisiä laskentakaavoja sekä 
mallinnusmenetelmiä, joita voidaan käyttää kaivoksen vesitaseiden ja vedenhallinnan 
arvioimisessa ennen kaivoksen avaamista. Pohjavesimenetelmätestauksen ja kehityksen sekä 
geofysikaalisten kenttätutkimusten perustella luotiin opas pohjavesimittauksista 
kaivoskohteissa Suomen olosuhteissa (Lahtinen et al. 2018). Oppaassa tuodaan esille 
menetelmien hyvät ja huonot puolet sekä millaisissa tilanteissa tai olosuhteissa menetelmät 
soveltuvat käytettäväksi kaivosympäristöjen tutkimuksissa. Lisäksi oppaassa käsitellään 
lyhyesti kenttätutkimusten ulkopuolelle jääviä seikkoja kuten mallinnusta, sekä tilasto- ja 
laboratorioanalytiikkaa. Tässä raportissa menetelmät on esitelty lyhyesti. 
 

2.2.1 Hydrauliset testit 
Kummallakin kohteella tutkimukset aloitettiin luotaamalla pohjavesiputkien ja kairareikien 
sähkönjohtavuus mahdollisimman laajalta alueelta. Vaikka sähkönjohtavuusluotaus on 
helppo ja halpa menetelmä kartoittaa pohjavesien laatua nopeasti isommaltakin alueelta, on 
se melko vähän käytetty menetelmä kaivoksilla. Mittaus on helppoa ja nopeaa ja mittaukseen 
riittää CDT-anturi joka mittaa sähkönjohtavuuden lisäksi veden lämpötilan sekä vedenpaineen 
avulla syvyyden. Menetelmä soveltuu hyvin myös vinoihin kairareikiin ja tulokset ovat 
menetelmän yksinkertaisuuteen nähden monipuolisia. Antureita ei kuitenkaan ole suunniteltu 
luotaukseen ja ne joutuvat usein kaivosympäristöissä kovalle kulutukselle. Luotaus myös 
tehdään vielä toistaiseksi manuaalisesti, laskemalla anturi käsin vaijerin tai kaapelin varassa 
kairanreikään, mikä tekee luotauksista melko työintensiivisiä. Toisaalta mittalaitteisto on pieni 
ja helposti kuljetettavissa syrjäisemmällekin alueelle. Pääpiirteissään luotauksen tarkoituksena 
on mitata veden sähkönjohtavuuden vertikaalinen vaihtelu pohjavesiputkessa tai kairareiässä. 
Sähkönjohtavuus on suoraan verrannollinen veteen liuenneiden ionien pitoisuuksien kanssa ja 
kertoo näin ollen veden laadun vaihteluista. Pitoisuuserot viestivät usein myös kallioperän 
heikkousvyöhykkeistä ja yksittäisten, vettä johtavampien ruhjeiden sijainnista. Luotauksen 
perusteella tarkempia mittauksia ja näytteenottoa voidaan kohdentaa halutuille syvyyksille. 

Vedenvaihtokokeessa koko pohjavesiputken tai kairareiän vesi vaihdetaan selkeästi 
pienemmän tai suuremman sähkönjohtavuuden omaavaan veteen ja luotaamalla seurataan 
sähkönjohtavuuden vertikaalista muutosta (kuva 1). Samalla kun vettä pumpataan putken 
pohjalle, pinnalta pumpataan vettä pois samansuuruisella teholla ja johdetaan kauemmaksi, 
jottei vesi imeytyisi takaisin putkeen. Kuten luotauksessa, vedenvaihtokokeessa seurataan 
putken sähkönjohtavuuden muutosta vertikaalisesti, mutta erot eri horisonttien välillä näkyvät 
usein selkeämmin kun vesi on vaihdettu pienemmän tai suuremman sähkönjohtavuuden 
veteen. Tämä helpottaa myös hyvin vettä johtavien ruhjeiden selvittämisessä. Koe vaatii siten 
paljon vettä ja veden siirtely sekä vaihto paljon kalustoa. Lisäksi riippuen kohteen 
antoisuudesta, vaihdon jälkeinen seurantavaihe saattaa viedä paljon aikaa. Vedenvaihtokoe 
on helpoin toteuttaa alueilla joilla kohteen viereen pääsee helposti autolla, mönkijällä tai 
moottorikelkalla kaluston siirtoa varten. Riippuen kohteesta ja veden sähkönjohtavuudesta, 
vedenvaihdon voi suorittaa myös suoraan läheisestä järvestä tai joesta pumppaamalla. 
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Kuva 1. Vedenvaihtokokeen vaiheet 1) Vesi vaihdetaan pumppaamalla alhaisen sähkönjohtavuuden vettä putken tai 
kairareiän pohjalle, samalla poistaen vettä pinnalta pumppaamalla. 2) Vedenvaihdon jälkeen veden sähkönjohtavuutta 
luodataan säännöllisesti. Kuvaajassa oikealla näkyy esimerkinomainen kuva luotauksesta ja sähkönjohtavuuden vaihtelusta 
putkessa. Korkean sähkönjohtavuuden piikit kuvastavat yleensä ruhjeen kohtaa, joita pitkin vesi virtaa putkeen. 
T=luotausajankohta. 

 

Slug-testi on edullinen, helppo ja nopea menetelmä ja siksi paljon käytetty vedenjohtavuuden 
selvittämisessä (Butler 1997). Testi ei vaadi kalliita ja monimutkaisia laitteita eikä ylimääräisen 
veden lisäämistä tai poistamista, mikä on etu erityisesti jos pohjavesi on pilaantunutta tai kohde 
hankalasti saavutettavissa. Slug-testissä pohjavedenpintaa pohjavesiputkessa tai kairareiässä 
muutetaan keinotekoisesti tiputtamalla tarpeeksi painava, vettä syrjäyttävä esine putkeen tai 
reikään (falling head) ja/tai poistamalla esine mahdollisimman nopeasti (rising head) reiästä 
(kuva 2). Kokeen aikana seurataan pohjaveden pinnan muutoksia ja muutosten nopeutta. 
Menetelmä antaa arvon koko pohjavesiputkelle tai kairareiälle eikä huomioi erikseen eri 
horisontteja tai esimerkiksi yksittäisten ruhjeiden vaikutusta. Menetelmän vaikutus ulottuu 
lisäksi vain aivan havaintoputken lähiympäristöön eikä eri mittauspisteiden väliin jäävän alueen 
vedenjohtavuutta saada mitattua slug-menetelmällä. Tämä on toisaalta myös slug-testin etu 
niillä alueilla joissa pumppauskoe saattaisi vaikuttaa läheisten talousvesikaivojen 
antoisuuteen. Laskentayhtälön valinta vaikuttaa tuloksiin, joten tulosten analysointi vaatii jonkin 
verran tietämystä.  
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Kuva 2. Slug-testissä esine tiputeen ensin nopeasti veteen (Falling head) jolloin esineen tilavuuden mukainen määrä vettä 
syrjäytyy ja vedenpinta nousee. Toisessa vaiheessa esine nostetaan nopeasti pois (Rising head), jolloin vedenpinta 
puolestaan laskee ja palaa hiljalleen takaisin alkuperäiseen tasoon. Paineanturi mittaa koko testin ajan veden pinnan 
korkeutta. Kuvaajassa oikealla näkyy vedenpinnan vaihtelu ajan funktiona. 

 

Pumppauskokeen kenttäosuus on melko yksinkertainen, mutta vaatii aikaa, paljon laitteistoa, 
eikä parhaiten soveltuvan pumppaussyklin valinta ole aivan yksinkertaista. Lisäksi pumpattava 
vesi täytyy johtaa mahdollisimman kauas tutkittavalta alueelta, ettei vesi pääse imeytymään 
takaisin pohjavesimuodostumaan. Jos pohjavesi on pilaantunutta, täytyy pumpattu vesi 
puhdistaa. Lisäksi, kuten slug-testissä tulosten tulkinnassa käytettävät laskentamenetelmät 
vaikuttavat tuloksiin, eikä sillä saada kuvaa esimerkiksi yksittäisen ruhjeen tai raon 
vedenjohtavuudesta. Pumppauskokeilla saadaan kuitenkin katettua myös eri mittauspisteiden 
välisen alueen tai koko pohjavesimuodostuman vedenjohtavuus jos vedenkorkeuden 
seurantaa tehdään useissa kaivoissa, joten se antaa slug-testejä todenmukaisemman kuvan 
koko alueen vedenjohtavuudesta. Pumppauskoe toimii parhaiten alueilla joissa on paljon 
lähekkäisiä reikiä, jotta pumpattavan reiän lisäksi voidaan monitoroida sen ympärillä 
sijaitsevien reikien pohjaveden pinnan muutoksia. Etenkin ennen kaivoksen avaamista, 
kaivosalueilla on tiheästi malmitutkimuksiin tehtyjä kairareikiä ja pumppauskoe soveltuukin 
hyvin kaivosympäristöjen pohjavesien tutkimiseen ennen kaivoksen avaamista. Pumppauskoe 
ei onnistu jos alueen vedenjohtavuus on erittäin alhainen, vaan tällöin on käytettävä slug-testiä. 

Jos mittaus (esim. slug-testi, pumppauskoe) tai näytteenotto halutaan tehdä putkesta tai 
reiästä rajatulta syvyydeltä, kuten yksittäisen ruhjeen kohdalta (kuva 3), alue voidaan eristää 
tulppauksella eli pakkereilla.  Tulppauksella ehkäistään myös eri vesikerrosten vertikaalinen 
sekoittuminen mittauksen tai näytteenoton yhteydessä. Eristettyä näytteenotto- tai 
mittaushorisonttia käytetään esimerkiksi tutkittaessa veden liikkumisen kannalta aktiivisimpia 
ruhjeita maanalaisen kaivoksen kuivatusta varten tai selvitettäessä haitta-aineiden 
kulkeutumisreittejä. Pakkerilaitteisto on kuitenkin kallis, koostuu useasta eri osasta ja laitteella 
on taipumus jumittua tutkimusreikään. Hydrogeologisissa tutkimuksissa pakkerit soveltuvatkin 
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parhaiten harvemmin tehtäviin tarkempiin tutkimuksiin eikä säännöllisiin seurantoihin. Kahden 
pakkerin sijaan, alue voidaan eristää myös kahdella pumpulla alueen ylä- ja alapuolella tai 
yhdellä pakkerilla ja yhdellä pumpulla. 

Lugeon- eli vesimenekkitestillä mitataan keskimääräistä vedenjohtavuutta pohjavesiputken 
tai kairareiän ympäröivällä alueella. Halutulle pakkereilla eristetylle alueelle pumpataan vettä 
tasaisella paineella kymmenen minuutin ajan, jonka jälkeen veden painetta nostetaan 
kymmeneksi minuutiksi. Painetta nostetaan viisi kertaa ja sekä painetta että veden menekkiä 
mitataan koko testin ajan. Testillä saadaan tietoa sekä kallion vedenjohtavuudesta että veden 
virtauksen mekanismeista jopa pienempien, yksittäisten ruhjeiden osalta. Koska Lugeon-testi 
vaatii paljon kallista erikoiskalustoa ja on melko hidasta toteuttaa, se soveltuu parhaiten 
esimerkiksi ennen kaivoksen avaamista toteutettaviin vesitasemittauksiin. 

 

 

 

Kuva 3. Kahdella pakkerilla eristetty kohta ruhjeen vedenjohtavauuden mittausta tai näytteenottoa varten. 
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2.2.2 Näytteenotto 
Noutimet ovat kertanäytteenottimia, joita käytetään paljon kaivosten seurannoissa. 
Menetelmä onkin helppo ja halpa ja soveltuu erityisesti kokoomanäytteenottoon, jossa 
halutaan saada näyte joka kuvaa keskimääräisesti koko vesipatjan vesilaatua, eikä vain tietyltä 
syvyydeltä otettua näytettä. Noutimet eivät kuitenkaan sovellu kovinkaan hyvin vinoihin 
kairareikiin, koska niiden laskeminen on keveän rakenteen vuoksi hankalaa, näytteenotin 
raahaa seinää pitkin sekoittaen ja hapettaen vesipatsasta sekä irrottaen irtainta ainesta 
seinämistä. Lisäksi ennen kokoomanäytteenottoa, pohjavesiputkessa tai kairareiässä pitkään 
seissyt vesi täytyy pumpata pois, jotta näyte edustaisi mahdollisimman hyvin pohjaveden 
laatua, eikä putkessa pitkään seissyttä vettä. Pumppaaminen aiheuttaa 
pohjavesimuodostumaan epäluonnollisen aleneman ja saattaa muuttaa hetkeksi 
pohjavedenvirtausta, jolloin vettä virtaakin putkeen eri alueelta kuin yleensä (Puls & Barcelona 
1996). Noutimella otetuissa näytteissä on myös havaittu korkeampia alkuainepitoisuuksia 
verrattuna pumppaamalla otettuihin näytteisiin (mm. Puls et al. 1992, Pohlmann et al. 1994). 
Näytteen muuttumattomuutta noutimen sisällä testattiin Terrafamen kaivoksella Sotkamossa 
asettamalla sähkönjohtavuusanturi noutimen sisään. Testin perusteella näyte ei pysy 
muuttumattomana ylös nostettaessa, vaan vettä pääsee virtaamaan noutimeen ja sieltä pois 
muuttaen näytteen koostumusta (Lahtinen et al. 2018). 

Pumppaamista on yleisesti käytetty vesinäytteenotossa myös kaivoksilla, mutta lähinnä 
kokoomanäytteenotossa. Pumppaaminen on helppo menetelmä, jonka hinta ja nopeus 
riippuvat sekä pumpusta (esim. kalvopumppu, uppopumppu), että muusta käytetystä 
laitteistosta ja näytteenottotavasta. Kaivosten pohjavesinäytteenotossa tulisi suosia aiempaa 
enemmän hidasvirtausnäytteenottoa (low-flow sampling), jolla pohjavedenpinnan vajoama ja 
veden samentuminen saadaan minimoitua. Perinteisen näytteenoton, jossa 
havaintoputki/reikä huuhdellaan pumppaamalla suurella teholla yleensä n. 3-5 –kertaa reiän 
tilavuus, on havaittu aiheuttavan vesinäytteissä mm. kohonneita metalli- ja orgaanisen 
aineksen pitoisuuksia (Puls & Barcelona 1996). Jos taas halutaan näyte tarkasti tietyltä 
syvyydeltä tai yksittäisestä ruhjeesta, voidaan käyttää apuna pakkereita. 

Letkunäytteenotossa (kuva 4) näytteenotin koostuu eripituisista letkuista, joista osa on ns. 
näyteosia ja osa ns. passiivisia osia. Näyteosien ylä- ja alaosassa on venttiilit, jotka suljetaan 
nostettaessa näytteenotinta putkesta tai kairareiästä, jolloin näyte saadaan talteen. 
Passiivisissa osissa ei ole venttiileitä vaan letkussa oleva vesi valutetaan pois nostettaessa.  
Näytteenotin tulee laskea mahdollisimman hitaasti alas, jotta vesipatja pysyisi mahdollisimman 
liikkumattomana ja sekoittumana letkun sisällä. Kun letku on laskettu halutulle syvyydelle, 
näytteenotin nostetaan ylös tasaisella liikkeellä, jolloin letkun alapäässä oleva takaiskuventtiili 
estää veden virtauksen letkusta ulos. Letkunäytteenotto on melko helppo ja halpa menetelmä, 
mutta letkujen yhdistäminen laskettaessa sekä näyteosien irrottaminen nostettaessa vievät 
aikaa. Näytteenottimeen on mahdollista laittaa useita näyteosia, jolloin näyte saadaan usealta 
eri syvyydeltä samaan aikaan, ja näytteenottovälit kohdistettua haluttuihin kohtiin. Letkun 
sisähalkaisija vaikuttaa saatavan vedenmäärään ja näytteenottovälien tulee olla riittävän pitkiä 
jotta analyyseihin saadaan tarvittava määrä vettä. 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 12 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 

 

Kuva 4. Letkunäytteenoton vaiheet. 1) letkunäytteenottimessa on sekä näyteosuudet, että ns. passiiviset osat kiinnitetty 
venttiilein yhtenäiseksi kokoonpanoksi. 2) Näytteenotin lasketaan hitaasti alas, jotta vesipatja pysyy mahdollisimman 
muuttumattomana paikallaan letkun sisällä. 3) Kun haluttu syvyys on saavutettu, näytteenotin nostetaan ylös tasaisella 
liikkeellä, jolloin letkun alapäässä oleva takaiskuventtiili estää veden virtauksen letkusta ulos. Ylös nostettaessa näyteosien 
ylä- ja alaosan venttiilit suljetaan ja osat irrotetaan kokonaisuudesta (Lahtinen et al. 2018). 

 

2.2.3 Tulokset ja johtopäätökset 
Pohjaveden mittaus- ja näytteenottomenetelmät ovat suunniteltu käytettäviksi pääasiallisesti 
pystysuorissa, maaperään asennetuissa pohjavesiputkissa, eivätkä ne aina sovellu vinoihin 
kallioperään kairareikiin. Osa menetelmistä on lisäksi kalliita, vaatii usein erikoisosaamista ja 
monimutkaista laitteistoa, jota on työlästä kuljettaa etenkin syrjäisemmille alueille. Näin ollen 
ne eivät ole ratkaisu kaivosten säännöllisiin seurantoihin vaan soveltuvat paremmin harvemmin 
tehtäviin tarkempiin tutkimuksiin. Onkin tarkoituksen mukaista, että erikoisosaamista vaativia 
menetelmiä sekä tutkimuksia ei hankita ja ylläpidetä kaivoksilla, vaan ne tilataan pääosin 
alihankkijoilta. Kuitenkin, osaa menetelmistä on helppo ja halpa käyttää, eivätkä kaikki 
tutkimukset vaadi erikoiskalustoa tai –osaamista. Lisäksi moni menetelmistä on sovellettavissa 
myös vinoihin kairareikiin, joten niiden käyttöä olisi hyvä lisätä myös kaivosten 
seurantatutkimuksissa luotettavamman aineiston saamiseksi. Pohjavesimittausten tulkinnassa 
on aina hyvä käyttää kokeneita ammattilaisia apuna. 

 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 13 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 
2.3 Tomografiset kuvantamismenetelmät 
Kotalahden kaivos toimi vuosina 1959 – 1989, tuottaen nikkeliä ja kuparia. Toiminnan 
päättymisen jälkeen kaivosalueelta ympäristöön leviävien kaivosvesien metallipitoisuus, 
erityisesti nikkelin osalta, on pysynyt korkeana. Tästä johtuen läheisen Valkeisen järven vesi 
on kontaminoitunut sekä pohja- että pintaosiltaan ja pysyvästi kerrostunut (Kauppila et al. 
2017). Tässä tutkimuksessa tehtyjen kenttämittausten tavoitteena oli paikantaa ja kartoittaa 
mahdolliset suotokohdat ja -reitit Kotalahden kaivoksen rikastushiekka-alueelta kohti Valkeisen 
järveä (kuva 5). Tutkimusalueen aikaisemmat geofysikaaliset tutkimukset käsittävät 
matalentomittauksen (GTK 1992) sekä Outokumpu Oy:n vuonna 1969 maanpinnalla tekemät 
magneettiset ja sähkömagneettiset slingram mittaukset. Taajuusalueen MaxMin 
(monitaajuusslingram) mittaukset rikastushiekka-alueella ja sen välittömässä lähiympäristössä 
tehtiin vuonna 2013 (Pasanen et al. 2013). Tutkimusalue kuuluu Boliden yhtiön 
valtausalueeseen ja sillä tehdään aktiivista mineraalikartoitusta.   

 

Kuva 5. Tutkimusalue (violetti rajaus) Timo Järvisen (2013) opinnäytetyöstä muokatussa kuvassa. Punaiset nuolet esittävät 
pintasuotovesien virtaussuuntia ja vihreä nuolet pinnanalaisten suotovesien suuntia. 
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Kotalahden alueelle tyypillinen geologinen 
piirre on Kotalahden doomi, joka on 
Arkeeisista gneisseistä muodostunut 
kohouma (kuva 6). Kohoumaa reunustaa 
Arkeeisen mannerkuoren reunalla 
kerrostuneet Proterotsooiset pintasyntyiset 
kivilajit kvartsiitit, kalkkikivet, kalkki-silikaatit, 
mustaliuskeet ja raitaiset diopsodiamfibolit. 
Paleoproterosooisen ajan metamorfoosin 
huippu on ollut korkeimmillaan 
amfiboliittifasieksessa, joka näkyy 
gneissimäisyytenä ja migmatisaationa 
pintasyntyisissä kivilajeissa. Useita 
nikkelimalmeja ja -mineralisaatiota on 
löydetty Kotalahden alueelta, sekä sen 
läheisyydestä. Kotalahden ja Rytkyn malmit 
ovat gabro-peridotiitti intruusiossa Arkeeisen 
gneissin ja Proterosooisten kivilajien 
kontaktin lähellä. Pääisäntäkivi 
nikkelimalmille on peridotiitti ja 
metapyrokseniitti (Makkonen 2017). 

 

2.3.1 Tutkimuksessa käytettyjen 
geofysikaalisten menetelmien 
kuvaukset 

Tässä tutkimuksessa käytetyt 
geofysikaaliset menetelmät olivat 
ominaisvastustalikko, sähkömagneettiset 
tasoaalto VLF-R ja taajuusalueen GEM-2 
menetelmät sekä päämenetelmänä monielektrodiluotaus (ERT).  

Ominaisvastustalikossa on Wenner-elektrodijärjestelmä (pituus 48cm), jonka elektrodipiikit 
(halkaisija 8mm, pituus 10cm) voidaan helposti painaa maaperään, jolloin saadaan 
johtavuusarvio maaperän ylimmälle ja kuivimmalle kerrokselle pääasiassa syvyysväliltä 0-
30cm. Vastustalikon mittaustulokseen vaikuttaa vahvimmin pintakerros (0-10cm) ja talikko on 
käytännössä tunnoton yli 0.5 metrin syvyydessä tapahtuville johtavuusvaihteluille. Tämä on 
etu, kun halutaan kohdentaa tutkimukset erityisesti maaperän pintakerrokseen. Toisaalta 
vastustalikon elektrodipiikkien viereen sattuvat, maaperän epähomogeenisuudet (esim. kivet) 
voivat vaikuttaa suuresti tulokseen. Edustavan tuloksen saaminen edellyttää useita mittauksia 
kussakin tutkimuspisteessä. Talikon luotettavin mittausalue on 5-5000ohmm, jonka puitteissa 
kalibrointivirhe ja toistomittausten vaihtelu on alle 10%. Kalibrointi on tarkistettu 

Kuva 6. Tutkimusalueen geologia ja tutkimusprofiilit (Suomen 
kallioperä – DigiKP 2018). 
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vastusstandardeilla ja vertailulla luotaimen mittaustuloksiin erilaisissa geologisissa kohteissa 
(Puranen et al. 1999). 

GEM-2 on sähkömagneettinen, taajuusalueessa toimiva, maaperän pintaosien 
sähkönjohtavuutta mittaava laite. Laite toimii 300–96000Hz:n taajuusvälillä, jossa kolmesta 
kymmeneen valittua taajuutta voidaan käyttää samanaikaisesti. Laite tuli markkinoille vuonna 
1996 (Won et al. 1996). Yksityiskohtaisia dokumentteja laitteesta löytyy valmistajan 
verkkosivuilta (Geophex Ltd. 2016) ja sovellusesimerkki Suomesta (Lerssi et al. 2016). 

Laite käyttää pulssinleveysmodulaatiotekniikkaa mielivaltaisen digitaalisesti syntetisoidun 
aaltomuodon lähettämisessä ja vastaanottamisessa (Won et al. 1996, Witten et al. 1997, 
Huang et al. 2003, Geophex Ltd. 2016). Laitteen kelaväli on 1,66 m (matala induktio) ja 
syvyysulottuvuus noin 10 m riippuen maankamaran sähkönjohtavuudesta, tutkittavan kohteen 
koosta ja ympäristön häiriöistä. Laite mittaa jatkuvasti (kolme lukemaa sekunnissa), joten 
pisteväliksi normaalikävelyvauhdilla tulee noin 10cm. Mittausta ohjaa ja tulokset tallentuvat 
kämmentietokoneeseen (Somo 655) bluetooth yhteyden kautta. Paikkatieto saadaan bluetooth 
GPS vastaanottimesta suoraan mittaustuloksiin. Tulokset viedään tekstitiedostoksi (.csv), josta 
ne ovat vietävissä käsiteltäviksi ja tulkittaviksi esim. Oasis Montaj –ohjelmistoon. Laite soveltuu 
erinomaisesti maankamaran pintaosan (sähkönjohtavuuden) nopeaan kartoitukseen, 
esimerkiksi ympäristötutkimuksissa ja suotautumisvesien paikantamisessa sekä mm. 
(meri)jään paksuusmittauksissa (Hunkeler et al. 2015). Laitetta käytettiin tässä tutkimuksessa 
maankamaran pintaosien (<10 m) sähkönjohtavuuden kartoitukseen yhdeksällä profiililla (kuva 
6) käyttäen mittaustaajuuksia 1475, 5825, 22225 and 75525 Hz. 

The Very Low Frequency – Resistivity (VLF-R) on kaukaisia VLF-taajuusalueessa toimivien 
asemien lähettämää sähkömagneettista kenttää (tasoaalto) lähteenä käyttävä geofysikaalinen 
menetelmä. Tutkimusalueen mittaukset (kuva 7) tehtiin GEONICS EM 16-R -mittalaitteella 
käyttäen lähetinasemana Pohjois-Saksassa sijaitsevaa DHO38 asemaa (23.4 kHz). 
Menetelmällä havainnoidaan maankamaran sähkönjohtavuutta. Menetelmää on perinteisesti 
käytetty malminetsinnässä, mutta on enenevässä määrin käytetty pohjavesi- ja 
ympäristötutkimuksissa maaperän paksuuden määrittämisessä sekä ruhjevyöhykkeiden 
paikantamisessa (Lindsberg 2008, Müllern and Eriksson 1982). VLF-R menetelmässä 
mitataan lähetysaseman suuntainen sähkökenttä induktiivisesti sekä sitä vastaan kohtisuora 
magneettikenttä. Mittaustuloksena saadaan maankamaran näennäinen ominaisvastus ja 
toisiaan vasten kohtisuorien magneetti- ja sähkökenttien vaihe-ero (Cagniard 1953, Hjelt et al. 
1990). Teoreettisesti olisi optimaalista mitata oletetun geologisen kulun suunnassa ja sitä 
kohtisuorassa (90 astetta) sijaitsevia lähetinasemia käyttäen. Tällöin mitataan kohtisuorissa E- 
(sähkökenttä) ja H- (magneettikenttä) polarisaatioissa. VLF-R –menetelmällä on hyvä 
syvyysulottuvuus; kuivalla, ei hyvin johtavalla maankamaralla helposti 100 m. Perinteisesti 
Suomessa on käytetty kanadalaista Geonics Ltd:n EM16R  laitetta (Tilsley 1976, Hjelt et al. 
1990, Turunen 2008), mutta myös muita kaupallisia laitteita on saatavilla (mm. EDA ja IRIS). 
Koska toiminnassa olevat VLF-lähettimet eivät useinkaan sijaitse mittauksen kannalta 
optimaalisessa (geologisen kulun) suunnassa, voidaan käyttää kohteellisesti paikallista 
lähetintä primäärikentän synnyttämiseksi (Hayles and Sinha 1986, Mursu 1991). Siirrettävä 
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lähetin (esim. Geonics Ltd:n TX27) voidaan sijoittaa optimaalisesti tutkittavan alueen mukaan 
ja lisäksi tarvittaessa suunnata myös 90 asteen kulmaan tutkimusalueen suhteen (E- ja H-
polarisaatiot). VLF-R- mittaukset tulkitaan tavallisesti (2-kerros)inversiolla ja perinteisiä 
ominaisvastus- ja vaihekulmakarttoja tutkimalla.  

Kohteen monielektrodiluotaukset 
(ERT) tehtiin 12-kanavaisella ABEM 
Terrameter LS -laitteistolla 
hyödyntämällä Lund Imaging -
kaapelijärjestelmää. Mittaukset tehtiin 
monigradientti elektrodijärjestelmällä, 
joka on eräänlainen Schlumberger ja 
pooli-dipoli-järjestelmän yhdistelmä. 
Mittauksissa käytetty minimielektrodiväli 
oli viisi metriä. Linjojen kokonaispituus 
käytetyillä neljällä kaapelilla ja viiden 
metrin minimielektrodivälillä oli 400m 
(neljä kaapelia ja yhteensä 81 elektrodia). 
Mittausten teoreettinen syvyysulottuvuus 
400 metrin levityksellä käytetyllä 
elektrodikonfiguraatiolla on 50-70m. On 
huomattava, että mittausmenetelmän 
resoluutio huononee syvemmälle 
mentäessä. Vain riittävän paksun 
kerrokset on mahdollista havaita 
tuloksista. Minimielektrodivälin 
pienentyessä mittausresoluutio paranee, 
mutta samalla, kun tämän seurauksena linja lyhenee, pienenee syvyysulottuvuus. Linjojen 
paikannus tehtiin tarkkuus-GPS:llä sekä käsi-GPS:llä. 

Sähköinen ominaisvastusmittaus on tasavirtamittausmentelmä (DC). Mittausten tarkoituksena 
on määrittää maankamaran sähkönjohtavuusjakauma. Maankamaran todellista johtavuutta 
voidaan arvioida ominaisvastusmittausten perusteella. Automaattinen 
monielektrodivastusluotausmittaus etenee syöttämällä virtaa maahan virtaelektrodien A ja B 
kautta ja mittaamalla syntynyttä potentiaalieroa jännite-elektrodien Mi and Nj avulla. Jännite-
elektrodien välille syntyneeseen potentiaalieroon vaikuttavat mm. maankamaran sähköiset 
ominaisuudet sekä mittausgeometria. Maastomittauksen tulosta kutsutaan niin sanotuksi 

näennäiseksi ominaisvastukseksi ρa [Ωm], kun tulos saadaan heterogeenisestä maasta. 

Ominaisvastus on johtavuuden käänteisarvo σ  [S·m-1]. ABEM Terrameter LS -laitteistolla 
voidaan mitata myös indusoitua polarisaatiota (IP), mutta tässä tutkimuksessa ei IP:tä mitattu. 
Kohteessa mitattiin yhteensä 13 profiilia ja käytetty minimielektrodiväli oli viisi metriä. ERT-
linjojen sijainti on esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Tutkimusalue ja mitatut VLF-R, GEM-2 and ERT profiilit. 
Pohjakartta: Laserkeilausaineisto (LiDAR) © Maanmittauslaitos 
(MML) 2016. 
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2.3.2 Kenttämittausten tulokset  
Ominaisvastustalikolla saadaan maaperän pintaosien (0–30 cm) ominaisvastus. Harvahkon 
säännöllisen mittauspisteverkoston mittaustulokset on esitetty kuvassa 8a. Sähköä 
ympäristöään paremmin johtava suotovesi havaitaan useilla mittauspisteillä (punaiset 
ympyrät). Eri mittaustaajuuksien (neljä kappaletta) vasteista laskettiin näennäinen 
sähkönjohtavuus (Huang et.al. 2003). Sähköä ympäristöään paremmin johtava suotovesi 
havaitaan ja on rajattavissa selkeästi tuloksista. Näennäinen sähkönjohtavuuskartta ja tulkinta 
on esitetty kuvassa 8b.  
 
VLF-R mittaukset tutkimusalueella tehtiin mahdollisten ruhjevyöhykkeiden ja maankamaran 
syvempien johteiden paikantamiseksi. Mitatut profiilit sekä näennäisen ominaisvastuksen ja 
vaiheen väripintakartat on esitetty kuvassa 9. Pinnallisen ja pinnanläheisen suotoveden lisäksi 
paikannettiin, erittäin todennäköisesti kallioperästä aiheutuva, johtavuusanomalia, joka 
sijoittuu gabron itäreunaan. Syvempi johtavuusanomalia havaittiin gabron länsireunalla 
profiileilla kaksi, kolme ja neljä. Kuvassa 10 on esimerkkinä VLF-R mittausten 2-
kerrosinversiotuloksista profiilista neljä. Tulokset ovat yhteneväisiä monielektrodiluotausten 
(ERT) inversiotulosten kanssa. 
 

Kuva 8. a) Ominaisvastustalikolla saadut maaperän pintaosien (0 – 
30 cm) ominaisvastukset, b) Ominaisvastuksista laskettu 
näennäinen sähkönjohtavuuskartta ja tulkinta suotovesikohdista. 
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Kuva 9. Mitatut VLF-R-profiilit ja tulkinnat. Oikealla näennäinen ominaisvastus ja oikealla vaihekulma. 
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Kuva 10. VLF-R; näennäinen ominaisvastus ja 2-kerros inversiotulos profiililta neljä. 

 

 
Kuva 11. ERT-linjan neljä tulkinta. 
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ERT-mittaukset tulkittiin Res2DInv-ohjelmalla (Loke ja Barker 1996), jossa voidaan ottaa 
huomioon myös maanpinnan topografia. Mittausaineiston tulkinta (2D-inversio) perustuu 
oletukseen, että 2D-geologiset rakenteet jatkuvat äärettömyyteen kohtisuorassa linjaa 
vastaan. 2D-inversiomallinnuksessa saadut tulokset visualisoitiin 2- ja 3-ulotteisesti 
käyttämällä Geosoft Oasis Montaj –ohjelmistoa. Esimerkki 2-ulotteisesta tulkinnasta profiililla 
neljä on esitetty kuvassa 11. ERT-tulokset on visualisoitu 3D-muodossa yhdessä LiDAR-
topografian kanssa ja geologisen kartan kanssa kuvassa 12. Kuvassa 13 on esitetty yhdessä 
ERT-tulokset, LiDAR-topografia ja GEM-2 johtavuus. ERT-tulokset sekä suotoreitit yhdessä 
erittäin johtavan gabron reunan kanssa on esitetty 3-ulotteisena visualisointina kuvassa 14. 

ERT-mittaustuloksista voidaan erittäin selvästi nähdä, että pintasuoto on vallitseva 
rikastushiekkakasan ja Vaikeisen järven välillä. Lisäksi erittäin johtavana näkyvä gabron reuna 
on hyvin vallitseva tuloksissa erityisesti leikkausten syvemmissä osissa linjoilla 0-4 sekä 9-11 
(kuva 11).  

Kuvassa 12a, missä ERT-tulokset on esitetty yhdessä LiDAR-korkeusmallin kanssa, nähdään, 
että suurimmat pintasuotovedet sijoittuvat luonnollisesti topografian notkelmakohtiin. Sen 
lisäksi rikastehiekkakasan lähistöllä on merkkejä suotautumisesta myös maanpinnan 
alapuolella. Kuvassa 12a havaitaan notkopaikka, jossa suotautumista tapahtuu maan alla, 
mutta kyseisessä kohdassa ei havaita ERT-tuloksissa tai GEM-2 tuloksissa (ks. Kuva 9) 
pintasuotautumista, siitä huolimatta, että johtavuustalikko antaa siitä merkkejä hyvin lähellä 
pintaa. Toisaalta VLF-R tuloksissa voidaan havaita viitteitä suotautumisesta pohjois-
eteläsuunnassa kyseisellä alueella, mikä voidaan havaita myös ERT-tuloksista. 

Kuvassa 12b on esitetty geologinen kartta yhdessä ERT-tulosten kanssa. Kuvasta nähdään, 
että erittäin johtava vyöhyke, joka nähdään syvemmällä ERT-tuloksissa, sijaitsee gabron 
reunalla. Kyseisestä paikasta ei ole olemassa kairausaineistoa referenssiksi, mutta on 
mahdollista, että kalliossa on malmimineralisaatio tai jokin muu johde kuten mustaliuske. 

Kuvassa 13a on esitetty vielä selkeämmin yhteys notkelmapaikkojen ja pintasuotoveden välillä 
rikastehiekkakasan ja Valkeinen järven välimaastossa. GEM-2 –tulokset yhdessä ERT-
tulkinnan kanssa tuovat pintasuotovesireitin esille erittäin selvästi. Syvempi suotautuminen 
rikastehiekkakasasta kohti etelää voidaan havaita kuvassa 13b, jossa ERT-tulokset on esitetty 
3D-muodossa. Lisäksi pintasuotovettä on havaittavissa yhdessä gabron reunajohteen kanssa 
samaisesta visualisoinnista.  

Pinnanläheinen suotovesireitti havaittiin ja kartoitettiin selkeästi sähkömagneettisella GEM-2 
mittauksilla. Pinnanläheinen suotovesireitti sekä sen mahdolliset syvemmät osat havaittiin ja 
kartoitettiin sähkömagneettisella VLF-R mittauksella. Tämän lisäksi VLF-R mittauksilla 
paikannettiin syvemmällä sijaitseva johtavuusrakenne gabromuodostuman länsireunalla. 
Johtavuusrakenne paikannettiin myös ERT mittauksilla. 
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Kuva 12. 3D-esitys ERT-tuloksista yhdessä LiDAR-topografia (vasen) ja geologisen kartan (oikea) kanssa. ERT-väriskaala 
sama kuin kuvissa 13-25. Peruskartta: LiDAR-aineisto © MML 2016 ja Suomen kallioperäkartta – DigiKP 2018. 

 

 

Kuva 13. ERT-tulosten, LiDAR-topografian ja GEM-2 –johtavuuden 3D-kuvaus. Peruskartta: LiDAR-aineisto © MML 2016. 
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Pintasuotovesi ja mahdollinen syvempien osien suotovesi saatiin erotettua ja kartoitettua ERT-
mittausten perusteella. Johteen pohjaa ei voitu erottaa linjojen 0-4 ja 9-11 mittaustuloksesta 
tutkimusalueen eteläosassa. Syynä voi olla alueen monimutkainen geologia, joka voi sisältää 
vielä tuntemattomia johteita. Nämä johteet voivat olla peräisin malmimineralisaatiosta, 
mustaliuskeista tai tuntemattomista ruhjeista. Mittausmenetelmän teoreettinen 
syvyysulottuvuus mittauksissa oli 50-70 m. Menetelmän syvyysulottuvuusrajoituksen lisäksi 
virran keskittyminen pintajohteeseen (virta jää pääosin johtavaan pintaan eikä läpäise sitä) voi 
olla yksi syy, miksi johteen alaosaa ei tavoitettu mittauksilla. Linjalla 10 ja 11 havaitaan erittäin 
jyrkkä muutos resistiivisestä ympäristöstä johtavaan ympäristöön, mikä aiheutuu gabron ja 
amfiboliitin välistä kivilajikontaktista. Vaikka alueen kallioperägeologia on hyvin monimutkainen 
saatiin tutkimustulosten perusteella paikannettua ja kartoitettua merkittävää johtavien vesien 
suotoa rikastehiekka-alueelta Valkeisen järveen. Suotovesillä on merkittävä vaikutus tämän 
pienen (20 hehtaaria) järven vedenlaatuun. 

2.3.3 Kenttätomografiamittausten kehitystyö 
Kotalahden kaivosalueen ERT-mittauksiin liittyen UEF:ssa kehitettiin ohjelmisto, jolla 
maaperästä tehtäviä sähköisiä mittauksia voidaan analysoida ja visualisoida. Tämä toteutettiin 
Matlab-ohjelmistoa käyttäen. Ohjelmistoa testattiin kaivosalueella tehdyn geometriadatan 
perusteella simulaatioin, mutta varsinaisia reaalimittauksia ei ehditty analysoimaan. 
Mittauskohteen GPS-koordinaattien avulla kehitetylle ohjelmistolle luotiin geometriadata, joka 
vastasi kaivosalueen geometriaa. Kyseiseen geometriaan luotiin niin sanottu laskentaverkko 
(kuva 14). Laskenta-alueeseen pystyttiin luomaan erilaisia mittauslinjoja, kuten yksittäinen 2D 
mittauslinja (kuva 14). Vastaavat linjat tehtiin myös niin sanotuille 3D mittauksille, joita 
simuloitiin tehdyllä ERT-datan analyysiohjelmalla. Tuloksia näistä 3D-simulaatioista on esitetty 
kuvissa 15 ja 16. 

 

 

 

Kuva 14. Vasemmalla Kotalahden mittausalueesta luotu 3D-laskentaverkko. Oikealla Maastogeometriaan luotu 2D-
mittauslinja, joka vastasi todellista maastossa käytettyä mittauslinjaa. Alueen suuruus on 408x402x100m. 
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Kuva 15. Vasemmalla todellinen tilanne maaperän johtavuusominaisuuksista ja oikealla rekonstruoitu kuva. Data tuotettu 
simuloimalla. 

   

Kuva 16. Simuloitu tilanne 3D-mittausgeometriasta. Vasemmalla todellinen tilanne ja oikealla rekonstruoitu 
johtavuusjakauma. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ohjelmisto toimi kohtuullisesti, mutta rekonstruktioiden laatu 
ei vielä ole optimaalinen. Myöskään reaalidataa ei päästy hankkeen aikana analysoimaan 
johtuen ongelmista mitatun datan dekoodaamisessa haluttuun, ohjelmiston ymmärtämään 
muotoon. Tämä ongelma rarkesi vasta hankkeen lopussa ja ajan puutteen vuoksi reaalidatan 
analysointia ei ehditty toteuttamaan. Ohjelmisto pystyy kuitenkin analyysin tekemään ja 
mahdollisissa jatkohankkeissa on mielenkiintoista nähdä, millaisia tuloksia analyysiohjelmisto 
antaisi Kotalahden alueen mittauksista. 
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3 YMPÄRISTÖ- JA PROSESSIMONITOROINNIN KEHITTÄMINEN 
 

3.1 Kaivosten orgaanisten yhdisteiden puhtausanalytiikka ja kulkeutuminen 
jätevesiin perustuen NMR-menetelmiin 

NMR spektroskopia (ydinmagneettinen resonanssi, nuclear magnetic resonance) perustuu 
näytteessä olevien magneettisesti aktiivisten ydinten havaitsemiseen radiotaajuuksilla 
voimakkaassa magneettikentässä. Yleisin magneettisesti aktiivinen ydin on vedyn 1H-
isotooppi (protoni), joita on kaikissa orgaanisissa yhdisteissä. Kukin erilainen magneettisesti 
aktiivinen ydin on mitattavissa omalla radiotaajuudellaan. Esimerkiksi 14.1 teslan 
magneettikentässä 1H ytimet ovat mitattavissa 600 MHz taajuudella, mutta vedyn toinen 
isotooppi 2H (deuterium) resonoi puolestaan vain 92 MHz taajuudella. Muita magneettisesti 
aktiivisia ytimiä ovat esimerkiksi (luonnollinen runsaus suluissa) 13C (1.1 %), 19F (100 %) ja 
31P (100 %).  

NMR mittaa kunkin magneettisesti aktiivisen ytimen (esim. 1H-ytimien) elektronitiheyksiä, 
jolloin pienetkin muutokset rakenteessa tuottavat signaalin eri kohdille spektriä. Lisäksi piikkien 
pinta-ala kertoo kussakin kohdassa olevien ydinten määrän ja piikin hienorakenne puolestaan 
naapureiden määrän ja laadun. Tästä syystä NMR-spektroskopia on tehokkain tapa sekä 
tunnistaa erilaisia orgaanisia yhdisteitä näytteistä ja määrittää niiden pitoisuuksia, mikäli 
näytettä on riittävästi saatavilla (>10 mg). NMR-menetelmän huonona puolena on epäherkkyys 
verrattaessa sitä massaspektrometriaan ja UV-menetelmiin. Viime aikoina NMR-laitteistot ovat 
parantuneet huomattavasti ja niiden herkkyys riittää normaaliin epäpuhtausanalytiikkaan 
kaivosvesistä. Tyypillisesti 1H NMR spektreistä voidaan tunnistaa ja määrittää aineen 
pitoisuus, mikäli sitä on näytteessä > 0.005 mM, joka vastaa n. 1 ppm (1 mg/l) pitoisuutta. 
Samasta spektristä voidaan ongelmitta määrittää 10-20 eri aineen pitoisuudet. 

NMR-spektrejä voidaan mitata sekä kiinteistä että nestemäisistä näytteistä kunhan tutkittava 
näyte saadaan liukenemaan täysin johonkin deuteroituun liuottimeen, esim. deuterometanoliin, 
CD3OD. Tyypillisesti näytettä tarvitaan 1-100 mg, joka liuotetaan n. 0.5 ml deuteroitua liuotinta 
sisältäen myös n. 0.003 % standardia. Tavallinen 1H spektrin mittaus kestää muutamia 
minuutteja. Näyte ei tuhoudu mittauksessa ja samasta näytteestä voidaan mitata myös muiden 
ydinten spektrejä, kuten hiilispektrejä (13C NMR) sekä erilaisia korreloituja spektrejä, joiden 
avulla voidaan selvittää näytteessä olevien tuntemattomien yhdisteiden rakenteita. 

3.1.1 Ksantaattien pitoisuusmääritykset NMR-menetelmin 
Suomen kaivoksista vain harvat analysoivat järjestelmällisesti käyttämiensä ksantaattien tai 
muiden orgaanisten kemikaalien laatua. Vuonna 2016 suoritimme osana Kaivos VV–hanketta 
tutkimuksen, jossa analysoimme NMR-menetelmin viiden eri kaivoksen käyttämät ksantaatit. 
Analyysien perusteella vain yksi näytteistä täytti valmistajan laatuvaatimukset sekä yhdisteen 
oikeellisuuden että luvatun pitoisuuden puolesta. Kahden näytteen ksantaattipitoisuus oli 
huomattavasti alhaisempi (>10% pienempi) kuin luvattu pitoisuus ja yhden näytteen jonkin 
verran alle (n. 5%) luvatun pitoisuuden. Lisäksi yksi näyte oli kokonaan muuta ksantaattia mitä 
valmistaja väitti sen olevan.  
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Hankkeen aikana mittasimme n. 20 ksantaattinäytettä, jotka olivat peräisin sekä 
tutkimuslaboratorioista että toimivilta kaivoksilta. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että 
pienet näyte-erät (laboratoriokäyttöön tarkoitetut) olivat puhtaampia kun isoina erinä toimitetut 
ksantaatit. Kuvassa 17 on 1H NMR-spektri isobutyyliksantaatista, jonka puhtaus on n. 95%. 
Spektristä voidaan helposti nähdä ainakin neljä eri epäpuhtautta (EP1-EP4), joista osa on 
ksantaatin hajoamistuoteita ja osa valmistuksen aikana syntyviä epäpuhtauksia tai 
kontaminaatiota.  

3.1.2 Ksantaattien stabiilisuus vesiliuoksissa ja kulkeutuminen 
Tutkimme myös veteen liuotettujen etyyli-, isopropyyli-, isobutyyli- ja isoamyyliksantaatien 
(vastaavat lyhenteet SEX, SIPX, SIBX ja PAX) stabiilisuutta ns. stok-liuoksissa. Tulokset on 
esitetty kuvassa 18 ja niistä voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: 1) konsentroidumpi liuos 
(500 mM vs 2.5 mM) säilyy paremmin kun laimeampi liuos, 2) kylmässä (+5°C) liuokset säilyvät 
useita viikkoja ja korotetussa lämpötilassa (+37°C) vain muutamia päiviä ja 3) haaroittuneet 
molekyylit (esim. SIPX) säilyvät paremmin kun lyhyet suoraketjuiset (SEX). 

NMR-mittausten avulla voidaan selvittää myös orgaanisten kemikaalien kulkeutumista ja 
käyttäytymistä (hajoamista) erilaisissa prosessi- ja jätevesissä. Vaikka NMR on suhteellisen 
epäherkkä menetelmä esim. massaspektrometriaan verrattuna, antaa se kuitenkin hyvän 
kokonaiskuvan näytteen sisältämistä kaikista orgaanisista yhdisteistä riippumatta niiden 
kemiallisesta rakenteesta. Tyypillinen herkkyysraja nykyisillä NMR-laitteilla on n. 0.005 mM, 
joka vastaa ksantaattien tapauksessa n. 1 ppm pitoisuutta. Kuvassa 19 on esimerkki 
isobutyyliksantaatin kulkeutumisesta prosessivedessä.  Kuvassa ylinnä on voimakkaasti 
suurennettu lähtöaine-SIBX spektri. Alinna olevassa sinisessä prosessiveden spektrissä 
nähdään sekä SIBX:n signaalit että kahden epäpuhtauden signaalit. SIBX:n ja epäpuhtauksien 
pitoisuudet sinisessä spektrissä ovat n. 0.1 mM vastaten n. 10-20 ppm pitoisuuksia 
molekyylipainoista riippuen. 

Hankkeen aikana kehitettiin 1H NMR-menetelmä analysoimaan kaivoksilla käytettyjen 
orgaanisten kemikaalien oikeellisuutta että niiden pitoisuuksia sekä säilyvyys vesiliuoksissa. 
Lisäksi osoitettiin, että NMR soveltuu analysoimaan prosessi- ja jätevesissä ksantaatteja, 
niiden epäpuhtauksia ja hajoamistuotteita, mikäli niiden pitoisuus määritettävissä vesissä on 
n. ppm (mg/l) tasolla tai sitä suurempi.   
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Kuva 17. Alla sinisellä 1H NMR spektri SIBX (sodiumisobutyl xanthate) ksantaatista normaalilla suurennuksella ja ylhäällä 
punaisella n. 100x suurennettuna. 

 

 

Kuva 18. Etyyli-, isopropyyli-, isobutyyli- ja isoamyyliksantaatien pitoisuus vesiliuoksissa lämpotilan ja ajan funktioina. 
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Kuva 19. Esimerkki erään kaivoksen prosessivedestä, jossa näkyy sekä ksantaatti SIBX, että valmistuserän epäpuhtaudet 
EP3 ja EP4. 

 

3.2 Virtaustomografian käyttö kaivosvesien prosessimonitoroinnissa 
Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella prosessien monitorointiin liittyen on 
kehitetty ja testattu erityisesti sähköisiä kuvantamismenetelmiä. Näistä erityisenä 
kehityskohteena on ollut niin sanottu virtaustomografia, joka perustuu johtavan, virtaavan, 
nesteen ja ulkoa syötetyn magneettikentän vuorovaikutukseen. Kuvassa 21b, on esitetty 
laitoksella kehitetty laitteisto, jota tässä hankkeessa on testattu laboratorio-olosuhteissa. 
Laitteen toiminta perustuu keloilla tuotettuun magneettikenttään, joka yhdessä johtavan 
nesteen kanssa tuottaa virtausputken sisään sähkökentän, josta muodostuvaa 
potentiaalikenttää voidaan mitata putken sisäpintaan asetetuilla elektrodeilla. Tästä 
mittaustiedosta voidaan laskea arvio putken sisällä virtaavan nesteen nopeudelle 
elektroditason kohdalla (tomografiakuva virtauskentästä). Tätä tietoa voidaan käyttää 
esimerkiksi kaivosteollisuuden lietevirtauksien kuvantamiseen ja muun muassa arvioimaan 
mahdollista lietevirran hidastumista (kiintoaineen kertymistä putken pohjalle). 

3.2.1 Laboratoriomittaukset 
Kehitettyä menetelmää on tutkittu hankkeessa useilla laboratoriomittauksilla niin yksi- kuin 
kaksifaasivirtauksissa. Yksifaasivirtauksissa menetelmää testattiin muun muassa tukkimalla 
osa putken poikkileikkauksesta, jolloin virtauskenttä muuttuu normaalista symmetrisestä 
epäsymmetriseksi tai muuttaa muuten muotoaan. Kaksi tällaista mittaustuloista on esitetty 
kuvassa 20a. Toinen merkittävä testauskohde on ollut monifaasivirtaukset ja erityisesti 
massavirrat, joita esiintyy kaivosteollisuuden putkivirtauksissa.   

Laboratorio-olosuhteista johtuen kiintoainetta kuvasi tässä tapauksessa muovikuulat, joiden 
tiheys oli vettä suurempi. Lisäksi mittauksia tehtiin myös vesi-öljy seoksilla, jolloin öljy liikkuu 
putkessa yläpinnalla. Yksi tuloskuva tällaisten putkivirtauksien virtauskentistä on esitetty 
kuvassa 21. Yhdistämällä saadut virtauskenttien estimaatit tietoon faasien suhteellisista 
osuuksista, mittauksista voidaan laskea myös arvio eri faasien, kuten kiintoaine ja vesi, 
tilauusvirtauksille (l/min/m2). Lisäksi jos kiintoaineen tiheys tunnetaan, voidaan myös 
massavuo ratkaista. Kuvassa 22 on esitetty ensimmäiset tulokset tällaisista kokeista, jossa on 
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kytketty kahden eri mittausmodaliteetin tiedot yhteen, jotta tilavuusvirrat ja massavirrat on voitu 
ratkaista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että virtaustomografialla voidaan tehdä varsin luotettavia 
reaalisia mittauksia johtavien nesteiden monifaasivirtauksista. Lisäksi, jos käytössä on toinen 
sähköinen tomografiamittaus (ET, Electrical Tomography), näiden kahden 
kuvantamismodaliteetin tietoja yhdistämällä laitteilla voidaan analysoida myös putkessa 
virtaavan kiintoaineen tilavuusvirtausta.  

 

 

 

Kuva 21. a) Vasemmalla ylh. valokuva muovi-vesiseoksen virtauksesta vinossa putkessa ja keskellä 
virtaustomografialaitteella rekonstruoitu virtauskenttä. Virtaus hidastuu selkeästi putken alaosassa, johon kiintoaines 
keräytyy.  Alarivi: Vasemmalla valokuva vesi-öljyseoksen virtauksesta ja oikealla rekonstruoitu virtauskenttä. Öljy muuttaa 
selkeästi virtauskenttää ja putken yläpinnan virtaus on selkeästi veden virtausta hitaampaa. b) Hankkeessa kehitetty 
laitteisto 

Kuva 20. a) Kaksi tilannetta osittain tukitusta virtausputkesta, jolloin virtaus muuttaa muotoaan. b) Vasemmalla avoin 
virtaus, keskellä reunoilta symmetrisesti tukittu putki (nopeus kasvaa keskellä) ja oikealla epäsymmetrinen tukos, jolloin 
virtaus nopeutuu putken oikeassa reunassa. 
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Kuva 22. Ylhäältä lukien: PVC-rakeiden tilavuusosuus (saatu sähköisen tomografian mittauksista), nopeuskenttä (saatu 
virtaustomografian mittauksista) ja alimpana datat yhdistämällä saatu kiintoaineen massavuo. Tilanne kuvaa kuvan 21a 
kiintoaine-vesiseoksen virtausta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 30 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 

4 RISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN 
 

4.1 Johdanto 
Kaivosala on merkittävä teollisuudenala Suomessa. Metallimalmikaivosten toimintaan liittyy 
kuitenkin riskejä sekä ympäristön että terveyden kannalta. Joskus riskit realisoituvat 
ympäristöä pilaaviksi haittavaikutuksiksi. Näissä tilanteissa ihmisiä koskevat viihtyvyyshaitat 
ovat usein ilmeisiä ja myös terveyshaittojen mahdollisuutta epäillään. Viime vuosina erityisesti 
kaivosten vaikutukset ympäröiviin vesistöihin ovat olleet runsaasti esillä julkisuudessa. On 
ilmeistä, että eri intressien, kuten metallien tarpeen, elinkeinovapauden, taloudellisen hyödyn 
ja työllistämisvaikutusten ja toisaalta ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun ja kestävän 
kehityksen yhteensovittamiseen liittyy suuria haasteita.  

Julkisen keskustelun pitämiseksi mahdollisimman asiallisena ja tehokkaana tutkittua tietoa 
kaivostoiminnan vaikutuksista ympäristöön ja terveyteen pitäisi olla helposti saatavilla. 
Toisaalta myös asiantuntijoiden tekemien riskinarvioiden sekä päätöksenteon olisi hyvä 
perustua todellisiin riskin suuruutta kuvaaviin mittareihin, ei vain tietoon alittuuko tai ylittyykö 
sallittu raja-arvo. Koska vesivälitteiset ympäristö- ja terveysriskit ovat keskeisiä 
kaivostoiminnan haittavaikutuksia, katsottiin tarpeelliseksi luoda Internetissä avoimesti toimiva, 
tieteellisesti korkeatasoinen ja samalla teknisesti helppokäyttöinen työkalu, jolla kaivosvesiin 
liittyviä riskejä voi arvioida; näin syntyi Kaivosvesien riskinarviointi (KAVERI) -malli. Se on 
suunnattu erityisesti asiantuntijakäyttöön, kuten kaivosten ympäristövastaaville, viranomaisille, 
tutkijoille ja konsulteille, mutta sopii myös kiinnostuneen ja valistuneen kansalaisen 
tietolähteeksi. Mallia käyttämällä periaatteessa kuka tahansa voi itse määrittää eri tekijöihin 
liittyvän riskin suuruutta. 

Kaivosten haitalliset vesistövaikutukset ovat mahdollisia, koska kaivosalueelta peräisin olevien 
vesien mukana lähialueen vesistöihin yleensä vapautuu pienempiä tai suurempia määriä 
metalleja ja muita epäpuhtauksia, jotka saattavat aiheuttaa terveydellistä haittaa tai haittaa 
ympäristölle. Joissain tapauksissa niin päästöt kuin niiden vaikutuksetkin ympäristöön voivat 
olla ja ovat olleetkin mittavia (ks. Leppänen et al. 2016), vaikka tällaisia tilanteita pyritäänkin 
estämään jo ympäristölupaehdoissa. Kaivosvesien ympäristö- ja terveysriskejä ja riskien 
arviointia on viime vuosina käsitelty useammissa julkaisuissa (Kauppila et al. 2013, 2015; 
Komulainen et al. 2014). Tärkeä taustahanke tälle työlle on erityisesti vuosina 2011-2013 
toteutettu Metallikaivosalueiden ympäristöriskinarviointiosaamisen kehittämishanke MINERA 
(http://fi.opasnet.org/fi/Minera-malli), jolle KAVERI-malli muodostaa loogisen jatkumon 
kaivosvesien riskien osalta.  

Kaivosvesiverkostohankkeen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittäminen -osio kokoaa 
ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisella tavalla kaivosvesien kaikkien eri osa-alueiden 
riskinarvioinnin yhteen, alkaen ekologisten ja ekotoksikologisten riskien arvioinnista. 
Terveysvaikutukset arvioidaan mahdollisuuksien mukaan kvantitatiivisesti, jolloin 
lopputuloksena saadaan arvio terveysriskin suuruudesta kullekin haitta-aineelle/uhkalle. 
Täysin uutena kaivosvesien riskinarvioinnin osa-alueena on huomioitu kaivosvesien 
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mikrobiologiset vaikutukset. Malli sisältää myös osion kaivostoiminnan yhteydessä yleisesti 
esiintyvien viihtyvyysvaikutusten arviointiin, jotka sen lisäksi, että ovat itsessään merkittävä 
ihmisten hyvinvointiin vaikuttava tekijä, voivat pitkittyessään aiheuttaa haitallisia 
terveysvaikutuksia. 

 

4.2 Kaivosvesien riskinarviointimalli (KAVERI-malli) 
Työpaketin yleisenä tavoitteena oli jalostaa ympäristöterveydelliseen päätöksentekoon 
kehitetty avoimen päätöksenteon menetelmä soveltuvaksi myös kaivoksiin liittyviin päätöksiin. 
Olennaisena toimenpiteenä oli soveltaa avointa arviointia kaivosvesistä aiheutuvien riskien 
suuruuden ja toimenpiteiden tehokkuuden arviointiin. Käytännön tavoitteena oli koota 
kaivosvesiin liittyvä riskinarviointiosaaminen avoimessa käytössä olevalle 
riskinarviointialustalle. Pyrkimyksenä oli luoda kokonaisvaltainen riskinarviointimenetelmä, 
joka yhdistää sekä kaivosvesien ympäristölle aiheuttamat ekologiset ja ekotoksiset vaikutukset 
että kansanterveyttä koskevat riskit. Uutena näkökulmana ja konkreettisena tavoitteena oli 
nettipohjaisten laskentatyökalujen kehittäminen kvantitatiivista riskinarviointia varten, jonka 
lopputuloksena saadaan arvio terveysriskin suuruudesta kullekin käsiteltävälle uhkalle. 
Riskinarviointimalli sijoitettiin avoimeen Opasnet-verkkoympäristöön, jossa se on kaikkien sitä 
tarvitsevien käytettävissä, ks. http://fi.opasnet.org/fi/Kaivosvesien_riskit_(KAVERI-malli). 

Ympäristö- ja ympäristöterveysriskinarviointia tarvitaan kaikissa kaivoksen elinkaaren 
vaiheissa: suunnitteluvaiheessa, toimivalla kaivoksella sekä kaivostoiminnan päätyttyä. Se on 
osa kaivostoimintaan liittyvää lupaprosessia, ympäristövaikutusten arviointia (YVA). KAVERI-
mallin on tarkoitus sujuvoittaa ja yhtenäistää riskinarviointiprosessia sekä toimia tietolähteenä 
ja riskinarvioinnin työkaluna asiantuntijoille ja kiinnostuneille kansalaisille. 

Työpaketissa kehitettiin avoin, nettipohjainen Kaivosvesien riskinarviointimalli (KAVERI-malli; 
http://fi.opasnet.org/fi/Kaivosvesien_riskit_(KAVERI-malli), joka mahdollistaa kaivosvesistä 
aiheutuvien terveys- ja viihtyvyyshaittojen sekä ekologisten ja ekotoksikologisten haittojen 
kokonaisvaltaisen arvioinnin. Mallin käsitteellinen kuvaus on esitetty kuvassa 1. Mallissa on 
erityisesti pyritty tekniseen helppokäyttöisyyteen tieteellisestä tasosta tinkimättä mm. siten, että 
mallin jokaisen sivun alalaidassa oleva mallin (l. templaatti) -laatikko sisältää linkit KAVERI-
mallin kaikkiin sivuihin. Yhdessä nämä sivut muodostavat laskentatyökaluja sisältävän 
ohjeistuksen kokonaisvaltaiseen kaivosvesien riskinarvioon.  

Malli sisältää yleiset ohjeet kaivosvesien riskinarviointiin sekä lisäksi ainekohtaisia 
laskentamalleja, joiden avulla riskin suuruus voidaan määrittää toksikologisiin tunnuslukuihin 
perustuen. Ainekohtaiset laskentamallit on luotu kahdeksalle kaivosten ympäristö- ja 
terveysriskien kannalta merkittävälle aineelle. Yksi KAVERI-mallin eduista on, että 
laskentamalleja voidaan tarpeen mukaan tuottaa lisää uusille kiinnostuksen kohteena oleville 
aineille. Malli toimii wiki-periaatteella, joten sen pitäminen ajantasaisena on teknisesti helppoa. 
Ainekohtaiset tietosivut sisältävät ne perusteet sekä viitteet, joiden mukaan laskentamallit on 
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rakennettu. Näin ollen malli soveltuu erilaisiin tarpeisiin: esimerkiksi pikaiseen kartoitukseen 
terveysriskin suuruudesta tai tilanteen syvällisempään tarkasteluun tausta-aineistojen avulla.  

KAVERI-mallia luotaessa päädyttiin rajaamaan malli siten, että lähtökohta on haitta-aineen 
mitattu tai mallinnettu pitoisuus altistumisen väliaineessa (kuva 23). Näin ollen esimerkiksi 
päästöjen leviämisen arviointi rajautuu ulos mallin toiminta-alueesta. Päästöjen leviämiselle on 
löydettävissä Suomen ympäristökeskuksen kehittämä Vedenlaadun ja ravinnekuormituksen 
mallinnus- ja arviointijärjestelmä (VEMALA). KAVERI-mallin periaatteisiin kuuluu 
mahdollisuuksien mukaan tarjota linkit niin VEMALAan kuin muihinkin kaivosvesien 
riskinarvioissa tarpeellisiin malleihin ja alkuperäislähteisiin. Näin KAVERI-malli asettuu osaksi 
kaivosten riskinarviointityökalujen kenttää. 

 

 

4.2.1 Ekologinen riskinarviointi KAVERI-mallissa 
Kaivosvesien haitalliset vaikutukset kohdistuvat ensimmäisenä todennäköisimmin 
vesiympäristöön ekologisina ja ekotoksikologisina vaikutuksina. KAVERI-mallin sisältämään 
ekologisen riskinarvioinnin osuuteen kuuluu yleistä ohjeistusta kaivosvesipäästöihin liittyvän 

Kuva 23 Käsitteellinen kuvaus KAVERI-mallista 
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ekologisen riskinarvioinnin toteuttamiseen, ohjeistus pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan 
arviointiin kaivosvesien vaikutusalueilla sekä ohjeistusta pintavesien muuntuneisuuteen 
(kuormittumiseen) liittyvän ekologisen riskin arviointiin. Ekologinen osuus sisältää myös 
yleisohjeistuksen ainekohtaiseen ekologiseen riskinarviointiin ja yhden esimerkin 
ainekohtaisesta ekologisesta riskinarvioinnista, jossa kohteeksi valittiin sulfaatti. 
Ainekohtaiseen arviointiin kuuluu mm. aineen aiheuttamien suorien toksisten eliövaikutusten 
arviointi sekä aineen epäsuorien vaikutusten, kuten rehevöitymis-, suolaantumis- ja 
happamoitumisvaikutusten arviointi. Ekologisen riskinarvioinnin osuuden KAVERI-malliin on 
tuottanut FT Sari Makkonen Itä-Suomen yliopistosta ja se on toteutettu varsin rajallisten 
resurssien puitteissa. Osuudesta puuttuu ohjeistus sedimentin kemiallisen tilan luokittelusta. 

4.2.2 Kemiallisten aineiden aiheuttamien terveysriskien arviointi KAVERI-mallissa 
KAVERI-mallin ainekohtaiset terveysriskin arvioinnit jakautuvat laskentasivuihin ja 
taustatietosivuihin. Laskentasivut sisältävät laskentatyökalut riskin suuruuden määrittämiseen 
tunnuslukujen, useimmiten vaaraosamäärän ja turvamarginaalin, avulla. Taustatietosivut 
sisältävät seikkaperäisen ohjeen, miten ko. aineen riskinarviointi kaivosympäristössä 
suositellaan toteutettavan. Taustatietosivujen rakenne on strukturoitu koostuen (pienin 
poikkeuksin) seuraavista osioista:  

• aineen terveysriskinarvion peruste 
• viitearvoja aineen aiheuttaman terveysriskin kuvaukseen 
• aine kaivosympäristön vesissä  
• aineeseen liittyvän terveysriskin arvioinnin toteuttaminen 
• aineen haittavaikutukset terveydelle 
• aineen saanti ja kinetiikka elimistössä  
• viitteet 
 
Taustatietosivut ja laskentamallisivut täydentävät toisiaan ja yhdessä muodostavat suositellun 
riskinarviointitavan. On huomionarvoista, että erityisesti taustatietosivujen ansiosta KAVERI-
malli sisältää runsaasti tietoa joistakin ympäristössä esiintyvistä haitta-aineista, ja tätä tietoa 
voi luonnollisesti hyödyntää muissakin kuin kaivoksiin liittyvissä yhteyksissä, vaikkakin sivusto 
on kirjoitettu kaivosten riskinarvioinnin näkökulmasta.  

Terveysriskin laskentamallit kehitettiin kahdeksalle haitta-aineelle, jotka ovat arseeni, 
elohopea, mangaani, nikkeli, kadmium, sulfaatti, uraani sekä sinilevätoksiini mikrokystiini. 
Nämä aineet valittiin, koska asiantuntija-arvion mukaan ne ovat kaivosvesien terveysriskien 
kannalta usein keskeisiä haitta-aineita. Aineiden määrä rajautui mallin kehittämiseen 
käytettävissä olleiden resurssien mukaan. Arvioitavia aineita voi lisätä malliin tarpeen mukaan; 
teknisesti tämä on helppoa, tarkoittaen uusien terveysriskin laskentasivujen sekä 
taustatietosivujen luomista olemassa olevien rakenteiden esimerkin mukaan. Valmiilta 
laskentasivuilta voi jopa kopioida R-koodia olevat laskukaavat, joita sitten voi muokata edelleen 
sopiviksi uusille malliin lisättäville aineille. Työläs ja asiantuntemusta vaativa osa kunkin uuden 
aineen kohdalla on sen sijaan tieteellisen tiedon läpikäynti, sopivien viitearvojen etsiminen ja 
valitseminen sekä altistumisskenaarioiden muodostaminen, eli varsinainen riskinarvion 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 34 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 
taustatyö. Jotta KAVERI-malli kokonaisuutena säilyy ajantasaisena, tulee se vaatimaan 
säännöllistä ylläpitoa ja päivityksiä uusimmalla tieteellisellä tiedolla. 

Valituilla haitta-aineilla on yleensä useampi kuin yksi mahdollinen haittavaikutus terveydelle. 
Jokin tai jotkin näistä ovat todennäköisimpiä tilanteessa, jossa altistuminen tapahtuu 
kaivosvesiin liittyen. Tällaisiksi vaikutuksiksi arvioitiin ainekohtaisesti seuraavat: arseeni on 
syöpävaarallinen, metyylielohopea aiheuttaa keskushermoston kehityshäiriöitä, mangaani 
vaikuttaa myös haitallisesti keskushermostoon, uraani on munuaistoksinen, mikrokystiini 
maksamyrkky, kadmium on munuaistoksinen ja syöpävaarallinen, nikkeli aiheuttaa allergiaa ja 
on syöpävaarallinen. Sulfaatin toksisuus on vähäisin, raportoitu haitta-vaikutus suurina 
pitoisuuksina on laksatiivinen vaikutus. Sen sijaan sulfaatti on ekotoksikologisesti merkittävä 
ja usein määrällisesti suurin päästö. 

4.2.3 Arvioinnin kulku 
Vedessä, kalassa tai muussa altistumisen väliaineessa havaittua pitoisuutta verrataan aina 
ensin asianmukaisiin, saatavilla oleviin viitearvoihin. Viitearvoja ovat esimerkiksi sallitut tai 
suositellut, terveys- tai laatuperusteiset enimmäispitoisuudet vedessä tai asianomaisissa 
elintarvikkeissa. Viitearvoina voidaan käyttää myös talousveden laatusuosituksia. 
Ympäristöriskien osalta keskeisiä viitearvoja ovat ympäristölaatunormit ja haitattomiksi 
arvioidut pitoisuudet. Terveysriskiä arvioitaessa käytetään mahdollisuuksien mukaan 
terveysperusteisia viitearvoja. Jos valittu viitearvo ylittyy, on syytä edetä tarkempaan 
riskinarviointiin ja -kuvaukseen. KAVERI-mallin ainekohtaisille taustatietosivuille on kunkin 
aineen osalta koottu tarpeellisia viitearvoja. 

KAVERI-mallissa terveysriskiä kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja ei-karsinogeenisille aineille 
ovat vaaraosamäärä ja turvamarginaali (kuva 24). Esimerkiksi arseenin kohdalla ensisijainen 
terveyshaitta on syöpäriskin suurentuminen, ja tätä kuvaamaan on luotu työkalut syöpäriskiä 
kuvaavien tunnuslukujen laskentaan. KAVERI-malli on idealtaan dynaaminen, mikä tarkoittaa, 
että olemassa olevia malleja voi soveltaa ja jatkokehittää erilaisia tarpeita ajatellen. 
Useimmiten tämä kuitenkin vaatii asiantuntijan työpanosta. 

 

Kuva 24. KAVERI-mallissa käytetyt terveysriskiä kuvaavat tunnusluvut a) ei-karsinogeenilille vaikutuksille, b) 
karsinogeenisille vaikutuksille 

•Altistuminen/viitearvo (esimersissi 

siedettävä päiväsaanti)

Vaaraosamäärä

(Hazard euotient, 
HQ)

•Altistuminen, jolla 
toksisuustutkimuksessa ei vielä 
havaita haittavaikutusta / tutkittavan 
kohteen altistuminen

Turvamarginaali 
(Margin of 

safety, MOS)

•Karsinogeeniselle aineelle 
altistuminen / syöpävasteen 
kulmakerroin

Syöpäriski

•Syöpäriski * väestömäärä
Syöpätapausten 

lukumäärä
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Terveysriskin kuvausta kaivosympäristössä on käsitelty mm. MINERA-raportissa (Kauppila et 
al. 2013) sekä julkaisussa Komulainen (2014) ja terveysriskin kuvaus KAVERI-mallissa 
pohjautuu periaatteiltaan näihin ohjeisiin, jotka KAVERI-mallissa on työstetty periaatetasolta 
työkaluiksi. KAVERI-mallin lisäantia kaivosvesien riskinarviointiin ovat siten mm. julkisesti 
internetissä toimivat valmiit laskentamallit ja riskinarviointialusta sekä strukturoitu ohjeistus. 
Tämän tarkoitus on edesauttaa mm. sitä, että pelkkien raja-arvojen sijaan riskinarvioissa 
otettaisiin huomioon todellinen terveysriskin suuruus. 

KAVERI-mallin sisältämien laskentamallien luontia varten täytyi muodostaa 
altistumisskenaario, jossa altistumisreitiksi valittiin kunkin aineen kohdalla todennäköisin reitti, 
esimerkiksi juomavesi tai kala. Malleissa on oletusarvot esimerkiksi altistumisen väliaineen 
kulutukselle ja altistuvan henkilön painolle, joita käyttäjä voi muuttaa tilanteen mukaan (kuva 
25). Laskentamallit toteutettiin R-ohjelmalla. 

 

 

Kuva 25. Terveysriskiä kuvaavan tunnusluvun laskentatyökalu KAVERI-mallissa, esimerkkinä turvamarginaali kalan kautta 
saatavalle elohopea-altistukselle. Työkalu sisältää oletusarvoisia taustatietoja, joita voi tarvittaessa muuttaa, sekä kohdat, 
johon käyttäjä lisää arviointikohtaisia tietoja. Aja koodi –painikkeesta malli tuottaa tuloksen, joka tulee näkyviin oikeaan 
reunaan. Tulos sisältää suppean sanallisen tulkinnan. NOAEL= no observed adverse effect 

 

4.2.4 Mikrobiologinen riskinarviointi 
Kaivosvesien mikrobiologisiin vaikutuksiin kuuluvat sekä vaikutukset ympäristön, etenkin 
vastaanottavien vesistöjen, mikrobiyhteisöihin (mikrobiekologiset vaikutukset) että toisaalta 
ihmisiin kohdistuvat mikrobiologiset terveysriskit. Näistä kumpaakaan aihetta ei juuri ole tutkittu 
kuin vasta aivan viime vuosina.  
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Kaivosvesillä on uusimmissa tutkimuksissa havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia 
vastaanottavien vesistöjen mikrobiyhteisöihin (Niittynen et al. 2018) ja esimerkiksi sulfaattia 
pelkistävien bakteereiden suhteellisen osuuden lisääntyminen voi vaikuttaa elohopean 
metylaatiota kiihdyttävästi. Metyylielohopea kertyy ravintoketjussa ja on hyvin haitallista 
ihmisten terveydelle aiheuttaen mm. keskushermoston kehityshäiriöitä. 

Ihmiselle haitallisia mikrobeja esiintyy luonnonvesissä, jonne ne päätyvät mm. jätevesien tai 
eläinten ulosteiden mukana. Kaivosteollisuuden jätevesien aiheuttamista mikrobiologisista 
terveysriskeistä ihmisille ei ole tarkkaa tietoa, mutta asiaa on viime vuosina alustavasti tutkittu 
Suomen Akatemian rahoittamassa MineView-hankkeessa 
(https://www.uef.fi/web/serm/mineview2). Analysoimalla kaivosveden tai kaivosvaikutteisen 
vesistön taudinaiheuttajamikrobien pitoisuudet voidaan arvioida, voivatko kaivosvedet olla 
terveysriski ihmisten terveydelle. Kaivosvedet tai kaivosvaikutteiset pintavedet eivät 
kuitenkaan yleensä päädy ihmisten juomavedeksi, sen sijaan kaivosvaikutteisia vesiä 
saatetaan käyttää esim. virkistymiseen sekä sauna- tai pesuvetenä. 

KAVERI-mallissa varsinainen mikrobiologinen terveysriskinarviointi on toteutettu yhteydellä 
Vesiopas-malliin (http://fi.opasnet.org/fi/Vesiopas). Vesiopas laskee terveysriskin raakaveden 
laadun sekä käytettävissä olevien talousveden puhdistusmenetelmien 
puhdistustehokkuuksien perusteella ja antaa tuloksen infektion todennäköisyytenä, 
sairastuneiden ihmisten lukumääränä sekä haittapainotettuina elinvuosina (Disability Adjusted 
Life Years, DALY). Vesiopas sisältää terveysriskin laskentamallit mm. Escherichia coli 
O157:H7- ja kampylobakteereille, noro- ja rotaviruksille sekä Giardia ja Cryptosporidium –
alkueläimille. 

4.2.5 Viihtyvyyshaittojen arviointi 
Kaivostoiminnalla voi olla vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen. Viihtyvyyshaitalla tarkoitetaan 
mieltä rasittavia asioita kuten mielipahaa, harmitusta, esteettistä haittaa ja stressiä. 
Viihtyvyyshaittaa kaivosympäristössä voivat aiheuttaa mm. melu, haju, tärinä, ympäristön 
pilaantuminen ja siitä johtuva virkistyskäytön rajoittuminen: likaava pölylaskeuma, sekä vesiin 
liittyen muun muassa uintirajoitukset järvissä, kalankäyttörajoitukset, muutokset kalansaaliissa 
ja löylyveden käyttörajoitukset. Myös päästöihin liittyvä pelko voi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. 
(Komulainen et al. 2014). 

Viihtyvyyshaitta voi voimakkaana ja pitkittyessään aiheuttaa terveyshaittaa esimerkiksi 
jatkuvana stressinä, joka voi ilmetä mm. unettomuutena, keskittymiskyvyn puutteena, 
kohonneena verenpaineena ja jo huonontuneen terveydentilan edelleen pahenemisena 
(Komulainen et al. 2014). Viihtyvyyshaitat arvioidaan osana terveysriskinarviota veden eri 
käyttökohteet huomioiden ja kirjataan riskinarviointiraporttiin. Viihtyvyysvaikutuksia ei ainakaan 
toistaiseksi ole mahdollista arvioida kvantitatiivisesti, joten KAVERI-malli sisältää sanalliset 
ohjeet niiden arviointiin. 
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4.2.6 Kaivosvesiin liittyvien ympäristö- ja terveysriskien kuvaus 
Oleellista kaivosympäristön vesiin liittyvässä riskinarviossa on mahdollisimman konkreettinen 
riskin kuvaus (http://fi.opasnet.org/fi/Kaivosvesien_riskin_kuvaus), josta on suositukset 
MINERA-raportissa (Komulainen ja Kollanus 2013, Komulainen ja Makkonen 2013) ja 
artikkelissa Komulainen et al. (2014). Yleisesti kaivosvesiin liittyvän riskin kuvaus sisältää 
niiden haitta-aineiden tunnistamisen ja nimeämisen, joille riski arvioidaan, pitoisuuksien 
vertailun pitoisuuteen ennen kaivostoimintaa sekä vertailun pitoisuuksiin vastaavissa vesissä 
yleensä. Terveysriskinarviota koskien oleellista on todennäköisimpien altistumisreittien 
tunnistaminen ja nimeäminen sekä sen määrittäminen, mille altistumisreiteille riski arvioidaan; 
vertailu terveysperusteisiin raja- ja ohjearvoihin; jos edelliset ylittyvät, esitetään soveltuvin osin 
vaaraosamäärä ja turvamarginaali, syöpävaarallisten aineiden osalta syöpäriski. Usein on 
huomioitava erikseen aikuiset ja lapset sekä mahdollisesti jotkin muut väestöryhmät. 
Kaivoksesta vesien välityksellä aiheutuvat viihtyvyyshaitat arvioidaan kvalitatiivisesti. 
Ekologisten riskien kuvaus sisältää mm. vertailun ympäristölaatunormeihin sekä vertailun 
haitattomiksi arvioituihin pitoisuuksiin (PEC/PNEC-vertailu). Lisäksi voidaan esittää vertailuja 
mahdollisiin muihin viitearvoihin ja mahdollisiin muissa kaivosympäristöissä todettuihin 
pitoisuuksiin (kuva 26). 

 

 

Kuva 26. Kaivosvesien ympäristö- ja terveysriskien kuvauksen osa-alueet ja pääkohdat (Komulainen ja Kollanus 2013; 
Komulainen ja Makkonen 2013, Komulainen et al. 2014; KAVERI-malli). Mikrobiologiset riskit kuvataan osana sekä 
ekologisia että terveysriskejä. 

 

Kaivosvesien riskin kuvaus
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* Viihtyvyysvaikutusten laadullinen kuvaus



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 38 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 
Kuten edellä käy ilmi, kaivosvesien riskien kuvausta on käsitelty jo aiemmissa hankkeissa ja 
julkaisuissa ja periaatteiltaan KAVERI-mallin riskin kuvaus perustuu niihin. KAVERI-mallissa 
riskin kuvausta on edelleen viety konkreettisemmalle tasolle mm. laskentatyökalujen ja 
ohjeistuksen avulla siten, että mallin avulla on mahdollista esimerkiksi 

• toteuttaa terveysvaikutusten osalta riskin kuvaukseen liittyvät laskelmat valmiilla 
ainekohtaisilla työkaluilla (8 haitta-ainetta) 

• kehittää tai luoda itse em. mallien mukaisesti vastaavat laskentatyökalut mille 
tahansa aineelle, josta on tarvittavat tiedot 

• tulostaa toteutetut arviot muotoon, jota voi käyttää sellaisenaan osana 
riskinarvioraporttia 

• seurata strukturoitua ohjeistusta ainekohtaiseen riskinarviointiin ja 
riskinarviointiraportin tekoon. 

 

4.3  Johtopäätökset 
Kehitetty malli on kokonaisuutena ainutlaatuinen: tieteellisesti korkeatasoinen, netissä 
avoimesti toimiva työkalu kaivosvesiin liittyvien ympäristö- ja terveysriskien arviointiin ja 
hallintaan. Malli soveltuu teollisuuden jätevesien riskinarviointiin yleisemminkin ja moniin 
muihinkin vesiin liittyviin riskinarviotilanteisiin; periaatteessa mille tahansa aineelle, josta on 
saatavissa riskinarvioon tarvittavat tiedot. Wiki-ominaisuuden vuoksi malli on teknisesti helppo 
pitää ajantasaisena. KAVERI-mallia testannut ulkopuolinen asiantuntija oli tyytyväinen 
riskinarviointimallin toimivuuteen. Mallia on menestyksekkäästi sovellettu kaivosvesien 
terveysriskinarviointiin Suomen Akatemian rahoittamassa MineView-hankkeessa (Taulukko 1) 
ja tekeillä on julkaisuja sekä kotimaisiin että kansainvälisiin julkaisusarjoihin. 
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Taulukko 1. Kalasta saatavasta elohopeasta aiheutuva terveysriski aikuisella (65 kg) – esimerkkejä hauesta, syöntimäärä 1 
annos (100 g) /viikko. Laskenta on toteutettu KAVERI-mallilla. Hauen elohopeapitoisuutta koskevan raja-arvon (1 mg/kg 
tuorepainoa) ylitykset ja kohonneeseen terveysriskiin viittaavat vaaraosamäärän ja turvamarginaalin arvot on merkitty 
punaisella. Lähde: MineView-hankkeen loppuseminaarin esitys ”Elohopean terveysriskit kaivosvaikutteisissa ja 
vertailuvesistöissä”. Niittynen M., 31.5.2018, Jyväskylä. 
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5 VESIENKÄSITTELYTEKNOLOGIOIDEN KEHITTÄMINEN 
 

5.1 Tausta ja tavoitteet 
Kaivosteollisuuden jätevesien käsittelyn keskeisimmät kehittämistarpeet liittyvät liukoisten 
metallien, sulfaatin sekä kiintoaineen poistotarpeisiin kaivosteollisuuden vesistä. Näiden 
poistaminen edellyttää erilaisten puhdistusteknologioiden soveltamista ja kehittämistä sekä 
kyvykkyyttä soveltaa monialaista osaamista käytäntöön. Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 
vastasi KaivosVV-hankkeen aikana työpaketin 5 ”Vesienkäsittelyteknologioiden kehittäminen” 
toteutuksesta, jossa kehitettiin edellytyksiä hyödyntää täysimääräisesti kaivosvesiverkoston 
monialaista osaamista ja koelaitteistoja, sekä mittaus- ja monitorointijärjestelmiä haastavien 
tutkimus- ja tuotekehitystoimeksiantojen toteuttamiseen kaivosten 
vedenkäsittelyteknologioiden kehittämiseen liittyen.  Savonian roolina oli vastata tämän 
hankkeen puitteissa testattujen ja kehitettyjen teknisten ratkaisuiden toimivuudesta ja niiden 
edelleen kehittämisestä osana laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeita. 

KaivosVV-hankkeessa liukoisten metallien poistoa testattiin kahden suomalaisen kaivoksen 
vesillä osin laboratorio-olosuhteissa ja osin kaivoskohteissa. Laboratoriokokeissa 
hyödynnettiin pääasiassa JAR-menetelmää saostuskokeitten toteutukseen. Sen lisäksi 
hankkeen aikana toteutettiin pilot-mittakaavan panoskokeita kaivoskohteessa, sekä 
jatkuvatoimisen saostusprosessin pilotointia kaivoskohteessa.  Liukoisten metallien 
saostuskokeissa keskityttiin erityisesti nikkelin, koboltin ja raudan poistoon. Lisäksi hankkeen 
aikana tutkittiin magnesiumin poistoa laboratoriossa panoskokein.  

Lisäksi KaivosVV-hankkeessa testattiin kaivosvesien sisältämän sulfaatin mikrobiologista 
poistoa. Laboratorio-mittakaavassa toteutettujen koeajojen tavoitteena oli ensisijaisesti pyrkiä 
pelkistämään sulfaattia sulfidiksi, jolloin toimivana mikrobikantana toimivat 
sulfaatinpelkistäjäbakteerit (SRB, Sulphate Reducing Bacteria). Tähän tutkimusosioon 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) pyrki löytämään mikrobiologisia työkaluja, joiden avulla 
voidaan ymmärtää ja ohjata biologista sulfaatin poistamista seuraamalla prosessissa 
vallitsevaa mikrobiologista aktiivisuutta ja mikrobiologisen sulfaatin pelkistysreaktion 
aikaansaavan geenin olemassaoloa ja määrää. Määrityksiä varten THL pystytti KaivosVV-
hankkeen aikana laboratorioonsa tarvittavat analytiikkavalmiudet. 

Kolmantena KaivosVV-hankkeessa tutkittiin kiintoaineen poiston tehostamista kaivosvesistä. 
Kiintoaineen poistoa testattiin mekaanisten erotuslaitteistojen avulla laboratoriossa sekä 
yhdessä kaivoskohteessa ko. kaivoksen rikastamon yhteydessä. Tästä tutkimuksesta valmistui 
erillinen opinnäytetyö (Reynoso, 2016). 

Kuvaukset näistä edellä mainituista tutkimusaiheista, niiden käytännön toteutuksesta, sekä 
kokeissa käytetyistä koelaitteistoista ja keskeisistä tuloksista, on koottu tähän raporttiin. Lisäksi 
Itä-Suomen yliopiston tutkijat tutkivat työpaketin viisi puitteissa raskasmetallien mittausta ja 
termodynaamista mallintamista sekä näiden tulosten hyödyntämistä kehitettäessä metallien 
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poistoa kaivosvesistä laboratorio- ja pilot-mittakaavan kokeilla. Näiden tutkimusten tulokset 
eivät sisälly tähän koosteeseen.   

 

5.2 Liukoisten metallien poisto Hituran kaivosvesistä  
Liukoisten metallien poistoa kaivosvesistä testattiin KaivosVV-hankkeessa Hituran kaivoksen 
vesistä. Hituran kaivosvesien osalta keskityttiin tarkastelemaan prosessia, jolla voidaan 
tehostaa erityisesti nikkelin, kuparin, mangaanin ja raudan poistoa kaivosvesistä. Kokeita 
tehtiin osin laboratorio-olosuhteissa ja osin Hituran kaivoksella. Koeajoissa tarkasteltiin EPSE 
Oy:n kehittämää menetelmää, jolla kaivoksien ympäristövesistä saadaan poistettua metallit 
kemiallisella saostuksella käytännössä liukenemattomaan kiintoainesakkaan. Pilotoinneissa 
keskityttiin tarkastelemaan saostuksessa muodostuvan yliteveden puhtautta sekä 
saostuksessa syntyvän sakan liukenemattomuutta. Verrattuna muihin käytössä oleviin 
menetelmiin, EPSE Oy:n menetelmä sekä puhdistaa käsiteltävän veden, että muodostaa 
liukenemattoman sakan, johon metallit ovat saostuneet. Huonoimmillaankin muodostunut 
sakka luokitellaan tavanomaiseksi jätteeksi, joskin syntynyttä sakkaa on tarkoitus vielä 
hyötykäyttää metallintuotannon raaka-aineena. Kenttäpilotoinnit toteutettiin Belvedere Mining 
Oy:n Hituran kaivoksella Nivalassa 1 – 12.6.2015 välisenä aikana. Koeajot toteutettiin yhdessä 
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n, EPSE Oy:n, GTK:n, sekä Belvedere Mining Oy:n Hituran 
kaivoksen kanssa. 

Savonia-ammattikorkeakoulun vesilaboratoriossa toteutettiin EPSE-menetelmällä useita 
laboratorio-mittakaavan saostuskokeita Hituran kaivosvesille ennen varsinaisia pilot-
mittakaavan kenttäkokeita kaivoskohteessa. Laboratoriokokeitten tarkoituksena oli todentaa 
menetelmän toimivuutta helposti toistettavissa laboratorio-olosuhteissa, sekä löytää 
optimaaliset EPSE–kemikaalin annostelumäärät ja pH-alueet varsinaisia kenttäkokeita varten. 
Tutkimuksissa käytettiin Hituran kaivoksen ns. ”Ryysyojan” vettä, johon oli yhdistynyt 
rikastushiekka-altailta suotautuvat ympäristövedet sekä prosessista poistuva prosessivesi. 
Esikokeiden tavoitteena oli optimoida saostusprosessia ensisijaisesti nikkelin, kuparin, 
mangaanin ja raudan saostamiseksi vedestä. Nämä metallit aiheuttavat kaivokselle eniten 
ongelmia vedenpuhdistuksessa.  

Laboratoriomittakaavan saostuskokeet tehtiin Kemira Kemwater:n valmistamalla Flocculator 
2000 – laitteella (kuva 27). Laitteisto koostuu kuudesta 800 ml:n dekantteriastiasta ja niihin 
liitettävistä automatisoiduista sekoittimista. Laitteessa pystytään säätämään saostuksessa 
käytettävät sekoitusnopeudet ja sekoitusajat astiakohtaisesti sekä lisäksi jokaiseen astiaan 
pystymään ajastamaan haluttu laskeutusaika. Laitteella pystytään tekemään samanaikaisesti 
kuusi rinnakkaista saostuskoetta. Laitteessa on myös paikat pH-elektrodille reaaliaikaista pH-
mittausta varten. 

Laboratoriomittakaavan saostuskokeet suoritettiin siten, että jokaiseen rinnakkaiseen astiaan 
mitattiin ensiksi 800 ml käsiteltävää vettä ja veden pH ennen koetta mitattiin käsimittarilla. pH:n 
mittauksen jälkeen jokaiseen astiaan annosteltiin haluttu määrä EPSE-kemikaalia samalla 
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vettä voimakkaasti sekoittaen. Tämän jälkeen kemikaalin annettiin vaikuttaa veteen muutaman 
minuutin ajan, jonka jälkeen veden pH:ta alettiin nostaa portaittain ylöspäin laimealla 
natriumhydroksidi-liuoksella samalla hämmentäen vettä rauhallisesti.  pH:n nosto tehtiin 
neljässä vaiheessa aluksi tasoon pH 4, sitten pH 7, pH 9,5 ja lopuksi tasolle pH 10–10,5.  

Arvot, joissa pH:n nousu pysäytettiin hetkeksi, määräytyivät sen mukaan, mitä metalleja 
vedestä haluttiin poistaa, koska jokaisella metallilla on kyseiselle metallille ominainen pH-alue, 
missä ko. metalli saostuu parhaiten. Kun lopullinen pH-taso oli saavutettu, hämmennys 
pysäytettiin ja veden annettiin laskeutua yhden tunnin ajan. Laskeutusvaiheen jälkeen 
kirkastuneesta vedestä otettiin näytteet vesianalyyseihin. Tästä saostuksen jälkeisestä 
vedestä analysoitiin rauta-, nikkeli-, kupari- ja mangaanipitoisuudet ja tuloksia verrattiin 
käsittelemättömän veden pitoisuuksiin. 

 

 

Kuva 27. Kemira Kemwater Flocculator 2000 – vedensaostuslaitteisto (Kuva Tero Reijonen). 

 

5.2.1 Pilot-mittakaavan panoskokeiden toteutus Hituran kaivoksella 
Pilot-mittakaavan panoskokeet tehtiin Hituran kaivoksella laboratorio-esikokeista saatujen 
lähtöarvojen pohjalta. Panoskokeissa käsiteltiin yhdellä kertaa tietty määrä (n. 2 m3) vettä 
yhtenä panoksena. Kokeissa käytettiin samaa vettä kuin laboratoriokokeissakin eli ns. 
Ryysyojan vettä, johon oli yhdistynyt rikastehiekka-altaille suotautuneet ympäristövedet, sekä 
rikastamolta altaille pumpattu prosessivesi. Kokeita varten kaivokselle toimitettiin kaksi 
liikuteltavaa hämmennysallasta (V=2,5 m3) kuorma-auton vaihtolavan päälle asennettuina 
(Kuva 28). Tämä järjestely mahdollisti kahden rinnakkaisen panos-tyyppisen saostuskokeen 
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toteutuksen samanaikaisesti. Hämmennysaltaat täytettiin käsiteltävällä Ryysyojan vedellä, 
jonka jälkeen veteen lisättiin haluttu määrä EPSE-kemikaalia samalla säätäen prosessin pH:ta 
halutulle tasolle. Tämän jälkeen sakan annettiin laskeutua altaan pohjalle ja pinnalle 
muodostuneesta kirkasteesta otettiin vesinäytteet, jotka analysoitiin sekä Hituran kaivoksen, 
että Labtium Oy:n laboratorioissa. Myös muodostuneesta sakasta otettiin tarvittavat näytteet 
liukoisuuskokeisiin, jotka lähetettiin analysoitavaksi Labtium Oy:n laboratorioon. 

 

  

Kuva 28. Pilot-mittakaavan panoskokeissa käytetty saostuslaitteisto (Kuva Tero Reijonen).  

 

5.2.2 Jatkuvatoimisten pilot-koeajojen toteutus Hituran kaivoksella 
Jatkuvatoimisen pilotoinnin tavoitteena oli testata EPSE-menetelmän toimivuutta metallien 
poistoon Hituran kaivoksella jäljitellen potentiaalista täyden mittakaavan puhdistusprosessia. 
Nämä koeajot toimivat jatkumona kaivoksella aiemmin toteutetuille panoskokeille. 
Jatkuvatoimisen pilotoinnin tavoitteena oli ensisijaisesti pyrkiä poistamaan vedestä nikkeliä, 
kobolttia, kuparia ja rautaa. Pilotointi suoritettiin 26.10.-5.11.2015 välisenä aikana kuvan 29 
mukaisella prosessilla. Jatkuvatoiminen pilot-laitteisto koostui prosessin alkupäässä olleesta 
kemikaalinsyöttöyksiköstä (mikseri), kahdesta pikasekoitusaltaasta (2 kpl 1 m3:n kokoisia IBC-
kontteja), kahdesta hämmennysaltaasta, sekä pystyselkeyttimestä. IBC-kontit oli varustettu 
erillisillä konttisekoittimilla ja ne toimivat prosessissa pikasekoitusaltaina. Käsiteltävä vesi 
pumpattiin kaivoksen varastoaltaasta mikserin kautta ensimmäiseen IBC-konttiin, jonka 
jälkeen seuranneessa vaiheessa veteen lisättiin EPSE-kemikaalia. Toisesta 
pikasekoitusaltaasta vesi pumpattiin edelleen uppopumpulla kaksiosaiseen hämmennys-
vaiheeseen. Ensimmäisessä hämmennysvaiheessa veden pH nostettiin natriumhydroksidilla 
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tasolle pH 7 ja toisessa vaiheessa tasolle pH 9,8. Prosessin pH:ta mitattiin jälkimmäisestä 
pikasekoitusaltaasta sekä molemmista hämmennysaltaista. Hämmennyksen jälkeen vesi 
johdettiin pystyselkeyttimeen, jossa veteen syntynyt sakka erottui laskeuttamalla altaan 
pohjalle. Puhdistettu vesi johdettiin selkeyttimen yläosasta ulos prosessista. Laitteistoa ajettiin 
kokeiden aikana 1 m3/h virtaamalla huomioiden pystyselkeyttimen erotustehokkuus kyseiselle 
sakalle.  Prosessin virtaamaa seurattiin magneettisella virtausmittarilla. Jatkuvatoimisissa pilot-
koeajoissa käytetty laitteisto on esitetty kuvassa 30. 

 

Kuva 29. Hituran pilotoinneissa käytetyn jatkuvatoimisen prosessin kaaviokuva (Kuva Tero Reijonen). 

 

5.2.3 Tulokset Hituran kaivosvesien metallien poistosta 
Sekä laboratoriokokeet että kaivoksella toteutetut panoskokeet osoittivat EPSE-
puhdistusmenetelmän toimivuuden metallien poistoon kaivosvesistä. Laboratoriokokeissa 
päästiin tutkittavien metallien (nikkeli, koboltti ja rauta) osalta parhaimmillaan 99 % reduktioihin. 
Samalla menetelmä poisti myös muitakin metalleja käsitellystä vedestä. Hyviin 
puhdistustuloksiin päästiin verrattain pienellä saostuskemikaalin annostelumäärillä.  

Koeajoista saatujen kokemusten valossa voidaan lisäksi todeta, että pilotointien onnistumisen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada mahdollisimman tarkat esitiedot käsiteltävän veden 
pitoisuuksista ja esim. vuodenaikavaihteluista tietoon jo etukäteen koesarjojen oikeanlaisen 
suunnittelun pohjaksi. Lisäksi analytiikan osuus koeajojen yhteydessä sitä mukaa kuin kokeet 
etenevät on ensiarvoisen tärkeää koeajojen onnistumisen kannalta. Hituran kaivoksella 
yhteistyö kaivoksen laboratorion kanssa koeajojen aikana auttoi merkittävästi koesarjojen 
toteutuksessa käytännössä.  
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Kuva 30. Jatkuvatoiminen pilot-laitteisto (Kuva Tero Reijonen). 

Laboratoriokokeissa saostuksen toimivuutta testattiin eri EPSE-kemikaalin annosmäärillä 
pyrkien löytämään mahdollisimman pieni kemikaalin annosmäärä, jolla metallit saadaan vielä 
poistettua vedestä tehokkaasti. EPSE-kemikaalin annostelumääräksi asetettiin kokeiden 
alussa 1,6 g/l, joka oli stoikiometrisesti laskettu teoreettinen optimiannosmäärä huomioiden 
vedessä olevien saostettavien metallien ainemäärät. EPSE Oy:n tekemien omien tutkimusten 
perusteella oli kuitenkin todettu, että metallien tehokkaaseen saostukseen oli riittänyt 
huomattavasti pienemmätkin kemikaalilisäykset. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että jo 
pienikin määrä saostuskemikaalia saostaa ensimmäisen metallin vedestä pois muodostaen 
samalla valmiita saostusytimiä seuraaville metalleille, jotka tarttuvat valmiisiin ytimiin pH:ta 
muutettaessa. Tästä syntyy ketjureaktio, jossa metallit saostuvat yksitellen käsiteltävästä 
vedestä pois stoikiometristä kemikaalimäärää pienemmilläkin annostelumäärillä. 
Laboratoriokokeiden aikana testattiin seuraavia EPSE-kemikaalin annosmääriä: 

- 3,2 g/l 

- 1,6 g/l (laskennallinen stoikiometrinen annosmäärä) 

- 0,8 g/l 

- 0,4 g/l 

 

Taulukko 2 on esitetty saostuksen jälkeiset metallipitoisuudet eri EPSE-kemikaalin 
annosmäärillä. Lisäksi taulukossa on esitetty käsittelemättömän veden metallipitoisuudet sekä 
kaivokselta pois johdettavan veden sallitut maksimipitoisuudet. Taulukosta 2 nähdään, että 
puhdistustuloksissa on vaihtelua eri annosmäärillä lisäyksen 0,8 g/l johtaessa parhaaseen 
lopputulokseen sekä raudan että nikkelin saostumisen kannalta. Raudan osalta 
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poistotehokkuus johtaa tuolloin halutulle pitoisuustasolle päätyen selvästi sallitun 
maksimipitoisuuden (0,2 mg/l) alapuolelle, kun taas nikkelin osalta jäädään edelleen yli sallitun 
maksimipitoisuuden 0,5 mg/l. Kuvassa 31 on esitetty käsitellyt vedet edellä olevien 
saostuskokeitten jälkeen.  

Taulukko 2. Saostuksen jälkeiset metallipitoisuudet eri EPSE-kemikaalin annosmäärillä. 

 EPSE-kemikaalin annosmäärä   

  3,2 g/l 1,6 g/l 0,8 g/l 0,4 g/l Veden 
lähtöpitoisuus 

Sallittu 
maksimipitoisuus 

Rauta (mg/l) 0,06 0,1 0,05 0,22 147,5 0,2 

Nikkeli (mg/l) 1,01 1,28 0,987 1,57 22,5 0,5 

Kupari (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,05 

Mangaani (mg/l) 0,558 0,716 0,656 0,554 8,21 - 

 

 

Kuva 31. EPSE-menetelmällä saostettua kaivosvettä taulukon 1 mukaisten saostuskokeitten jälkeen (Kuva Tero Reijonen). 

 

Vesinäytteet analysoitiin kokeiden aikana Savonian vesilaboratoriossa spektrofotometrisesti 
käyttäen määrityksiin Hach DR 6000 & Hach DR 2800 -laitteistoja. Lisäksi yhdestä 
saostuskokeesta sekä käsittelemättömästä vedestä teetettiin rinnakkaiset analyysit Labtium 
Oy:llä. Saostuskokeitten osalta rinnakkaismääritykset tehtiin kokeista, joissa EPSE-kemikaalin 
annostelumääränä oli käytetty 1,6 g/l. Rinnakkaismäärityksillä haluttiin varmistaa tulosten 
luotettavuus, koska tutkittava vesi sisälsi runsaasti sulfaattia, joka voi häiritä 
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spektrofotometrisiä mittauksia. Hituran kaivoksen veden sulfaattipitoisuus oli luokkaa 6 000–7 
000 mg/l. Lisäksi Labtium Oy:lle lähetettiin analysoitavaksi myös käsittelemätön vesinäyte. 
Taulukko 33 on koottu Labtium Oy:n analysoimat tulokset kaikille määritellyille alkuaineille ja 
anioneille. Rinnakkaismääritysten tulosten mukaan annostelumäärällä 1,6 g/l EPSE-
kemikaalia saostuksen jälkeisessä vedessä on nikkeliä jäljellä 0,125 mg/l, kuparia 0,002 mg/l, 
kobolttia 0,096 mg/l ja rautaa 0,03 mg/l, eli kaikki tulokset alittavat selvästi sallitut 
maksimipitoisuuksien arvot. Taulukosta 3 näkee myös, että EPSE:n menetelmä poistaa 
vedestä selvästi myös muita metalleja, kuten arseenia, vismuttia, kadmiumia, hopeaa, uraania, 
sinkkiä, sekä alumiinia. Nämä metallit eivät välttämättä ole ongelmallisia Hituran kaivoksella, 
mutta tulokset osoittavat, että menetelmä voi olla hyvinkin käyttökelpoinen myös muissa 
kohteissa.  

 

Taulukko 3. Alkuaine- ja anionimääritykset Ryysyojan- sekä saostuksen jälkeisestä vedestä käyttämällä 1,6 g/l EPSE-
kemikaalin annosmäärää. Tulokset kokonaispitoisuuksia. Analyysit on tehty Labtium Oy:n laboratiossa. 

 
Br Cl F SO4 NO3 As Ba Be Bi Cd 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

Veden lähtöpitoisuus 47 1400 <1 6800 <2 6,38 35 <0.5 17 103 

Saostuksen jälkeen 36 1300 <1 6200 <2 0,21 31,3 <0.5 0,7 0,81 

 
Ag Co Cr Cu Li Mn Mo Pb Rb 

 

 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l  

Veden lähtöpitoisuus 0,49 15200 4,11 170 55,4 6380 2,66 <1 205  

Saostuksen jälkeen <0.05 96,4 <2 2,08 54 75,8 0,53 <1 178  

 

Sb Se Th Tl U V Zn Al B Ca 
 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l 

Veden lähtöpitoisuus <0.2 <5 0,22 <0.02 1,26 2,71 2150 2,33 0,34 370 

Saostuksen jälkeen <0.2 <5 <0.2 <0.02 0,09 <0.5 15,3 0,22 125 906 

 
Fe K Mg Na Ni P S Si Sr  

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l  

Veden lähtöpitoisuus 166 114 1810 153 25,1 <0.3 2390 5,41 1,21  

Saostuksen jälkeen 0,03 107 1460 140 0,1 <0.3 2120 <0.7 1,25  
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5.2.3.1 Panoskokeitten tulokset Hituran kaivokselta 
Hituran kaivoksella tehtiin laboratorio-kokeitten tuloste perusteella panostyyppiset pilot-
mittakaavan saostuskokeet neljällä eri EPSE-kemikaalin annostelumäärällä. Jokaisella 
annostelumäärällä tehtiin kaksi rinnakkaista saostuskoetta tulosten luotettavuuden 
varmistamiseksi. Panoskokeitten aikaiset vesinäytteet analysoitiin Hituran kaivoksen 
laboratorioissa PerkinElmer AAnalyst 200 atomiabsorptiospektrometrillä. Lisäksi vesinäytteistä 
teetettiin rinnakkaiset määritykset Labtium Oy:n laboratoriossa. Pilot-kokeitten aikana 
tehdyistä saostuskokeista saadut tulokset (Hituran kaivoksen laboratorio) on esitetty 
taulukossa 4. Taulukon ylimmällä rivillä on esitetty kokeissa käytetyn Ryysyojan veden 
lähtöpitoisuudet kyseisten metallien osalta ja lisäksi kunkin kokeen tulosten yhteydessä on 
ilmoitettu, kuinka paljon saostuksen aikana on annosteltu EPSE-kemikaalia. 

 

Taulukko 4. Hituran kaivoksen laboratoriossa määritettyjen kokonaismetallipitoisuuksien tulokset sekä ennen saostusta 
(Ryysyojan vesi) että saostuksen jälkeisistä vesinäytteistä. Raja-arvot ovat nikkelille 0,5 mg/l ja raudalle sekä koboltille 0,2 
mg/l.  

 EPSE-kemikaalin 
annosmäärä (g/l)  

Nikkeli (mg/l) Rauta (mg/l) Koboltti (mg/l) 

Ryysyojan 
vesi 
26.5.2015 

 25,8 142,8 16,8 

Koe 1.0 1,6 0,65 0,92 0,35 

Koe 1.1 1,6 0,56 1,19 0,32 

Koe 2.0 0,8 0,57 1,10 0,31 

Koe 2.1 0,8 0,36 0,63 0,24 

Koe 3.0 0,4 0,64 1,30 0,37 

Koe 3.1 0,4 0,55 1,17 0,34 

Koe 4.0 0,2 0,13 0,18 0,15 

Koe 4.1 0,2 0,11 0,16 0,15 

 

Kahden ensimmäisen koesarjan jälkeen havaittiin, ettei saostusprosessi toiminut vastaavalla 
tavalla, kuin laboratorio-olosuhteissa. Metallien pitoisuudet vähenivät, mutta eivät riittävästi. 
Kokeissa ei päästy sallittujen maksimiarvojen alle. Lisäksi havaittiin käsiteltävän veden pH-
arvon olevan paljon korkeampi (noin 5,5), kuin laboratoriokokeiden aikana testatussa 
vesierässä. Veden korkea pH kokeitten alkuvaiheessa aiheuttaa todennäköisesti sen, että 
esim. rauta ei lähde saostumaan vedestä, jolloin myös saostusydinten muodostuminen jää 
vähäisemmäksi, kuin niissä kokeissa, joissa ko. ilmiö pääsee käyntiin. Koesarjassa 3 veden 
pH laskettiinkin tarkoituksella ennen varsinaista saostusta tasolle 3 – 3,5. Tällä menettelyllä ei 
kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta saostuksen toimivuuden tehostumiseen. Viimeisessä 
koesarjassa päätettiin käyttää tuplasti pidempää kontaktiaikaa (noin 30 min) ennen varsinaista 
saostusta muitten merkitsevien koeparametrien pysyessä ennallaan. Tuloksista havaittiin 
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kontaktiajan pidentämisen auttavan raja-arvojen alitukseen kyseisten metallipitoisuuksien 
osalta.  

Koesarjoista lähetettiin vertailunäytteet Labtium Oy:lle analysoitavaksi kokeiden 1.1, 2.1, 3.1 
sekä 4.1 saostuksen jälkeisestä vesistä. Taulukko 5 esittää ko. tulosten vertailun Hituran 
kaivoksen laboratoriossa määritettyihin tuloksiin nähden. Hituran kaivoksen tulokset on 
määritetty metallien kokonaispitoisuuksina, kun taas Labtium Oy:n tuloksissa on esitetty sekä 
kokonaismetallipitoisuudet, että liukoisten metallien pitoisuudet.  

Taulukko 5. Vertailutulokset Labtium Oy:n (total ja liukoinen) ja Hituran kaivoksen laboratorion analyysitulosten (Ktot) kesken 
sarjoista 1.1 -4.1. Taulukossa Ktot = Hituran kaivoksen määrittämä metallien kokonaispitoisuus, Total = Labtium Oy:n 
määrittämä kokonaismetallipitoisuus ja Liuk= Labtium Oy:n määrittämä liukoisen metallin pitoisuus. 

 Nikkeli (mg/l) Koboltti (mg/l) Rauta (mg/l) 

 Ktot Total Liuk. Ktot Total  Liuk. Ktot Total Liuk. 

Ryysyojan 
vesi 

25,8 23,4 25,4 16,8 13,6 14,7 142,8 141 119 

Koe 1.1 0,56 0,97 0,04 0,32 0,55 0,14 1,19 5,15 <0,05 

Koe 2.1 0,36 0,34 0,02 0,24 0,20 0,05 0,63 1,95 <0,05 

Koe 3.1 0,55 0,65 0,02 0,34 0,38 0,07 1,17 3,76 <0,05 

Koe 4.1 0,11 0,31 0,04 0,15 0,19 0,03 0,16 1,77 <0,05 

 

Vertailutulosten mukaan Labtium Oy:n ja kaivoksen laboratorioiden analyysituloksissa on 
jonkun verran eroja. Ryysyojan raakaveden tuloksissa Hituran kaivoksen ja Labtium Oy:n 
tulokset ovat samaa tasoa. Tulosten perusteella saostuskoe 4.1 oli onnistunein koe. 
Liitteeseen 1 on koottu lisäksi taulukko kaikista Labtium Oy:lla tehdyistä alkuaine- ja 
anionianalyyseistä. Saostuskokeesta 4.1 kerättiin saostuksessa muodostunutta sakkaa talteen 
liukoisuusanalyysejä varten. Sakan liukoisuusanalyysit teetettiin Labtium Oy:n laboratoriossa. 
Saatujen tulosten perusteella sakka sisälsi tutkittavia metalleja (Ni, Co ja Fe) alle yhden 
milligramman. Tarkemmat tulokset sakan liukoisuuskokeista on esitetty liitteen 2 taulukossa. 

5.2.3.2 Jatkuvatoimisen pilotoinnin tulokset Hituran kaivokselta 
Jatkuvatoimisella saostusprosessilla tehdyt pilot-mittakaavan koeajot Hituran kaivoksella olivat 
jatkumoa keväällä 2015 kaivoksella tehdyille panoskokeille. Jatkuvatoimiset kokeet tehtiin 
Hituran kaivoksella syksyllä 2015 viikkojen 44–45 aikana. Koeajojen aikana haasteeksi 
osoittautui kiintoaineen erotusmenetelmänä käytetyn pystyselkeyttimen riittämätön 
erotuskapasiteetti EPSE-käsittelyssä syntyvän hienojakoisen sakan erotukseen. Vaikka 
kokeissa käytetty virtaama oli alhainen, ei selkeytin kyennyt erottelemaan syntynyttä sakkaa 
riittävän hyvin puhdistetusta vedestä vaan puhdistetun veden mukana karkasi runsaasti 
sakkaa purkuveden mukaan. Tämä johtui siitä, että EPSE-käsittelyssä muodostuva sakka oli 
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hyvin hentoista ja sen laskeutumisnopeus oli hidas. Kyseinen ilmiö on syytä huomioida tarkasti 
suunniteltaessa mahdollista täyden mittakaavan EPSE-käsittelyä tulevaisuudessa. Ilmiö on 
havaittavissa selvästi prosessin eri vaiheista otetuista näytevesistä kuvassa 32.  

Taulukossa 6 on esitetty 30.10.2015 kahteen eri kellonaikaan jatkuvatoimisesta prosessista 
otettujen vesinäytteitten pitoisuudet sekä puhdistamattoman Ryysynojan metallipitoisuudet ko. 
päivänä. Tulokset on analysoitu Hituran kaivoksen laboratoriossa 
atomiabsorptiospektrometrillä (AAS). Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että pilot-
mittakaavan jatkuvatoimisessa prosessissa puhdistetun veden kokonaismetallipitoisuudet 
jäävät suhteellisen korkeiksi ja ylittävät sallitut raja-arvot reilusti vielä puhdistusprosessin 
jälkeenkin. Tämä johtuu osittain siitä, että koeajoissa käytetty pystyselkeytin ei toimi riittävän 
tehokkaasti EPSE-käsittelyn yhteydessä syntyvän hienojakoisen sakan erotukseen vedestä, 
jolloin osa sakasta kulkeutuu puhdistetun veden mukana prosessin läpi. Suodatettaessa 
vesinäytteet ennen liukoisten metallien analysointia 0,45 µm:n suodattimen läpi, olivat saadut 
liukoisten metallien pitoisuudet kuitenkin hyvällä tasolla alittaen sallitut raja-arvot. Tämä kertoo 
puolestaan siitä, että käytetty menetelmä voi täyttää asetetut raja-arvot, jos prosessin 
yhteydessä syntyvä hienojakoinen sakka saadaan erotettua riittävän tehokkaasti pois 
puhdistetusta vedestä. 

 

 

Kuva 32. Jatkuvatoimisen prosessin eri vaiheista otetut näytevedet. Kuvassa vasemmalta lukien näyte prosessiin tulevasta 
vedestä, puhdistetusta vedestä (otettu suoraan selkeyttimen ulostulovirtaamasta), sekä kolmantena näyte puhdistetusta 
vedestä, jonka on lisäksi annettu laskeutua ja kiintoaines eroteltu näytteenoton jälkeen suodattamalla (Kuva Tero Reijonen). 
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Taulukko 6. Jatkuvatoimisesta pilot-koeajosta 30.10.2015 otettujen vesinäytteitten metallipitoisuudet EPSE-käsittelyn 
yhteydessä. Kok=kokonaispitoisuus, liuk=liukoinen pitoisuus, näyte suodatettu 0,45 µm suodattimen läpi. 

  EPSE 
(g/l) 

  Ni 
(mg/l) 

Fe 
(mg/l) 

Co 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Ryysyojan vesi   kok. 24,8 158,5 14,8   

30.10.15 klo 8.30 0,5 kok. 0,47 1,26 0,29 15,2 

liuk. 0,16 0,21 0,17   

30.10.15 klo 11.00 0,5 tot 0,89 3,72 0,60  

liuk. 0,18 0,20 0,17   

Raja-arvo   kok. 0,50 0,20 0,20   

 

Toisen koeviikon aikana testattiin prosessin toimivuutta ajaen sitä pienemmällä 
kemikaalisyötöillä. Toisen viikon tulokset on koottu liitteenä 3 olevaan taulukkoon. Tulokset 
noudattavat samaa kaavaa ensimmäisen koeviikon tulosten kanssa; metallien 
kokonaispitoisuudet ylittävät prosessin jälkeen vielä sallitut raja-arvot, mutta liukoisten 
metallien pitoisuuksissa päästään selvästi raja-arvojen alle. Tämä korostaa prosessin 
yhteydessä syntyvän sakan erotustehokkuuden merkitystä vedenkäsittelyn lopputulokseen. 

5.2.4 Johtopäätökset Hituran kaivosvesien metallien poistosta 
Laboratoriossa tehdyt esikokeet sekä Hituran kaivoksella tehdyt pilot-mittakaavan 
panoskokeet osoittivat EPSE-saostuksen toimivan metallien poistoon kaivosvesistä. 
Laboratoriokokeissa päästiin tutkittavien metallien (nikkeli, koboltti ja rauta) osalta 
parhaimmillaan 99 % reduktioihin. Samalla menetelmä poisti vedestä myös muitakin metalleja.   

Jatkuvatoimisissa pilot-koeajoissa haasteeksi osoittautui EPSE-käsittelyn yhteydessä 
syntyvän hienojakoisen sakan erottaminen vedestä prosessin aikana. Kiintoainetta karkasi 
prosessista käsitellyn veden mukaan, jolloin kokonaismetallipitoisuudet puhdistetussa vedessä 
jäivät selvästi raja-arvojen yläpuolelle. Menetelmän toimivuuden kannalta onkin erityisen 
tärkeää kiinnittää huomiota saostuksessa syntyvän sakan mahdollisimman tehokkaaseen 
erottamiseen vedestä jatkuvatoimisen käsittelyprosessin yhteydessä. Lisäksi sakan 
liukenemattomuudella on keskeinen merkitys lopputuloksen kannalta.  

Sakasta tehtyjen liukoisuuskokeitten perusteella (liite 2) voidaan puolestaan todeta, että EPSE 
-käsittelyn yhteydessä muodostuva sakka on kadmiumia, kloridia sekä sulfaattia lukuun 
ottamatta liukenematonta ja alittaa pysyvän jätteen kaatopaikalle annetut raja-arvot. Cd, Cl ja 
SO4 osalta raja-arvot ylittyvät selvästi. Nikkelin osalta puolestaan sakan liukoisuusarvot 
ylittävät niukasti pysyvän jätteen pitoisuuksien raja-arvon.  

Koeajoista saatujen kokemusten valossa voidaan todeta, että pilotointien onnistumisen 
kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada mahdollisimman tarkat esitiedot käsiteltävän veden 
pitoisuuksista ja esim. vuodenaikavaihteluista jo etukäteen koesarjojen oikeanlaisen 
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suunnittelun pohjaksi. Lisäksi reaaliaikaisen analytiikan osuus koeajojen yhteydessä, sitä 
mukaa kuin kokeet etenevät, on ensiarvoisen tärkeää koeajojen onnistumisen kannalta. 
Hituran kaivoksella yhteistyö kaivoksen laboratorion kanssa koeajojen aikana auttoi 
merkittävästi koesarjojen toteutuksessa käytännössä.  

 

5.3 Kemiallinen magnesiumin poisto kaivosvesistä 
Magnesium voi aiheuttaa korkeina pitoisuuksina ongelmia kaivosteollisuuden 
talteenottoprosesseissa. Magnesium ei ole varsinainen haitta-aine, mutta sen läsnäolo 
korkeina pitoisuuksina häiritsee muiden metallien saostumista. KaivosVV-hankkeessa tutkittiin 
laboratorio-mittakaavan JAR-kokein magnesiumin saostumista sekä natriumhydroksidilla että 
natriumkarbonaatilla. Lisäksi testattiin struviittisaostusta magnesiumin poistoon 
ammoniumdivetyfosfaatilla ja dinatriumvetyfosfaatilla.  

Kokeissa käytettiin testikohteena kaivosteollisuuden prosessivettä, jonka pääkomponentit 
olivat rauta (15 800 mg/l), magnesium (14 000 mg/l), mangaani (4 900 mg/l), kromi (36 mg/l) 
ja rikki (34,9 mg/l). Veden pH oli 2,8. 

Magnesiumin talteenotosta ja poistosta saostamalla ei ole olemassa yleisesti ainakaan 
teollisessa mittakaavassa kovinkaan paljon kokemuksia. Ongelmia sen talteenotolle aiheuttaa 
muun muassa magnesiumin saostamisessa tarvittava korkea pH, 9–12.  Potentiaalisia 
kemikaaleja magnesiumin saostamiseen ovat: karbonaatti, fosfaatti, ammonium, sulfaatti, 
sulfiitti, sulfidi, kloridi ja oksalaatti. Lisäksi lähinnä fosforin talteenotossa käytettyä 
struviittisaostusta voidaan myös pitää mahdollisena vaihtoehtona magnesiumin talteenotossa. 

5.3.1 Saostuskokeitten toteutus natriumhydroksidilla ja natriumkarbonaatilla 
Ensimmäisenä vaiheena testattiin magnesiumin saostusta laboratoriomittakaavassa 
natriumhydroksidilla ja natriumkarbonaatilla. Laboratoriomittakaavan kokeet toteutettiin JAR-
saostuskokeilla (800 ml), joilla voidaan testata eri tekijöiden vaikutusta saostukseen, kuten eri 
saostuskemikaaleja ja niiden annostelua, sekä eri pH-olosuhteita. Kokeiden tarkoituksena oli 
vakioida lämpötila, viipymäajat ja sekoitusolosuhteet, sekä pyrkiä tunnistamaan parhaiten 
toimivat kemikaalien yhdistelmät magnesiumin saostukseen.  

Ensimmäisiä saostuskokeita tehtäessä havaittiin, että laimentamatonta näytevettä saostaessa 
muodostui runsaasti sakkaa JAR-astioihin. Tämä vaikeutti JAR-saostuskokeiden toteutusta ja 
vertailua, jonka seurauksena laboratorio-mittakaavan kokeissa päätettiin käyttää näytevedestä 
valmistettua 20-kertaista laimennosta.  Laboratoriokokeitten ensimmäisenä vaiheena testattiin 
pelkän natriumhydroksidilla tehtävän pH:n nostamisen vaikutusta magnesiumin saostumiseen. 
Kuuteen JAR-laitteiston sekoitusastiaan mitattiin 800 ml laimennettua (laimennoskerroin 20) 
näytevettä.  Ensimmäisessä vaiheessa näyteveden pH nostettiin natriumhydroksidilla (NaOH, 
50 %) astioissa A ja B arvoon 7,5, astioissa C ja D arvoon 5,5 ja astioissa E ja F arvoon 8,6. 
Natriumhydroksidin lisäyksen aikana näytettä sekoitettiin pikasekoitus-nopeudella. Tämän 
jälkeen jatkettiin hitaampaa hämmennystä 30 minuuttia, jonka jälkeen seurasi 40 minuutin 
selkeytysvaihe. Selkeytymisen jälkeen kirkasteesta otettiin näytteet analysointia varten. 
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Kertyneet saostumat näkyvät kuvassa 33. Näytevesi sisälsi useita eri metalleja, jotka 
saostuivat alhaisemmassa pH:ssa kuin magnesium, mikä osaltaan vaikutti sakan määrään. 

Natriumkarbonaatin (Na2CO3) soveltumista magnesiumin saostamiseen testattiin mittaamalla 
viiteen JAR-laitteiston sekoitusastiaan 800 ml laimennettua (laimennoskerroin 20) näytevettä. 
Astioihin A ja B lisättiin natriumkarbonaattia siten, että liuoksen pH nousi arvoon 9,5, kun taas 
astioiden C – E liuosten pH nostettiin arvoon 10,5. Kemikaalin lisäyksen aikana JAR-laitteistoa 
käytettiin pikasekoitus-nopeudella. Tämän jälkeen jatkettiin liuosten hämmennystä 30 
minuuttia, jonka jälkeen seurasi 40 minuuttia kestänyt selkeytys-vaihe. Selkeytymisen jälkeen 
jokaisen astian kirkasteesta otettiin näytteet analysointia varten. Kuvassa 34 näkyy 
natriumkarbonaatilla tehdyn koesarjan astiat ja niihin muodostuneet saostumat. 

 

 

Kuva 33. Magnesiumin saostuksen testaaminen JAR-laitteistolla matalammasta pH:sta korkeampaan ja sakan 
muodostumisen määrän vertaaminen (Kuva Jari Sonninen). 

 

Kuva 34. Natriumkarbonaatilla saostettu koesarja (Kuva Jari Sonninen). 
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5.3.2 Struviittisaostuskokeet  
Struviitti on valkoinen kiteinen mineraali, josta käytetään yleisesti lyhennettä MAP 
(magnesiumammoniumfosfaatti), ja jonka kemiallinen kaava on MgNH4PO4. Struviittikiteiden 
syntymiseen tarvitaan magnesiumin lisäksi fosforia ja ammoniumtyppeä oikeassa 
moolisuhteessa. Kirjallisuuden mukaan magnesiumin, fosfaatin ja ammoniumin moolisuhteen 
täytyy olla 1:1:1, jotta struviittia muodostuu. Tärkeimpiä tekijöitä ovat edellä mainituista ioneista 
muodostuva kylläinen liuos oikeissa moolisuhteissa ja emäksinen pH, jonka tulee olla välillä 
8–10. Näiden lisäksi lämpötilan tulee olla välillä 25–90 °C (Sääluoto 2015). Puhtaalla struviitilla 
on kaupallista arvoa ja sitä käytetään muun muassa lannoiteteollisuuden raaka-aineena. 

Magnesiumin poistoa struviitin muodostamisen kautta kokeiltiin kahdella eri kemikaalilla. 
Struviittisaostusta kokeiltiin sekä ammoniumdivetyfosfaatilla ((NH4)H2PO4) että 
dinatriumvetyfosfaatilla (Na2HPO4). Kokeet tehtiin JAR-laitteistolla käyttäen kokeissa 20-
kertaisesti laimennettua näytevettä.  Molemmissa kokeissa pH:ta nostettiin kaksivaiheisesti; 
ensimmäisen vaiheen pH:n nostolla pyrittiin saostamaan rauta ja mangaani pois, jotta ne eivät 
häiritse toisessa vaiheessa tapahtuvaa varsinaista struviitin muodostumista (magnesiumin 
poisto).  

5.3.2.1 Saostuskokeet ammoniumdivetyfosfaatilla 
Kuuteen rinnakkaiseen JAR-laitteiston sekoitusastiaan (astiat A-F) mitattiin 800 ml 20-
kertaisesti laimennettua näytevettä.  Ensimmäisessä vaiheessa näytevesien pH:ta nostettiin 
natriumhydroksidilla (NaOH 50 %) astioissa A ja B arvoon 6, astioissa C ja D arvoon 7 ja 
astioissa E ja F arvoon 8. Natriumhydroksidin lisäyksen aikana näytteitä sekoitettiin 
pikasekoitus-nopeudella. Tämän jälkeen jatkettiin hidasta hämmennystä 30 minuuttia, jonka 
jälkeen seurasi 40 minuutin selkeytysvaihe. Selkeytysvaiheessa pH:n noston yhteydessä 
muodostunut sakka painui astioitten pohjalle ja kirkaste erottui omaksi kerroksekseen astioitten 
pinnalle. Kirkaste pipetoitiin astioista erilleen toista vaihetta varten ja jokaisesta kirkaste-erästä 
otettiin näytteet, joista analysoitiin magnesium-, natrium-, rikki-, kalium-, kalsium-, mangaani- 
ja rautapitoisuudet.  

Toiseen vaiheeseen saatiin pipetoitua jokaisesta eri astiasta 300 ml kirkastetta. Toisessa 
vaiheessa saostus tehtiin dekantterilaseissa magneettisekoittajien avulla. Toisessa vaiheessa 
saostuksessa käytetyn ammoniumdivetyfosfaatin annostelumäärä laskettiin ensimmäisestä 
vaiheesta erotetuista kirkasteista analysoitujen magnesiumpitoisuuksien perusteella. 
Tarkoituksena oli saada toisen vaiheen saostukseen magnesiumia, ammoniumia ja fosfaattia 
moolisuhteissa 1:1:1. Astioita sekoitettiin pikasekoituksella lisättäessä niihin 
ammoniumdivetyfosfaattia sekä nostettaessa sen jälkeen liuosten pH:ta natriumhydroksidilla 
tasolle 8,5. pH:n noston jälkeen sekoittimen annettiin pyöriä hämmennysnopeudella 20 
minuuttia, jonka jälkeen näytteitten annettiin selkeytyä 30 minuuttia. Selkeytymisen jälkeen 
kirkasteista otettiin näytteet magnesiumin poistotehokkuuden arvioimiseksi. Nesteiden 
lämpötilat olivat saostuksen aikana 25–27 °C. 
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5.3.2.2 Saostuskokeet dinatriumvetyfosfaatilla 
Kuuteen rinnakkaiseen JAR-laitteiston sekoitusastiaan (astiat A-F) mitattiin 800 ml:aa 20-
kertaisesti laimennettua näytevettä.  Ensimmäisessä vaiheessa näytevesien pH:ta nostettiin 
ammoniakilla (NH3, 25 %) astioissa A ja B arvoon 6, astioissa C ja D arvoon 7 ja astioissa E ja 
F arvoon 8. Ammoniakin lisäyksen aikana näytteitä sekoitettiin pikasekoitus-nopeudella. 
Tämän jälkeen jatkettiin hidasta hämmennystä 30 minuuttia, jonka jälkeen seurasi 40 minuutin 
selkeytysvaihe. Selkeytysvaiheessa pH:n noston yhteydessä muodostunut sakka painui 
astioitten pohjalle ja kirkaste erottui omaksi kerroksekseen astioitten pinnalle. Kirkaste 
pipetoitiin astioista erilleen toista vaihetta varten ja jokaisesta kirkaste-erästä otettiin näytteet, 
joista analysoitiin magnesium-, natrium-, rikki-, kalium-, kalsium-, mangaani- ja 
rautapitoisuudet.  

Toiseen vaiheeseen kirkastetta saatiin kaikista astioista 300 ml. Saostus tehtiin 
dekantterilaseissa magneettisekoittajan kanssa. Saostuksessa käytettävän 
dinatriumvetyfosfaatin lisättävä määrä laskettiin ensimmäisen vaiheen jälkeen mitattujen 
magnesiumpitoisuuksien perusteella. Poikkeuksena edelliseen saostuskokeeseen verrattuna 
oli, että tässä kokeessa ammoniumia saatiin tarpeeksi seoksiin jo pH:n nostovaiheessa 
käytetyn ammoniakin muodossa, joten sen lisäykselle ei ollut enää tarvetta toisessa vaiheessa. 
Näyteitä sekoitettiin pikasekoituksella kemikaalin lisäyksen ja toisen vaiheen pH:n noston ajan. 
Toisen vaiheen tavoite pH oli 8,5 ja pH:n nostamiseen käytettiin tässä vaiheessa 
natriumhydroksidia (NaOH, 50 %). pH:n noston jälkeen sekoittimen annettiin pyöriä 
hämmennysnopeudella 20 minuuttia, jonka jälkeen näytteitten annettiin selkeytyä 30 minuuttia. 
Selkeytymisen jälkeen kirkasteista otettiin näytteet magnesiumin poistotehokkuuden 
arvioimiseksi. Nesteiden lämpötilat olivat saostuksen aikana 25 – 27 °C.  

5.3.3 Tulokset magnesiumin poistosta kaivosvesistä 
Kokeiden perusteella testatut saostuskemikaalit toimivat pääsääntöisesti hyvin magnesiumin 
poistossa. Parhaimmat tulokset saavutettiin kaksivaiheisella saostuksella, joissa magnesiumia 
poistettiin struviittina, mutta myös jo pelkällä pH:n nostolla saavutettiin verrattain hyviä tuloksia. 
Taulukkoon 7 on koottu kunkin käytetyn kemikaalin/kemikaalien parhaimmat magnesiumin 
poistomäärät. Lisäksi taulukkoon on koottu kyseisten kokeitten raudan ja mangaanin reduktiot. 

Saatujen tulosten perusteella pelkkä pH:n nosto saosti magnesiumia näytevedestä 
parhaimmillaan 74,9 %. Magnesiumin lisäksi pH:n nostolla saatiin mitatuista alkuaineista rauta 
ja mangaani saostettua lähes 100 %, raudan poistuessa sakkaan 100 % ja mangaanin 97,6 
%. Saostukseen kuluneen natriumhydroksidin määrän perusteella voitiin laskea, että 
laimentamattoman näyteveden saostukseen sitä tarvittaisiin laskennallisesti 68 litraa/m3. 
Määrä on melko suuri, kun huomioidaan, että käytetty natriumhydroksidi oli vahvuudeltaan 50 
%:sta. 

Natriumkarbonaatilla saostettaessa saavutettiin selvästi parempia magnesiumin poistotuloksia 
verrattuna pelkällä pH:n nostolla (NaOH, 50 %) saatuihin tuloksiin. Magnesium saostui 
näytevedestä natriumkarbonaatilla parhaimmillaan 90 %:sti. Raudan sekä mangaanin 
poistoreduktiot olivat vastaavasti molemmat 100 %:n tasolla. Ongelmiksi 
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natriumkarbonaattisaostuksessa muodostuivat runsas sakan muodostus sekä 
saostuskemikaalin suuri tarve. Lisäksi pH nousi natriumkarbonaatilla saostettaessa melko 
korkeaksi, yli kymmeneen. Laskennallisesti natriumkarbonaattia tarvittaisiin laimentamattoman 
näyteveden saostamiseen 480 kg/m3. 

 

Taulukko 7. Saostuskokeitten aikana saadut parhaat magnesiumin poistotulokset, sekä niitä vastaavat raudan ja mangaanin 
poistotulokset.  

Käytetty kemikaali/kemikaalit Mg-reduktio 
(%) 

Fe-reduktio 
(%) 

Mn-reduktio 
(%) 

Natriumhydroksidi 74,9 100 97,6 

Natriumkarbonaatti 90,0 100 100 

Natriumhydroksidi/Ammoniumdivetyfosfaatti 99,6 100 100 

Ammoniakki/Dinatriumvetyfosfaatti 97,0 100 100 

 

Saatujen tulosten mukaan (Taulukko 7) saostettaessa magnesiumia 
ammoniumdivetyfosfaatilla saavutettiin koesarjojen parhaat magnesiumin poistotulokset. 
Magnesiumin reduktio näytevedestä oli parhaimmillaan 99,6 %. Raudan sekä mangaanin 
poistoreduktiot olivat vastaavasti molemmat 100 % tasolla. Kyseisessä koesarjassa pH 
nostettiin muita rinnakkaisia kokeita korkeammalle tasolle; ensimmäisessä vaiheessa tasolle 
pH 8 ja toisessa vaiheessa tasolle pH 9. Tässä koesarjassa magnesiumin korkeaa reduktiota 
saattoi auttaa myös se, että magnesiumista noin 10 % saostui pois jo ensimmäisen vaiheen 
pH:n noston yhteydessä. Saatujen tulosten perusteella laimentamattomaan näyteveteen tulisi 
laskennallisesti lisätä ammoniumdivetyfosfaattia 46,2 kg/m3. 

Dinatriumvetyfosfaatilla saostettaessa magnesiumin reduktiot (Taulukko 77) olivat 
parhaimmillaan 97 % (rinnakkaisastiassa 95,6 %). Rauta ja mangaani saostuivat molemmat 
100 %:sti. Tässä tapauksessa magnesium saostui käytännössä vasta toisessa vaiheessa, eli 
pelkällä ammoniakilla ei ollut kokeissa natriumhydroksidin kaltaista magnesiumia saostavaa 
vaikutusta. Verrattaessa magnesiumin reduktiotuloksia ammoniumdivetyfosfaatilla saatuihin 
saostustuloksiin, havaitaan, että näillä ei käytännössä tehollisesti ole suurta eroa. 
Ammoniakkia käytettäessä tulee ottaa huomioon sen oikeanlainen käsittely.  Saatujen tulosten 
perusteella ammoniakkia tarvittaisiin näyteveteen laskennallisesti 102,5 litraa/m3. 

5.3.4 Johtopäätökset magnesiumin poistosta kaivosvesistä 
Magnesiumin poistaminen ja talteenotto kaivosvesistä saostamalla on mahdollista, mutta 
siihen liittyy käytännön haasteita. Magnesiumin saostamiseen tarvitaan suhteellisen korkea 
pH, tyypillisesti välillä 9 – 12. Koska monet teollisuuden prosessivedet ovat happamia, pH:n 
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ollessa lähtökohtaisesti jopa alle 3, aiheuttaa pH:n nostotarve lisäkustannuksia mm. pH:n 
säätökemikaalien suurehkon kulutuksen muodossa. Suuret käyttömäärät esimerkiksi 
natriumhydroksidia tai kalkkia aiheuttavat teollisissa prosesseissa myös omat haasteensa 
tilantarpeen, suurten sakkamäärien sekä esim. lisääntyvän natriumkonsentraation muodossa. 

Natriumhydroksidilla saatiin magnesiumia saostettua hyvällä tasolla, mutta se edellytti 
verrattain suuria määriä ko. kemikaalia. Myös natriumkarbonaattisaostuksessa magnesiumin 
poisto saatiin hyvälle tasolle, mutta kemikaalin kulutus nousi suureksi, joten sekään ei tämän 
vuoksi ole kovin potentiaalinen vaihtoehto magnesiumin poistoon ja talteenottoon teollisessa 
mittakaavassa. Karbonaattia käytettäessä pH nousi myös kokeiden korkeimmalle tasolle, yli 
10, joka sekin voi tuoda omat haasteensa prosessin hyödyntämiselle teollisessa 
mittakaavassa.  

Tehdyissä JAR-kokeissa parhaimmat tulokset saatiin saostamalla magnesiumia struviitiksi. 
Struviittisaostusta testattiin kahdella eri kemikaaliyhdistelmällä; ammoniumdivetyfosfaatilla 
((NH4)H2PO4) ja dinatriumvetyfosfaatilla (Na2HPO4).  Näistä paremmaksi osoittautui 
natriumhydroksidi-ammoniumdivetyfosfaatti –yhdistelmä. Kemikaalien kulutus oli muihin 
testattuihin saostusprosesseihin verrattuna vähäisintä ja magnesium saatiin saostumaan 
näytevedestä parhaimmillaan 99 %:sti (8). Kyseinen struviittisaostus edellyttää kaksivaiheista 
toteutusta. Puhtaalla struviitilla on kaupallista arvoa ja sitä käytetään muun muassa 
lannoiteteollisuuden raaka-aineena. 

 

5.4 Mikrobiologinen sulfaatin poisto kaivosvesistä 
Sulfaattia esiintyy normaalisti pieninä pitoisuuksina niin pinta- kuin pohjavesissäkin (Kauppi 
2013). Monet teollisuuden jätevedet (lääketeollisuus, ruokateollisuus, kaivosteollisuus) 
sisältävät paljon sulfaattia, ammoniumtyppeä ja hiiliyhdisteitä, jotka voivat saastuttaa 
alapuolisia vesistöjä aiheuttaen rehevöittämistä ja vaaraa luonnolle ilman asianmukaista 
vesien käsittelyä. Ihmisille pintaveden sulfaatti aiheuttaa lähinnä viihtyvyyshaittoja kun 
uimaveden laatu saattaa heikentyä ja veden käytettävyys peseytymisvetenä voi vähentyä ja 
vesi koetaan ”likaiseksi”. Kaivosveden sulfaattiin liittyy potentiaalinen terveyshaitta ja -riski, 
joka on arvioitava. 

Tavanomainen jäteveden käsittely rikki- ja typpipitoisissa vesissä keskittyy pääosin sulfaatin ja 
ammoniumtypen poistoon erillisillä prosesseilla, vaikka tutkimukset ovat osoittaneet, että 
ammoniumin ja sulfaatin poistaminen samanaikaisesti (autotrofinen prosessi), samassa 
reaktorissa olisi mahdollista. Tällaisia vesiä varten on kehitetty integroitu järjestelmä (UASB-
teknologia, Upflow Anaerobic Sludge Blanket reactor), joka kykenee sulfaatin pelkistykseen 
yhtäaikaisen nitrifikaation kanssa. Prosessissa sulfaatti toimii elektronin vastaanottajana ja 
anaerobisissa olosuhteissa ammonium hapettuu (Yuan 2013). Sulfaatin pelkistäjäbakteerit 
(SRB, Sulfate Reducing Bacteria) hyödyntävät kaiken jäteveden orgaanisen aineen (COD) 
muodostaen sulfidia ensimmäisessä anaerobisessa vaiheessa. Orgaanisen aineen hajotessa 
vapautuu prosessista hiilidioksidia. Tämän jälkeen autotrofinen denitrifikaatio muuttaa nitraatin 
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typpikaasuksi. Samalla autotrofiset denitraavat bakteerit (aNR-SOB = autotrophic Denitrifying 
Sulfide Bacteria) muuttavat sulfidin kiinteäksi rikiksi käyttäen nitraattia elektronin 
vastaanottajana. Sulfidin lisäksi sulfaatinpelkistyksessä on usein läsnä myös paljon orgaanisia 
happoja, kuten etikkahappo ja propionihappo. Poistotehokkuuksissa on saavutettu reduktiot 
orgaanisen aineen osalta (COD) 98 %, sulfaatin osalta 98 % ja typen osalta 78 %. Tämän 
hetkiset tutkimukset ovat pääsääntöisesti keskittyneet lämpötila-alueelle 25 ± 1 tai 30 ± 1 °C. 
Kuitenkin kullekin tutkittavalle jätevedelle on haettava oma optimaalinen lämpötila, jossa 
mikrobien kasvu täytekappaleiden pinnalla maksimoidaan. Teknologia mahdollistaa 
yhdenaikaisen sekä erillisen orgaanisen aineen (COD), sulfaatin ja typen poiston (Wang 2009).   

5.4.1 Sulfaatin pelkistäjäbakteerit 
Sulfaattia pelkistäviä bakteereita (SRB) esiintyy niin maassa, vesistöjen pohjasedimenteissä 
kuin biofilmeissäkin. Tämä monimuotoinen ryhmä anaerobisia bakteereita, käyttää sulfaattia 
aineenvaihdunnassaan elektronien vastaanottajana. Mikrobien aikaansaama 
sulfaatinpelkistys on evolutiivisesti hyvin vanha reaktio, joka koostuu kolmesta 
entsymaattisesta osavaiheesta. Näistä viimeisimmän, sulfiitin pelkistyksen sulfidiksi, saa 
aikaan entsyymi nimeltään dissimilatiivinen sulfiittireduktaasi (DSR). SRB-bakteereihin kuuluu 
sekä itiöllisiä että itiöttömiä lajeja ja ne ovat sopeutuneet hyvin eri lämpötiloihin. Yhteistä näille 
bakteereille on niiden kyky pelkistää sulfaattia anaerobisissa olosuhteissa sulfidiksi (Postgate, 
1984). SRB-bakteerit kykenevät pelkistämään myös mm. sulfiitteja ja tiosulfaatteja. Lisäksi 
tämän hetkisen tiedon mukaan noin puolet sulfaattia pelkistävistä bakteereista kykenee 
metyloimaan elohopeaa (Heinonen-Tanski 2015). Gilmour (2011) osoitti, että ainakin 
Desulfovibriolla syntyvän metyylielohopean määrä oli verrannollinen epäorgaanisen 
elohopean määrään.  

Metylaatioon tarvittavan sulfaattikonsentraation määrä tunnetaan heikommin ja ainakin eräissä 
tapauksissa jo suhteellisen pieni sulfaattimäärän lisäys riittäisi stimuloimaan elohopean 
metylaatiota (Shao 2012). Mikrobien perimän osalta kahden geenin klusteri, joka sisältää 
geenit hgcA ja hgcB, on välttämätön elohopean mikrobiologiselle metylaatiolle (Parks 2013). 

5.4.1.1 Bakteerien karakterisointi mikrobiologisessa sulfaatinpoistoprosessissa  
Karakterisoimalla sulfaatinpoistoprosessissa toimivan mikrobiyhteisön rakennetta ja 
aktiivisuutta ja vertaamalla sitä tosiasialliseen sulfaatin poistumiseen saadaan käsitys, 
millainen tai millaiset mikrobiyhteisöt ovat tehokkaita sulfaatinpoistajia. Tätä tilannetta voidaan 
verrata luonnontilaisten vesistöjen mikrobiyhteisöihin. Tässä työssä mikrobiologista 
sulfaatinpoistoprosessia karakterisoitiin kolmella mikrobiologisella menetelmällä, jotka on 
esitelty seuraavissa luvuissa. 

Näytteen sisältämää adenosiinitrifosfaatin (ATP) määrää mittaamalla saadaan nopea kuva 
vesinäytteen sisältämästä aktiivisen biomassan määrästä. Aktiivisen biomassan määrä on 
suoraan verrannollinen näytteessä olevien elävien mikrobien lukumäärään (Delahaye 2003). 

Syväsekvensointi (Next Generation Sequencing, NGS) on uudehko tekniikka, jonka avulla 
on mahdollista analysoida laaja-alaisesti mikrobiyhteisöjen rakennetta ja aktiivisuutta. Tätä 
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menetelmää käyttäen pyrittiin saamaan käsitys siitä, mitä SRB-bakteereihin kuuluvia 
bakteeriluokkia, -heimoja ja -sukuja näyte sisältää (nyt käytössä olevilla NGS -tekniikoilla ei 
yleensä päästä lajitasolle asti) ja mitkä ovat niiden suhteelliset osuudet. 

Kvantitatiivista polymeraasiketjureaktio (qPCR) -tekniikkaa käyttämällä analysoitiin 
sulfaatin pelkistysreaktiosta vastaavaa entsyymiä koodaavan geenin (dsr) määrää näytteessä. 
Kuten edellä on esitetty, SRB-bakteereilla on usein kyky metyloida elohopeaa. Muodostuva 
metyylielohopea on potentiaalinen terveysuhka. Tässä hankkeessa pystytettiin qPCR -
menetelmä, jolla voidaan mitata metylaatioreaktioon tarvittavan hgcA-geenin määrää.  

Kvantitatiivinen polymeraasiketjureaktio (qPCR) on yleisesti käytetty menetelmä mikrobien 
tunnistuksessa ja pitoisuuden määrittämisessä. THL:n Vesimikrobiologian laboratoriossa 
käytössä oleva ”qPCR -analyysi dsr-geenille” -testi mittaa dsr:n geeni- ja lähetti-RNA -
kopioiden (suhteellista) määrää qPCR:n avulla. Geenikopioiden lukumäärä kuvastaa sekä 
elävien että kuolleiden sulfaattia pelkistävien bakteereiden määrää. Lähetti-RNA:n määrä 
puolestaan kuvastaa geenin sen hetkistä aktiivisuutta mikrobiyhteisössä, ts. geenin 
ilmenemistä lähetti-RNA:na, josta mikrobisolu edelleen tuottaa toimivan entsyymin. 

DSR:n geenikopioiden ja lähetti-RNAn määrän mittaamisessa käytettiin dsr-geenille spesifisiä 
alukkeita, jotka tunnistavat useiden eri sulfaattia pelkistävien bakteerilajien dsr-geenin. 
Standardina käytettiin laimennossarjaa synteettisestä nukleotidisekvenssistä, joka vastaa 221 
emäsparin pituista fragmenttia Desulfovibrio desulfuricans -lajin dsr-geenistä ja joka sisältää 
sitoutumiskohdat käytetyille alukkeille.  

Elohopea on ympäristössä luonnostaan esiintyvä myrkyllinen raskasmetalli. Ympäristön 
bakteeritoiminnan vaikutuksesta epäorgaanisesta elohopeasta muodostuu ravintoketjussa 
kertyvää, ihmisen terveydelle vielä haitallisempaa metyylielohopeaa. Sulfaattia pelkistävät 
bakteerit (SRB, sulfate reducing bacteria) ovat yksi tärkeimmistä elohopeaa metyloivista 
bakteeriryhmistä. Elohopean metylaatioon tarvitaan kaksi geeniklusteria, hgcA ja hgcB 
(Gilmour 2011, Parks 2013). THL:n Vesimikrobiologian laboratoriossa pystytettiin qPCR -
tekniikkaan perustuva hgcA-geenin määritysmenetelmä. Menetelmällä voidaan mitata hgcA-
geenin määrää vastaavasti kuin edellä on kuvattu dsr-geenin osalta ja näin saada käsitys 
näytteen edustaman matriisin sisältämästä mikrobiologisesta elohopean 
metylaatiopotentiaalista sopivissa olosuhteissa. 

5.4.1.2 Mikrobiologisen sulfaatin poiston mikrobiologia 
Mikrobiologisessa prosessissa mikrobikannan ymppi eli bakteerisiirros voidaan ottaa 
teollisuudesta luontaisesti syntyvistä vesistä (luonnon oma kanta) tai käyttää vaihtoehtoisesti 
puhdaskantaa. Puhdaskannan heikkona puolena on, ettei niitä saa päästää luontoon. 
Laboratoriomittakaavassa puhdaskantoja käytettäessä ovat tutkittavat vedet steriloitava ennen 
niiden hävittämistä. Tärkeintä on kuitenkin, että prosessiin saadaan oikea mikrobikanta 
pelkistämään sulfaattia. (Yuan 2013)  

Prosessina UASB-teknologia on herkkä ja prosessin ylös ajo käsiteltävälle jätevedelle voi 
vaatia pitkän aikajakson, jopa useita kuukausia. Synteettistä jätevettä voidaan käyttää ylös 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 60 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 
ajossa tasapainottamaan olosuhteita, rikin määrää sekä ravinteita ja hivenaineita. Kun 
mikrobien toiminta on aktivoitunut ja tasapainottunut, voidaan reaktoreita operoida pelkästään 
tutkittavalla jätevedellä. Prosessi voidaan käynnistää siten, että synteettisellä jätevedellä 
täytetään reaktoritilavuudesta 60 % ja loppuosa on tutkittavaa jätevettä. Biomassaa tulisi 
tutkittavan jäteveden sisältää kirjallisuuden mukaan vähintään 1,75 g/l VSS (VSS = Volatile 
Suspended Solids). Hyviä hiilenlähteitä sulfaatin poistolle ovat metanoli, etanoli, asetaatti tai 
natriumlaktaatti (NaC3H5O3). Metanolia käytetään eniten sen edullisen hinnan johdosta, kun 
taas laktaatti on mikrobien toiminnan kannalta tehokkainta mutta myös kalleinta (Yuan 2013). 

Sulfaatin poistossa tulee olla mikrobeille optimaaliset ravinne- ja kasvuolosuhteet. Stabiili ja 
lähellä neutraalia pysyttelevä pH edesauttaa mikrobien kasvua täytekappaleiden pinnoilla. 
Lisäksi pH:n on havaittu olevan alhaisempi täytekappaleiden sisällä olevassa vedessä kuin 
muualla reaktorissa. Optimaalisin pH vaihtelee välillä 6,3–7,8. Hyvin toimivassa UASB-
reaktorissa VFA:n optimitaso vaihtelee välillä 30–80 mg/l ja alkaliteetin välillä 250–950 mg 
CaCO3/l. (Yuan 2013)  

Reaktorin hiilen määrää voidaan kontrolloida joko vakiohiilimäärällä tai vaihtoehtoisesti 
vakiovirtaamalla. Vastaavasti liian alhainen hiilen määrä voi aiheuttaa mikroflokkien 
nälkiintymistä, joka voi rajoittaa mikrobimassan hajoamista. Mikrobimassan kasvu 
täytekappaleiden pinnalla tulee olla symbioosissa sen irtoamisen kanssa. Reaktorin pohjalle 
muodostuu lietepeti, jonka muodostumiseen vaikuttavat muun muassa jäteveden koostumus, 
operointi lämpötila, ravinteet, metallien pitoisuudet sekä anionien kuten sulfaatin määrä. 
Influentin eli reaktoriin syötettävän jäteveden virtaaman nopeus riippuu suoraan reaktoreiden 
koosta. Mikäli reaktorin koko on esimerkiksi 2 m3 ja influentin virtaaman ollessa 83 l/h, tulee 
viipymäksi 24 h. Lisäksi orgaanisen hiilen ja typen suhteen pitäisi olla TOC:NO3-N 1,26:1 ja 
mikäli tämä suhde tippuu tasolle 0,75:1, toimii se prosessissa rajoittavana tekijänä. Myös 
sulfidin suhde nitraattiin tulisi olla 1:1 tasolla (S2–S:NO3-N). (Abbasi 2011) 

Typen ja fosforin käyttäminen UASB-teknologian ylösajossa on havaittu toimivaksi ja prosessia 
tehostavaksi, mutta jos näiden ravinteiden pitoisuudet nousevat liian korkeiksi, voivat ne 
inhiboida prosessia. Typen konsentraation tulisi pysytellä noin 300 mg/l alapuolella kun taas 
korkea sulfidipitoisuus voi toimia elektronin luovuttajana N2 tuotantoon. Tällöin typpi voi 
akkumuloitua reaktorissa ja aiheuttaa vapaan ammoniakin inhibition. UASB-teknologiassa 
täytekappaleiden huokoinen rakenne ja laaja pinta-ala edesauttavat metallien adsorboitumista 
täytekappaleisiin. Jos metallit kiinnittyvät liukenemattomiin aineosiin, niistä tulee epävakaita 
pH:n laskiessa. Suurilla metallipitoisuuksilla tai niiden puuttumisella on suora vaikutus 
mikrobien kasvuston muodostumiseen täytekappaleiden pinnalle. (Abbasi 2011) 

Kalsium on mikrobien kasvun kannalta elintärkeä. Kalsiumin on havaittu kiihdyttävän 
granulaatiota ja edesauttavan mikrobien aggregaattien muodostumista täytekappaleisiin. 
Tutkimuksien mukaan liian suurina määrinä (n. 7 000 mg/l)  kalsium voi kuitenkin akkumuloitua 
reaktorissa tai saostua kalsiumhydroksidiksi (Ca(OH)2) mikä inhiboi prosessia. Prosessin 
kannalta tämä tarkoittaa että granulaatio täytekappaleisiin kiihtyy aina kalsium pitoisuuteen 
3 000 mg/l asti, jonka jälkeen sen kasvulla on prosessin kannalta negatiivinen vaikutus (Chen 
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2007). Kalsiumionien kiihdyttäessä granulaatiota, voidaan biofilmin muodostuminen jakaa 
seuraaviin vaiheisiin (Abbasi 2011): 

• solumateriaalin kuljetus toisten solujen pinnalle tai koskemattomalle inertille 
materiaalille 

• palautuva alustava fysikaalis-kemiallisten voimien aiheuttama adsorptio 
täytekappaleisiin 

• solujen peruuttamaton adheesio mikrobi lisäkkeisiin ja polymeereihin ja 

• solujen lisääntyminen ja granuloitten kehittyminen.   
 

Anaerobinen mikrobiologia on riippuvainen monista metalleista, kuten kuparista, mangaanista, 
sinkistä, koboltista, molybdeenista, nikkelistä, raudasta ja alumiinista. Metallit toimivat 
prosessin kofaktoreina ja kiihdyttävät granulaatiota täytekappaleiden pinnalla. Metallien 
pitoisuudet voivat olla kasvua rajoittavia tekijöitä ja suurina pitoisuuksina ne voivat myös 
inhiboida prosessia. Raudan vaikutusta UASB-reaktoreiden toimintaan on tutkittu 
pitoisuuksissa 0, 150, 300, 450, 600 ja 800 mg Fe2+/l. Granulaatio täytekappaleiden pintaan 
tehostuu raudan syötön myötä, kun raudan määrä on 1:100 hiilen syötön kanssa. Karkeasti 
voidaan arvioida rautapitoisuuden optimin olevan tasolla 20–100 mg/l mille tahansa 
tutkittavalle jätevedelle.  Itse prosessissa rauta tyypillisesti saostuu lietepetiin rautasulfidiksi. 
Alumiinin lisäyksellä voidaan saavuttaa samoja hyötyjä kuin raudallakin (Chen, 2007).  

Sulfaatin pelkistäjäbakteerien toiminnan kannalta optimaalinen pH on 7,5. Mikäli pelkistys 
halutaan tehdä alemmassa pH:ssa tai vastaavasti tuottaa rikkivety-kaasua, tulee prosessissa 
olla valikoitua asidofiilistä SRB:t kantaa. Kaiken kaikkiaan SRB-kantoja on 20 erilaista, joista 
vain muutamat pystyvät toimimaan alhaisessa pH:ssa. Kuvassa 35 on esitetty vetysulfidin 
dissosioitumisen riippuvuus pH:sta. Kuvasta nähdään, kuinka neutraalissa pH:ssa rikkivedyn 
ja vetysulfidin määrä on tasapainossa (Magot, 2004).  

5.4.2 Kokeissa käytetyn kaivosveden kemialliset ominaisuudet 
KaivosVV-hankkeen koesarjoissa käytettiin näytevetenä kaivosteollisuudesta saatua 
sulfaattipitoista vettä. Veden koostumus (metallit, anionit ja kationit) analysoitiin Labtium Oy:n 
laboratoriossa. Taulukko 8 esittää tulokset näyteveden kemiallisista ominaisuuksista. Näiden 
tulosten lisäksi tarkasteltiin myös NH4-N, NO3-N, Sb, Si -pitoisuuksia. Kyseiset pitoisuudet 
olivat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne olleet tunnistettavissa käytetyillä analyysimenetelmillä. 
Saatujen tulosten perusteella laskettiin myös vedelle varaustase; kationeille 0,179995 ja 
anioneille 0,153042. Yleisesti tiedetään, että varaustaseen tulisi mikrobiologian näkökulmasta 
olla neutraali tai lähellä neutraalia. Tämä vaatimus täyttyi kokeissa käytetyn näyteveden osalta. 
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Kuva 35. Vetysulfidin dissosioitumisen riippuvuus pH:sta (Magot, 2004). 

 

Taulukko 8. Kokeissa käytetyn kaivosveden kemialliset ominaisuudet. 

Al As Ag B Ni Cu Li 
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

19,5 0,65 0,8 35,8 1,7 <2 1050 

Cd Cu Pb Cr Co Zn U 
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 

<0,02 <0,5 <0,1 <0,1 <0,01 18,9 0,16 

Ca Fe K Mg Na P Rb 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l 

458 0,16 15,0 97,8 3060 1,02 93 

Sr Mn S SO4 Cl TOC Tot N 
mg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

1,27 335 1910 7300 34 2,55 2,6 
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5.4.3 Laboratorio-esikoe yksivaiheisella fermentorilla 
KaivosVV-hankkeessa sulfaatin poistoa testattiin ensin synteettisellä laboratoriossa 
valmistetulla jätevedellä käyttäen kokeissa yksivaiheista fermentoria (BIOFLO 3000 BENCH-
TOP FERMENTOR). Koejakson tavoitteina oli testata bakteerikannan toimivuutta sulfaatin 
reduktioon. Fermentorin olosuhteet poikkesivat merkittävästi myöhemmistä koeajoissa 
käytetyistä laboratoriokoelaitteista, joten saatuja tuloksia voitiin pitää vain suuntaa antavina. 
Sekoitusmetodina fermentorissa käytettiin lapasekoitusta, vaikka laboratorio laitteistossa 
sekoitus on tarkoitettu toteutettavaksi vettä kierrättämällä pumppujen avulla. Syötettävä vesi ei 
tullut fermentoriin tasaisin aikavälein samansuuruisina annoksina, vaan vettä lisättiin poistettua 
vettä vastaava määrä. 

Alkuperäisen synteettisen jäteveden koostumus oli seuraava: 

• Peptoni, hiilen lähteenä 

• Lihauute, hiilen lähteenä 

• Urea, typen lähteenä 

• NaCl, natriumin lähteenä 
• MgSO4 7 H2O, sulfaatin lähteenä 

• NH4Cl, ammoniumtypen lähteenä ja 

• K2HPO4, fosfaatin lähteenä. 

 

Synteettiseen jäteveteen lisättiin ymppinä THL:ltä saatua vanhaa suomalaisen kaivoksen 
bakteerikantaa. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta todettiin, että prosessissa on tärkeintä 
ylläpitää hiili-sulfaatti-ammoniumtyppi suhdetta järjestyksessä 1,3:1:0,2. Myös bakteerikannan 
toimintaa tukeville hivenaineille löydettiin kirjallisuudesta suosituspitoisuuksia. 
Sulfaatinpelkistäjäbakteerien kannalta tärkeitä hivenaineita ovat kupari, sinkki, rauta, alumiini, 
kalsium ja fosfaatti. Fermentorikokeella haluttiin tutkia mikrobien aktiivisuutta ja toimivuutta, 
mikä pystyttiin todentamaan analytiikan turvin. 

5.4.4 Jatkuvatoiminen koeajo täytekappalekolonnireaktorilla yksivaiheisena 
Laboratorioon kasattiin vetokaappiin kaksi kappaletta 27 l reaktoreita, joista toiseen laitettiin 
metalliset ja toiseen muoviset (polypropeeni) täytekappaleet. Kappaleet olivat pakattuina 
häkkeihin ja reaktorin alaosassa oli tilaa lietteen muodostumiselle. Kumpaakin reaktoria 
operoitiin tässä kokeessa jatkuvatoimisesti yksivaiheisena. Kuvassa 36 on esitetty reaktorit 
avattuna ennen kokeen käynnistämistä sekä kasattuna vetokaappiin. 

Reaktoreiden käynnistämisvaiheessa ymppinä käytettiin samaa kantaa kuin mitä oli käytetty 
fermentorikokeessa sekä fermentorin pohjalle kertynyttä sakkaa. Lisäksi reaktorit täytettiin 
synteettisellä jätevedellä.  pH:n säätelyyn käytettiin 25 % lipeäliuosta. Tutkittavaan veteen 
lisättiin hiilen lähteeksi natriumasetaattia, typen lähteeksi ammoniumkloridia sekä 
hivenaineista lisättiin fosfaattia, sinkkiä, molybdeenia, kaliumnitraattia, kuparia ja kalsiumia. 
Koeajo toteutettiin aikajaksolla 17.6.–20.8.2015 laboratoriossa vallitsevissa olosuhteissa. 



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 64 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 
Reaktorin vesikierto oli rakennettu ns. ylitsevuotavaksi. Reaktorin 27 litran tilavuuden ylittävä 
vesimäärä poistui vesilukon lävitse poistoletkun kautta rejektisäiliöön.    

5.4.5 Jatkuvatoiminen koeajo täytekappalekolonnireaktorilla monivaiheisena 
Toinen laboratoriomittakaavan koeajo toteutettiin vaiheistetulla (3-vaiheinen) laitteistolla 
vakioidussa 25 °C lämpötilassa. Koeajo ajettiin ylös pikkuhiljaa reilussa kahdessa viikossa, 
jonka jälkeen viipymänä pidettiin 24 h. Koeajo toteutettiin 23.9.–13.11.2015. Laitteisto koostuu 
kahdesta anaerobisesta reaktorista ja ilmastusaltaasta (Kuva 37). Kaksivaiheisissa 
anaerobisissa reaktoreissa bakteerikantana toimivat sulfaattia pelkistävät bakteerit (SR-CR, 
Sulphate Reduction-Carbon Removal). Käytännössä reaktorissa tapahtuu orgaanisen hiilen 
poisto ja sulfaatin pelkistys sulfidiksi. Reaktori on varustettu täytekappaleilla (muovinen) 
reaktorin yläosasta, alaosassa on tilaa prosessissa muodostuvalle lietepedille. Lisäksi 
reaktorissa on sisäinen kierto, jolla varmistetaan sekoittuminen ja tutkittavan veden kontakti 
täytekappaleiden pinnalla sijaitseviin mikrobeihin. 

Reaktorin 2 prosessin keskiössä autotrofiset denitrifioivat mikrobit muuntavat sulfidin 
alkuainerikiksi nitraatin avulla, josta johtuen ilmastusaltaasta on takaisinkierrätys effluentille. 
Työskentelevä populaatio on heterotofiset denitrifioivat bakteerit, jotka denitrifioivat 
rasvahappoja NO2  N2. Nitraatti myöskin pysäyttää sulfaatin pelkistyksen. Viimeisenä ja 
kolmantena vaiheena prosessissa on ilmastusallas, jossa tapahtuu aerobinen nitrifikaatio (AN, 
Aerobic Nitrification). Allas on biologisesti ilmastettu, jossa typen osalta NH4

+  NO3. Osa 
ilmastusaltaan effluentista poistuu prosessista ja osa kierrätetään takaisin prosessin 
vaiheeseen kaksi. Kierrätyksessä oli sama suhde kuin influentin syötössä. 

 

Kuva 36. Vasemmalla reaktorit täytettynä täytekappaleilla ja oikealla reaktorilaitteisto kasattuna vetokaappiin (Kuva Maarit 
Janhunen). Vasemmalla oleva pumppu syötti veden reaktoreihin ja oikealla oleva pumppu kierrätti vettä sisäisenä kiertona. 
Kansien päältä lähtevät PVC-letkut liitettiin kaasunkeräyspusseihin. Oikealla etualalla näkyvät valkoiset kanisterit toimivat 
reaktorista poistuvan efluentin keräysastioina. Keräysastioiden vasemmalla puolella olevat lasipullot toimivat syöttöastioina 
kaivosvedelle. Lasipullojen korkeista oli läpivienti annostelupulloon. Myöhemmässä vaiheessa koeajoa reaktori 1:n kansi 
korvattiin kaasunkeräyspussien valmistusmateriaalilla. 
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Kuva 37. UASB-laitteisto rekenne, vasemmalla influentin esikäsittelyallas, kaksi kappaletta anaerobisia reaktoreita, 
ilmastusallas ja efluentin kierrätys takaisin reaktoriin numero 2 (Kuva Tero Kuhmonen). 

 

Koesarjoissa käytettiin näytevetenä kaivosteollisuudesta saatua sulfaattipitoista vettä 
(käänteisosmoosilaitoksen rejektivesi). Ymppinä koeajon aloituksessa käytettiin kyseisen 
kaivoksen pohjasedimenttiä, jota kokeiden käynnistysvaiheessa laitettiin molempiin 
reaktoreihin 5 L. Lisäksi reaktoreiden tilavuudesta 20 % täytettiin synteettisellä jätevedellä, jolla 
varmistettiin, että aloitustilanteessa mikrobeilla on kaikki tarvittavat hivenaineet ja ravinteet. 
Muutoin koeajo eteni taulukon 9 mukaisesti. 

Taulukko 9. Koeajon syöttömäärät, viipymäajat sekä kuormitukset. 

 

Koeviikko PVM Syöttö, l/d Syöttö, m
3
/h SO4-taso, kt/m

3
/d HRT, h Ort. Kuorm. ktCOD/Rm

3
/d

1 23.9.2015 1,4 0,0001 0,39 450,0 5,06

1 24.9.2015 2,9 0,0001 0,78 225,0 10,12

1 25.9.2015 5,8 0,0002 1,56 112,5 20,25

2 28.9.2015 8,6 0,0004 2,34 75,0 30,37

2 29.9.2015 10,1 0,0004 2,73 64,3 35,43

2 30.9.2015 13,0 0,0005 3,50 50,0 45,55

2 1.10.2015 14,4 0,0006 3,89 45,0 50,61

2 2.10.2015 17,3 0,0007 4,67 37,5 60,74

2 3.10.2015 20,2 0,0008 5,45 32,1 70,86

3 5.10.2015 23,0 0,0010 6,23 28,1 80,98

3 6.10.2015 24,5 0,0010 6,62 26,5 86,04

3 7.10.2015 27,0 0,0011 7,30 24,0 94,90

3 8.10.2015 27,0 0,0011 7,30 24,0 94,90

3 9.10.2015 27,0 0,0011 7,30 24,0 94,90

Koeajo kesti  kahdeksan vi ikkoa ja loppuaika mentiin samalla syöttömääräl lä eli 27 l/d
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Koeajosta seurattiin päivittäin liukoisen hapen ja pH:n osuutta. COD, ammoniumtyppi, sulfaatti, 
sulfidi, nitraatti ja fosfaatti analysoitiin kerran viikossa spektrofotometrisesti (Hach DR2800). 
Hiilen pitoisuutta seurattiin, jotta nähtiin kuinka mikrobit hyödyntävät hiilen lähdettä. 
Ensimmäiset kolme koeajoviikkoa hiilen lähteenä oli asetaatti. Analyysit kuitenkin osoittivat, 
että kaikki hiili menee muuttumattomana prosessin läpi, joten hiilen lähteeksi muutettiin alkoholi 
(propanoli). Ammoniumtyppeä lisättiin veteen ammoniumkloridina. Lisäksi veteen lisättiin 
rautaa, nikkeliä ja kobolttia. Näiden tasoja ja muutoksia seurattiin Itä-Suomen yliopiston 
toimesta XRF-laitteella. Kokeiden lopetushetkestä analysoitiin lisäksi tarkka metallikoostumus 
sekä vedestä että lietepedistä. 

5.4.6 Mikrobiologisen sulfaatinpoiston mikrobimittaukset 
Bioreaktoreissa esiintyviä bakteeriyhteisöjä tutkittiin uuden sukupolven sekvensointitekniikalla 
(NGS) ja kvantitatiivisella geenimonistustekniikalla (qPCR). Lisäksi bakteereiden aktiivisuuden 
määrittämisen pikatestinä käytettiin adenosiiditrifosfaatin (ATP) mittausta. Mittauksia tehtiin 
kaikista kolmesta toteutetusta koesarjasta. Erityistarkastelussa näissä tutkimuksissa olivat 
bakteerit, jotka kykenevät a) sulfaatin pelkistämiseen ja b) elohopean metylaatioon. Sulfaatin 
pelkistämiseen kykenevillä bakteereilla on aktiivisessa käytössä dsr-geeni, jonka aktiivisuus 
voidaan todentaa hankkeessa pystytetyllä SybrGreen-kemiaan perustuvalla qPCR-
menetelmällä (Leloup 2007). 

Niillä bakteereilla, joilla on dsr-geeni, on usein myös elohopean metylaatiossa tarvittava hgcA-
geeni, jonka lisääntyneellä aktiivisuudella voi olla yhteys mahdollisiin ihmisten terveysriskeihin. 
THL pystytti menetelmän hgcA-geenin lukumäärien todentamiseksi ympäristönäytteistä. 
Hankkeen aikana myös selvitettiin yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien yhtiöiden kanssa 
mahdollisuuksia tutkia em. molekyylibiologisilla menetelmillä ympäristö- ja vesinäytteiden 
lisäksi myös suoraan varsinaisten malminäytteiden mikrobiologiaa. 

5.4.7 Tulokset mikrobiologisesta sulfaatin poistosta 
Tutkittava kaivosvesi sisälsi sulfaattia 7,3 g/l, hiilen määrä ja raskasmetallipitoisuudet olivat 
melko alhaisia. Fermentorikokeissa reaktorin kaasufaasin hiilidioksidipitoisuus ja veden 
sulfidipitoisuus nousivat mikä viittaa mikrobien hyödyntävän orgaanisen hiilen lähdettä ja 
pelkistäjäbakteerien toimivan. Koska reaktorit eivät olleet jatkuvatoimisia ja jätevettä vaihdettiin 
manuaalisesti, ei sulfaatin pelkistysreduktioita esikoevaiheessa voinut luotettavasti kuitenkaan 
määrittää. 

Toteutetuissa koeajoissa mikrobien aktiivisuus vaihteli voimakkaasti. Muovisilla 
täytekappaleilla varustetussa reaktorissa yksivaiheisessa laboratoriokoeajossa sulfaatista 
pelkistyi parhaimmillaan 47 %, mikä viittaa toimivaan SRB-mikrobikantaan. Veteen syötettiin 
fosfaattia ravinteeksi, joka todennäköisesti saostui reaktoreiden pohjalle.  Fosfaatin lähde 
tuleekin arvioida ennen seuraavaa koeajoa mikrobeille helpommin hyödynnettävään muotoon. 
Lisäksi reaktoreissa oli kesken koeajon ongelmia kaasutiiviydessä, jotka kuitenkin saatiin 
hallintaan. Tämän pohjalta voidaan jatkosuosituksena todeta koeajon toteuttaminen 
jatkuvatoimisena tai kaksivaiheisena ainoastaan muovisilla täytekappaleilla. Reaktoria 1 
(metalliset täytekappaleet) purettaessa havaittiin, että biofilmi oli keskittynyt 0-5 cm veden 
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pinnan alapuolelle. Reaktori 1:n vesikerrokset olivat myös selkeästi eroteltavissa 
saostumisasteen mukaan. Kiinteä liejupeti puuttui reaktorista ja vain pintakerroksessa 
havaittiin voimakasta mikrobikasvuston esiintymistä. Tämän perusteella pääteltiin, että 
kerrokset muodostuisivat selkeämmin, jos reaktorin sisällä olevat täytekappaleet eivät olisi 
pohjalle asti (rakenteellinen muutos seuraavaan koeajoon). Reaktori 2: vastaavia ilmiöitä ei 
voitu havaita, koska kevyet muoviset täytekappaleet kelluivat pintakalvolla. Reaktorin 2:n 
pohjasakka oli tiiviimpää, kuin reaktorin 1:n.  

Taulukko 10 esittää kululaskelman käytetyille kemikaaleille.  Taulukossa natriumasetaatin sekä 
ammoniumkloridin määrien laskemiseen on käytetty 1,3:1:0,3 – suhdetta. Taulukoinnista 
voidaan todeta, että koeajo on kemikaaleista johtuvien kustannusten osalta edullista. Koeajon 
haasteeksi osoittautui epätasainen sulfaatin pelkistyminen, eikä analytiikka antanut tälle 
yksiselitteistä vastausta. Sulfaatin pelkistymistä alkoi tapahtua heti toisesta koeajoviikosta 
alkaen ja parhaimmillaan sulfaatin kokonaisreduktio oli yli 70 %, mutta pelkistäjäbakteerien 
aktivisuus hiipui viimeisten koeviikkojen aikana (Kuva 38). 

 

Taulukko 10. Esimerkki kustannuksista viiden litran täyttöerälle, kun sulfaattia on 7500 mg/l. 

 Määrä 
(g) 

Kilohinta 
(euroa) 

yht. (euroa) 

Ammoniumkloridi 22,25 70,00 1,56 

Natriumasetaatti 166,5 60,00 9,99 

Sinkkikloridi 0,19 46,00 0,01 

Kaliumdivetyfosfaatti 0,215 56,640 0,01 

Kalsiumkloridi 2,5 47,716 0,12 

5 litran täyttöerän kokonaishinta 
(euroa) 

    11,69 

 

Tutkittavaan veteen lisättiin hiiltä, jonka pitoisuus määritettiin viikoittain sekä syötteestä että 
reaktoreiden sisältä. Hiilen määräksi pyrittiin syötteeseen lisäämään 1,3 kertainen määrä 
sulfaattipitoisuuteen verrattuna. COD-määrästä nähdään lisäksi, että ensimmäisten viikkojen 
aikana hiilen määrä kerrostui reaktoreissa, jonka jälkeen sen lähde muutettiin asetaatista 
propanoliksi. Influentti on ensin pumpattu reaktoriin nro 1, joiden välille on laskettu reduktio. 
Ensimmäisestä reaktorista vesi on jatkanut toiseen reaktoriin, joiden välille on vastaavalla 
tavalla laskettu reduktio (Taulukko 11). 

Influenttiin lisättiin typen lähteeksi ammoniumkloridia ja ammoniumtypen tasona pyrittiin 
pitämään viidesosaa sulfaatin määrästä. Reaktoreista seurattiin ammoniumtypen, fosfaatin ja 
nitraatin määriä viikkotasolla (Taulukko 12). Ammoniumtypen kohdalla tuloksista havaitaan, 
että mikrobeilla on ollut kyvykkyys hyödyntää ammoniumkloridia typen lähteenä. 
Nitraattipitoisuuden nousu toisessa reaktorissa johtuu effluentin takaisin kierrätyksestä. 
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Kuva 38. Sulfaatin reduktiot vaiheistetusta jatkuvatoimisesta koeajosta. 

 

Taulukko 11. Koeajoviikkojen seuranta-analyysit sulfaatin ja hiilen osalta. 

 

Taulukko 12. Koeviikkojen seuranta-analyysit typen ja fosforin osalta. 
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Sulfaatinpoistokokeet kaivosvedellä

Reaktori 1 reaktori 2 Reduktio yhteensä

Koeajoviikko SO4 mt/l COD mt O2/l  SO4 mt/l SO4-RED. %COD mt O2/l  SO4 mt/l SO4-RED. % COD mt O2/l

1 7300

2 7300 4 440 5120 26,37 2 810 4090 20,12 40 900 55,41

3 7300 10 546 5530 17,81 10 676 4770 13,74 10 578 45,94

4 7300 7 575 6950 4,79 12 295 5740 17,41 18 325 26,16

5 7300 9 490 7270 11,78 14 470 2 530 65,20 16 790 77,12

6 7300 10 546 6160 15,62 16 010 5040 18,18 10 880 46,58

7 7300 12 462 5110 30,00 11 150 4460 12,72 9030 48,49

8 7300 9 460 6040 17,26 8620 5780 4,30 6680 21,37

Influentti Reaktori 1 : muoviset täytekappaleet Reaktori 2: muoviset täytekappaleet SO4-RED. 

Yhteensä

Koeajoviikko Influentti R1 R2 R1 R2 R1 R2

1 1380

2 1460 990 1200 0,3 2 1,67 1,55

3 1290 973 96 1,8 1,5 0,7 0,13

4 1510 1040 109

5 1480 1120 110 1,00 12,1 0,68 0,56

6 1450 1320 117 17 17 0,51

7 1460 1220 111 2,8 20,3 14,9 1,24

8 1490 628 132 0 22 14,3 4,3

Ammonium-N, mt/l Nitraatti-N, mt/l Fosfaatti-P, mt/l
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Ensimmäisten viikkojen aikana fosfaatin lähteenä käytettiin kaliumdivetyfosfaattia, joka 
vaihdettiin fosfaattistandardiin (1 000 ppm/l). Ensimmäisten koeviikkojen tuloksista nähdään 
(Taulukko 12), ettei influentin fosfaattipitoisuuden nosto ole onnistunut oikein. Vastaavasti 
viimeisten koeviikkojen osalta havaitaan, että fosfaattipitoisuus on noussut optimitasolle ja 
mikrobit ovat sen hyödyntäneet. Optimitasona fosfaatille voidaan pitää 20–30 mg/l. 

Liukoista happea ja pH:ta seurattiin päivittäin, taulukossa 13 on esitetty keskiarvotulokset 
kunkin koeajoviikon osalta. Sulfaatinpelkistäjäbakteerien näkökulmasta pH on pysytellyt melko 
optimaalisella tasolla. Tuloksista kuitenkin nähdään, että pH on koeajon edetessä lähtenyt 
nousuun. Tämä ilmiö selittyy sulfidipitoisuuden nousuna, sillä sulfidi sitoo protoneja. Liukoisen 
hapen määrät ovat pysytelleet koko koeajon ajan ihanteellisella anaerobisella alueella.  

 

Taulukko 13. Koeviikkojen seuranta-analyysit pH:n, sulfidin ja liukoisen hapen osalta. 

 

 

5.4.7.1 Sakan koostumus 
Koeajon viimeisellä viikolla sulfaatin pelkistys oli käytännössä pysähtynyt kokonaan 
mikrobiologisen toiminnan hiipumisen myötä. Lopetustilanteesta teetettiin tarkat 
laboratorioanalyysit vedestä ja reaktorin pohjalle muodostuneesta lietteestä. Tulokset on 
esitetty taulukossa 14. Laboratorioanalyysien tulokset noudattelevat spektrofotometrillä tehtyjä 
mittauksia. Sakkaan oli muodostunut rikkiä 37 g/kg (reaktori 1) ja 27 g/kg (reaktori 2). Lisäksi 
tuloksista havaitaan monien metallien (mm. alumiini, natrium, kalsium, litium ja mangaani) 
saostuvan osittain lietepetiin ja menevän osittain prosessin läpi. Uraani näyttäisi saostuvan 
lähes kokonaan lietepetiin, mikä tulee huomioida mahdollisessa pilotoinnissa ja uraanin 
rikastuminen jo pienessä määrin on pystyttävä esikäsittelyllä estämään. Tämä voidaan tehdä 
esimerkiksi CH-elektrodi esikäsittelyllä. Sama pätee toriumiin.  

Vanadiinia ja kromia on rikastunut lietepetiin, vaikka niitä ei itse syötevedessä ole ollenkaan. 
Niitä on todennäköisesti liuennut reaktoreiden pintamateriaalista. Molempia on monissa 
metallilaaduissa lisäaineena ja päätyvät sitä kautta lietepetiin. Laboratorion laitteisto koostuu 

Koeajoviikko R1 R2 R1 R2 R1 R2

1

2 6,928 7,32 34 29 0,52 2,64

3 6,618 7,11 0,9 0,9 0,34 0,25

4 7,641 7,65 75 217 0,20 0,09

5 7,825 8,21 112 405 0,34 0,18

6 7,954 8,62 203 1070 0,30 0,26

7 7,835 8,34 178 1070 0,28 0,43

8 6,761 7,50 106 1690 0,38 0,38

pH Sulfidi-S, µt/l Liukoinen happi, mt/l
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käytetyistä reaktoreista, joiden materiaalin alkuperää ei tiedetä. Lisätyt hivenaineet ja kofaktorit 
(P, Fe, Co ja Ni) olivat typpihappopohjaisia standardiliuoksia, joista kuitenkin valtaosa on 
päätynyt lietepetiin ja osa mennyt läpi, mikä tarkoittaa, etteivät mikrobit ole hyödyntäneet niistä 
kuin murto-osan.  

5.4.7.2 Tulokset mikrobiologisen sulfaatinpoiston mikrobimittauksista 
Sulfaatin poistumisen tehokkuutta arvioitiin biologisesti aktiivisen biomassan määrän eli ATP-
analyysin sekä sulfaatin pelkistymiseen osallistuvan dsr-geenin qPCR-analysoinnin avulla 
(Kuva 39). Mittaukset osoittivat voimakkaita tasoeroja ja muutoksia ATP:n pitoisuudessa eri 
reaktoreissa. Tulosten perusteella sulfaatinpoistoreaktoreiden rakenne, muutokset 
sulfaatinpoistoreaktioiden olosuhteissa (aerobinen/anaerobinen tila) sekä lopulta 
sulfaatinpelkistysreaktioiden aktiivisuuden muutokset näkyivät ATP-pitoisuuden muutoksina. 
Sulfaatin pelkistykseen osallistuvan dsr-geenin qPCR -menetelmää testattiin alkuvaiheessa 
Desulfovibrio desulfuricans -bakteerin puhdaskannoilla. Menetelmän toimivuuden testauksen 
jälkeen sitä sovellettiin sulfaatinpoistokokeissa vuonna 2015 kerättyihin vesi- ja 
sedimenttinäytteisiin. Menetelmän haasteeksi osoittautuivat eri mikrobivariaatiot tutkittavissa 
näytteissä, mikä teki dsr-geenin kvantitoinnista vaikeaa. Lisäksi qPCR:ää inhiboivien tekijöiden 
määrä oli merkittävä tutkituissa näytteissä, mikä osaltaan vaikutti heikentävästi tulosten 
luotettavuuteen. Inhibiittoreiden hallintaa testattiin siihen soveltuvalla kaupallisella 
menetelmällä, joka paransi tulosten luotettavuutta. Menetelmä osoitti dsr-geenin määrässä 
muutoksia, jotka voitiin liittää muutoksiin sulfaatin pelkistyksen tehokkuudessa. dsr–geenin 
qPCR-analyysia voi pitää pikamenetelmä, joka kertoo sulfaatin pelkistyksen muutoksista 
tutkittavissa näytteissä.  

 

Kuva 39. ATP:n mittaus mikrobiologisissa sulfaatinpoistokokeissa jatkuvatoimisissa reaktoreissa (1 ja 2).  
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Taulukko 14. Koeajon lopetuksen sakkojen ja vesien analyysitulokset.

 

Koeajon lopetus 13.11.2015 Sakka: Reaktori 1
Sr Al As B Ba Ag Li Mn Rb U Bi Cd Se Cu Pb Ti

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
138,0 12650,0 3,0 <5 84,1 <2 30,4 390,0 24,6 2,5 0,2 0,5 1,5 3720,0 69,85 17,4

Zn Ca Fe K Mg Na P S Mo Co Cr Th Tl Be Ni Rb V
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
1335,0 58500,0 21700,0 3020,0 6665,0 33400,0 19000,0 36950,0 1,4 2775,0 58,8 3,9 0,2 0,4 1880,0 24,55 34,5

Koeajon lopetus 13.11.2015 Sakka: Reaktori 2
Sr Al As B Ba Ag Li Mn Rb U Bi Cd Se Cu Pb Ti

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
27400,0 12400,0 3,3 <5 76,7 <2 28,2 342,0 25,6 2,2 0,1 0,5 1,4 2930,0 72 156,0

Zn Ca Fe K Mg Na P S Mo Co Cr Th Tl Be Ni Rb V
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
1180,0 45000,0 22000,0 4200,0 7410,0 53900,0 12400,0 27400,0 <1 1670,0 46,0 3,9 0,3 0,4 1500,0 26 34,6

Koeajon lopetus 13.11.2015 Vesinäytteet: Reaktori 1
Sr Al As B Ba Ag Li Mn Rb Cl Bi Cd Se Cu Pb SO4 NH4-N Tot. N TOC

µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
1680,0 0,52 8,7 59,9 53,2 0,04 1210,0 612,0 113,0 1600,0 <1 0,2 0,8 107,0 4,6 7400,0 410,0 340,0 4200,0

Zn Ca Fe K Mg Na P PO4-P S Mo Co Cr Th Tl U Be Ni Rb V
µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

3210,0 750,0 6,3 44,4 122,0 2860,0 20,0 15,0 2710,0 1,6 29500,0 0,9 <2 <2 0,0 0,1 21800,0 113 0,6

Koeajon lopetus 13.11.2015 Vesinäytteet: Reaktori 2
Sr Al As B Ba Ag Li Mn Rb Cl Bi Cd Se Cu Pb SO4 NH4-N Tot. N TOC

µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
955,0 0,40 3,0 64,3 42,3 0,2 1040,0 474,0 119,0 4400,0 <1 <0,02 0,3 451,0 15,1 8000,0 940,0 870,0 -

Zn Ca Fe K Mg Na P PO4-P S Mo Co Cr Th Tl U Be Ni Rb V
µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

4680,0 521,0 3,6 169,0 154,0 5680,0 45,1 35,0 2770,0 <0,02 684,0 2,0 <2 <0,02 0,1 <0,05 994,0 119 0,6



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK:n työraportti 7/2019 72 
  KaivosVV-hankkeen loppuraportti 
  25.01.2019 
 
 
 
 
Next Generation Sequencing (NGS) -tekniikalla testattiin millaisia mikrobiyhteisöjä eri 
sulfaatinpoisto-reaktoreissa esiintyy. Yhteensä testatuista näytteistä löytyi noin 850 OTUa. 
NGS–määritysten mukaan SO4-reaktorin näytteissä esiintyi mm. useita sulfaatinpelkistykseen 
kykeneviä bakteeriheimoja ja -sukuja, kuten Desulfobacteraceae, Desulfobulbus ja 
Desulfosporosinus. NGS-tekniikan etuna on, että sen avulla voidaan tuottaa valtavasti tietoa 
tutkittavan kohteen mikrobistosta. Tästä seuraava haaste on kuitenkin, että tuotetun datan 
käsittely vie runsaasti aikaa. Toisaalta jo raakatulosten (sekvenointitulokset) saaminen kestää 
useita viikkoja. NGS on selvästi potentiaalinen tekniikka, kun halutaan seurata muutoksia 
bioreaktorissa koko mikrobiyhteisön tasolla. Se ei kuitenkaan sovellu biologisten reaktioiden 
hallinnan edellyttämäksi pikamenetelmäksi, koska tulosten saaminen kestää kuukausia.  

5.4.8 Johtopäätökset mikrobiologisesta sulfaatin poistosta 
Laboratoriomittakaavan kokeissa mikrobiologinen sulfaatin pelkistys saatiin toimimaan ja 
parhaimmillaan saavutettiin yli 70 % reduktiot sulfaattipitoisuuksille. Kokeet käynnistettiin 
kaivokselta saadulla ympillä (laskuojan sedimentti), joiden mikrobien aktiivisuus kuitenkin hiipui 
koeajojen loppuvaiheessa.  

Hiilenlähteenä käytettiin aluksi asetaattia, joka meni kuitenkin lähes muuttumattomana 
prosessin läpi ja hiileksi vaihdettiin alkoholi kesken koeajon. Mahdollisessa pilotoinnissa 
kannattaa harkita tarkkaan mitä käyttää hiilen lähteenä. Myös vedyn käyttö on mahdollista. 
Saatujen tulosten perusteella kaivoksen veteen ei ole tarvetta lisätä kuin hiilen ja typen lähteet, 
sekä hivenaineita ja kofaktoreita todella pieniä pitoisuuksia. Metallien poisto on kuitenkin 
huomioitava esikäsittelynä. Mikäli koeajon tavoitteeksi asetetaan rikkivedyn tuottaminen, 
nähdään se mahdollisena toisessa reaktorissa. Tämä vaatii kuitenkin pH:n radikaalin 
tiputtamisen arvon 3 alapuolelle.  

Tässä tutkimuksessa THL pyrki löytämään biologisia työkaluja, joiden avulla voidaan 
ymmärtää ja mahdollisuuksien mukaan jopa ohjata biologista sulfaatin poistamista 
koeolosuhteissa. Testattaviksi menetelmiksi valikoitui erilaisia tekniikoita, joiden avulla voidaan 
selvittää koejärjestelmän yleistä mikrobiologista aktiivisuutta (ATP), mikrobiologisen sulfaatin 
pelkistysreaktion aikaansaavan geenin olemassaoloa ja määrää (dsr) sekä sitä, onko 
koeolosuhteissa läsnä sellaisia bakteerisukuja, joiden tiedetään liittyvän sulfaatin biologiseen 
pelkistykseen (NGS-tekniikka). Sulfaatinpoistokokeiden perusteella kaivosvedet ovat vaativa 
ympäristö testatuille mikrobiologisille menetelmille. Testattujen menetelmien avulla kyettiin 
havaitsemaan eroja eri testiolosuhteissa ja eri sulfaatin poistotehon omaavissa 
koejärjestelmissä. Koejärjestelmien hallinnan ja optimoinnin kannalta järjestelmästä otettujen 
näytteiden nopea analysointi ja tulosten nopea käytettävyys on merkittävä seikka menetelmien 
käyttökelpoisuuden arvioinnissa. Tässä mielessä ATP:n mittausta voidaan pitää 
pikamenetelmänä, sillä sen analysointi onnistuu melkein kenttäolosuhteissa (peruslaboratorio 
riittää). ATP tuloksen voidaan kertoa kuvastavan koejärjestelmän yleistä mikrobiologista 
aktiivisuutta – onko biologinen järjestelmä aktiivinen vai ei ja mihin suuntaan aktiivisuus on 
kehittymässä. 
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Toinen sulfaatin pelkistyksen toimivuutta testaava menetelmä on sulfaatin pelkistyksestä 
vastaavan dsr-geenin mittaaminen qPCR-tekniikalla. Menetelmän soveltaminen edellyttää 
molekyylibiologiseen työskentelyyn soveltuvaa laboratorioita ja spesifisiä PCR-laitteistoja. dsr-
menetelmää voidaan kuitenkin pitää liki ”pikatestinä”, koska mittaustulos saadaan 
muutamassa päivässä. Hankkeen tulosten perusteella dsr-geenin määrän (DNA) ja 
aktiivisuuden (RNA) perusteella voidaan tehdä ATP:tä paremmin arvioita sulfaattia pelkistävien 
bakteerien läsnäolosta ja aktiivisuudesta. PCR-menetelmälle haasteita aiheuttavat mm. 
kaivosvesien sisältämät, PCR-reaktiota inhiboivat metallit, jotka näin ollen haittaavat 
menetelmän toimivuutta.  

NGS on potentiaalinen tekniikka, kun halutaan seurata muutoksia bioreaktorissa koko 
mikrobiyhteisön tasolla. Se ei kuitenkaan ole pikamenetelmä, vaan jo raakatulosten saaminen 
kestää useita viikkoja. NGS-tekniikka osoitti, että sen avulla kyetään tunnistamaan sulfaatin 
pelkistykseen osallistuvien bakteerien läsnäolo. Tämä auttaa ymmärtämään mikrobiologista 
prosessia paremmin. NGS-tekniikka antaa mahdollisuuden vertailla eri testijärjestelmien 
mikrobiyhteisöä silloin, kun sulfaatin SO4:n pelkistysprosessi toimii hyvin (optimaalinen 
mikrobiyhteisö) vs. silloin kun sulfaatin poisto ei toimi odotetulla tavalla. Yhteenvetona voidaan 
todeta, että mikrobiologisia menetelmiä voidaan hyödyntää biologisen sulfaatin 
poistoprosessin ymmärtämiseen ja kenties jopa prosessin optimoimiseen. 

 

5.5  Kiintoaineen poisto kaivosvesistä 
Kiintoaineen erottaminen vedestä voidaan tehdä monilla eri menetelmillä. Kiintoaineksen 
poistomenetelmän valinta riippuu hiukkasten ominaisuuksista, niiden pitoisuuksista, tiheydestä 
ja koosta sekä kiinnittymisestä muihin pintoihin, mukaan lukien muut hiukkaset. Tavallisesti 
tarvitaan useampi kuin yksi menetelmä kiintoaineksen poistoon vedestä. Kiintoaineksen 
poistomenetelmät voidaan luokitella kolmeen: painovoimaerotus, rakeinen väliainesuodatus ja 
kalvosuodatus (Benjamin 2013). Seulonnan tavoitteena on poistaa isoimmat partikkelit, jotka 
voivat vahingoittaa laitteita, kuten pumppuja, tai vaikuttaa kokonaisuuden poistotehokkuuteen. 
Poistettavia komponentteja ovat esimerkiksi roskat, lehdet ja tikut. Sedimentaatio tulee 
tavallisesti seulonnan jälkeen jäteveden käsittelylaitoksissa kivien ja karkeiden kiinteiden 
aineiden poistamiseksi, tai sitä voidaan käyttää myös toissijaisena käsittelyprosessina 
biologisen käsittelyn jälkeen. Sedimentaatiossa laskeutuvat kiinteät aineet asettuvat 
selkeyttimiin tai sedimentaatioaltaisiin, ja joista kiintoaine poistetaan kaapimalla. Flotaatio on 
erotusprosessi, jossa pienet, läpimitaltaan noin 40-70 µm ilma- tai kaasukuplat, kiinnittyvät 
hiukkasten pintaan ja lisäävät niiden kelluvuutta. Pintaan nousseet hiukkaset poistetaan 
kaapimalla. Suodatusta käytetään usein täydentämään erotusprosessia sedimentaation ja 
flotaation jälkeen. Suodatus on prosessi, jolla vähäiset suspendoituneet tai kolloidiset 
hiukkaset poistetaan vedestä. Vaihtoehtoiset suodatustekniikat ovat syvyyssuodatus, 
pintasuodatus ja membraanisuodatus. Membraanisuodatus voidaan luokitella edelleen 
mikrosuodatukseksi, ultrasuodatukseksi, nanofiltraatioksi, käänteisosmoosiksi tai 
elektrodialyysiksi riippuen suodattimen huokosten koosta. Näitä mekanismeja käytetään 
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erottamaan mm. kolloidisia materiaaleja, soluja ja 
mikro-organismeja. (Reynoso, 2016) 

5.5.1 SaoxFuge prototyyppi 
Sentrifugointilla voidaan nopeuttaa hiukkasen laskeutumista, koska hiukkaset joutuvat 
keskipakoiskiihdytykseen joka voi olla monta kertaa suurempi kuin painovoiman aiheuttama 
kiihtyvyys. Keskipakoisvoima aiheuttaa ulospäin heittävän liikkeen, kun esine liikkuu 
ympyräradalla syklonien tapaan. Kiintoaineen poistoa kaivosvesistä tutkittiin SansOx:n 
kehittämällä kiintoaineenerotusmenetelmällä SaoxFuge, joka perustuu keskipakovoiman 
hyödyntämiseen. Kuva 40a ja b esittävät prototyypin laitteistoja. Laitteiston aikaisempien 
prototyyppien kenttäkokeissa keskeisenä haasteena on ollut riittävän suuren virtaaman 
aikaansaaminen laitteistoon, joten tässä hankkeessa arvioitiin aikaisempien prototyppien 
toimintaedellytyksiä ja kehitettiin laboratoriomittakaavan laitteistoa. SaoxFugen pilottikokoisen 
prototyypin ensimmäiset testit toteutettiin kesällä 2014 erilaisille jätevesille. Näiden jälkeen 
tehtiin kaivoskohteessa kesällä 2015 kenttätestaukset. Tulokset on raportoitu 2016 
valmistuneessa opinnäytetyössä (Reynoso 2016).  

SaoxFugen ensimmäisessä prototyypissä on kierteinen putki, jossa on kaksi erikokoista 
ulostuloa (kuva 40a). Keskipakovoimainen kiihtyvyys muodostuu spiraaliputkessa pyöreä 
virtauskuvion ansiosta. Pienempi poistoputki poistaa erotetut kiinteät aineet päävirtauksesta, 
joka poistetaan suuremmasta poistoputkesta. (Reynoso 2016) 

Toinen prototyyppi koostuu sylinteristä joka pyörii suurella nopeudella ja joka päättyy 
kartiomaiseen osaan. Sylinterissä on ruuvisentrifugi, joka pyörii hieman eri nopeudella. Liuos 
syötetään sylinterin keskelle, jossa sylinterin pyörimisen aikaansaama keskipakovoima 
aiheuttaa kiinteät, tiheämmät hiukkaset liikkumaan sylinterin seinämään. Suorakulmainen 
aukko sylinterin puolella poistaa erottuneet kiintoaineet leikkaamalla. Erotetut kiintoaineet 
poistetaan sisäisen ruuvinsentrifugin avulla. Tässä prototyypin ensimmäisessä versiossa 
puhdas vesi poistuu säteittäisesti. Toisella ja kolmannella versiolla on ulostulo sijoitettu 
sylinterin alareunaan, kartiomaisen alueen jälkeen, joka muistuttaa syklonin muotoa (kuva 
40b). (Reynoso 2016) 

Kaikkien prototyyppien suorituskyky riippuu voimakkaasti virtausnopeudesta, prototyypistä ja 
niiden ominaisuuksista. Virtausnopeus vastaa keskipakokiihdytystä, joten on tärkeää, että 
nopeudella saadaan suurempi kiihtyvyys kuin painovoimalla. Kuitenkin lisääntyneellä 
nopeudella on myös lisääntynyt turbulenssi. Prototyypin muoto määrää mihin kohtaan 
laitteistoa erottuva kiintoaines kerääntyy. (Reynoso, 2016). 
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Kuva 40. a) SansOx spiraalisentrifuugi ja b) SansOx- ruuvisentrifuugi (Reynoso, 2016).  
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LIITTEET 
Liite 1 

 

Ag Al As B Ba Be Bi Cd Co Cr Cu I Li Mn Mo

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Epse-

kemikaalin 
annosmäärä 

(g/l) + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M

Ojavesi "raakavesi" 0,18 235 5,64 448 43,9 1,19 <1 97,3 14700 0,77 82,7 146 49,9 6720 0,50

Ojavesi "raakavesi" <0.01 231 5,85 438 43,6 0,68 <1 97,1 14700 0,65 82,2 168 47,6 6760 <0.02

Koe 1.1 1,6 <0.01 5,22 1,60 262000 41,2 1,07 <1 2,05 135 0,23 1,81 164 42,2 2140 <0.02

Koe 2.1 0,8 <0.01 <1 <0.02 126000 35,5 <0.05 <1 0,51 52,4 <0.1 <0.5 128 38,6 371 <0.02

Koe 3.1 0,4 <0.01 <1 0,09 70600 38,7 <0.05 <1 0,88 65,4 <0.1 0,78 129 39,7 1080 <0.02

Koe 4.1 0,2 <0.01 <1 <0.02 35400 40,2 <0.05 <1 0,49 34,5 <0.1 <0.5 128 38,8 1620 <0.02

Ni P Pb Rb Sb Se Th Tl U V Zn Ca Fe K Mg

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Epse-

kemikaalin 
annosmäärä 

(g/l) + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139P + 139P + 139P + 139P

Ojavesi "raakavesi" 25400 126 <0.1 241 <2 4,12 <2 0,28 0,30 <0.02 2200 368 118 103 1660

Ojavesi "raakavesi" 25300 134 <0.1 243 <2 4,06 <2 <0.02 0,28 <0.02 2180 379 121 105 1720

Koe 1.1 1,6 65 173 <0.1 228 <2 1,70 <2 <0.02 0,13 <0.02 21,1 378 <0.05 107 1650

Koe 2.1 0,8 23 31,8 <0.1 222 <2 0,36 <2 <0.02 0,06 <0.02 7,44 349 <0.05 103 1550

Koe 3.1 0,4 22 42,7 <0.1 230 <2 0,89 <2 <0.02 0,07 <0.02 10,4 359 <0.05 102 1590

Koe 4.1 0,2 40 <20 <0.1 245 <2 <0.05 <2 <0.02 0,02 <0.02 2,45 378 <0.05 109 1680

Na Si Sr S Br Cl F SO4 NO3 Al As B Ba Be Bi

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Epse-

kemikaalin 
annosmäärä 

(g/l) + 139P + 139P + 139P + 139P + 143R + 143R + 143R + 143R + 143R 150M 150M 150M 150M 150M 150M

Ojavesi "raakavesi" 145 5,83 1,28 2260 <40 1300 <1 6600 <2 1090 10,2 378 39,0 1,49 0,58

Ojavesi "raakavesi" 147 6,03 1,29 2310 <40 1400 <1 6700 <2 1090 9,58 380 38,5 1,23 0,47

Koe 1.1 1,6 850 0,38 1,30 2280 <40 1300 1,2 6600 <2 53,3 4,33 271000 35,9 3,50 0,71

Koe 2.1 0,8 663 <0.1 1,20 2180 <40 1200 <1 6200 <2 25,9 2,55 118000 28,7 2,11 0,53

Koe 3.1 0,4 519 0,72 1,23 2220 <40 1300 <1 6400 <2 39,9 2,10 65500 32,0 1,78 0,57

Koe 4.1 0,2 479 1,03 1,33 2340 <40 1300 <1 6600 <2 17,1 1,96 33900 34,2 1,68 0,48

Cd Ag Co Cr Cu Li Mn Mo Ni P Pb Rb Sb Se Th

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
Epse-

kemikaalin 
annosmäärä 

(g/l) 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M

Ojavesi "raakavesi" 83,8 0,53 13700 12,1 109 46,5 6070 0,48 23500 330 2,52 213 0,39 <5 0,41

Ojavesi "raakavesi" 82,2 0,16 13500 11,7 110 48,2 6110 0,29 23300 431 2,38 211 0,28 <5 0,25

Koe 1.1 1,6 4,95 0,40 552 <2 9,85 51,1 2280 0,70 971 553 <1 210 0,39 <5 0,62

Koe 2.1 0,8 1,85 0,20 200 <2 6,26 45,3 1110 0,39 342 337 1,44 193 <0.2 <5 0,39

Koe 3.1 0,4 2,90 0,15 375 <2 6,64 46,3 1330 0,31 648 301 <1 201 <0.2 <5 0,33

Koe 4.1 0,2 1,78 0,14 185 <2 5,16 48,0 1580 0,32 312 293 1,37 216 <0.2 <5 0,28

Tl U V Zn Ca Fe K Mg Na S Si Sr

µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Epse-

kemikaalin 
annosmäärä 

(g/l) 150M 150M 150M 150M 150P 150P 150P 150P 150P 150P 150P 150P

Ojavesi "raakavesi" <0.02 1,06 3,85 1890 389 142 107 1870 150 2330 7,08 1,32

Ojavesi "raakavesi" <0.02 0,93 2,39 1890 382 139 104 1830 146 2240 6,99 1,29

Koe 1.1 1,6 0,20 0,45 1,58 69,6 380 5,15 102 1750 835 2220 0,80 1,28

Koe 2.1 0,8 <0.02 0,28 0,91 27,7 347 1,95 97 1640 640 2040 <0.7 1,15

Koe 3.1 0,4 <0.02 0,25 1,17 45,6 363 3,76 102 1740 514 2170 1,04 1,23

Koe 4.1 0,2 <0.02 0,20 1,16 25,8 375 1,77 104 1800 450 2230 1,24 1,26
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Liite 2 

Näytteen kosteus: 12,2 % 

Näytteen massa: 199,2 g 

Uuttoliuos L/S 2: pH 7,76 ja sähkönjohtavuus 6324 mS/m 

Uuttoliuos L/S 8: pH 8,21 ja sähkönjohtavuus 1648 mS/m 

Haitallinen 
aine 

Liukoisuus Raja-arvo liukoisuus L/S 10 mg/kg kuiva-ainetta 

L/S 2 mg/l L/S 8 mg/l L/S 10 
mg/kg 

Pysyvän jätteen 
kaatopaikka 

Tavaanomaisen jätteen 
kaatopaikka 

Vaarallisen jätteen 
kaatopaikka 

Al 0,7 <0,5 <5,1       

As <0,005 <0,005 <0,05 0,5 2 25 

B 180 67 739       

Ba 0,08 0,02 0,2 20 100 300 

Be <0,005 <0,005 <0,05       

Ca 548 479 4835       

Cd 0,7 0,03 0,5 0,04 1 5 

Co 0,8 0,1 1,5       

Cr <0,005 <0,005 <0,05 0,5 10 70 

Cu 0,04 <0,005 <0,07 2 50 100 

Fe <0,5 <0,5 <5,0       

K 1120 181 2411       

Li 0,4 0,08 1       

Hg <0,0001 0,0002 <0,002 0,01 0,2 2 

Mg 16900 2650 35600       

Mn 66 11 143       

Mo <0,005 <0,005 <0,05 0,5 10 30 

Na 4380 769 10000       

Ni 0,9 0,1 1,8 0,4 10 40 

P <0,5 <0,5 <5,0       

Pb 0,03 <0,005 <0,06 0,5 10 50 

S 18200 41800 41800       

Sb <0,005 <0,005 <0,05 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Sn <0,005 <0,005 <0,05       

Ti <0,05 <0,05 <1,0       

V <0,005 <0,005 <0,05       

U <0,005 <0,005 <0,05       

Zn <0,005 <0,005 <0,05 4 50 200 

DOC 194 20 308 500 800 1000 

Cl- 15300 2300 23300 800 15000 25000 

F- <1 <1 <10 10 150 500 

SO4
2- 55700 3400 67500 1000 20000 50000 
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Liite 3 

 

Ag Al As B Ba Be Bi Cd Co Cr Cu
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

g/l mg/l + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M

Ryysyojan vesi <0.01 38,8 4,44 428 40,8 <0.05 <1 61,2 10000 0,86 25,1

Ryysyojan vesi <0.01 38,8 4,50 422 40,9 0,05 <1 61,5 10000 0,73 24,7

0,5 15,2 <0.01 13,3 0,14 40500 31,0 <0.05 <1 2,00 196 0,42 1,19

0,3 18,6 <0.01 2,01 0,06 36400 36,4 <0.05 <1 0,73 21,8 0,28 <0.5

0,3 43,5 <0.01 4,10 0,09 30000 38,6 <0.05 <1 1,06 16,2 0,36 0,69

I Li Mn Mo Ni P Pb Rb Sb Se Th
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

g/l mg/l + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M + 139M

Ryysyojan vesi 1860 47,6 4220 <0.02 15400 26,2 <0.1 241 <2 1,77 <2

Ryysyojan vesi 1800 47,8 4160 <0.02 15300 31,8 <0.1 242 <2 1,48 <2

0,5 15,2 1530 39,1 1590 <0.02 305 <20 <0.1 199 <2 0,05 <2

0,3 18,6 1830 46,4 1470 <0.02 41,2 <20 <0.1 238 <2 0,23 <2

0,3 43,5 1860 45,2 1670 <0.02 22,8 <20 <0.1 236 <2 0,12 <2

Tl U V Zn Ca Fe K Mg Na Si S
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

g/l mg/l + 139M + 139M + 139M + 139M + 139P + 139P + 139P + 139P + 139P + 139P + 139P

Ryysyojan vesi <0.02 0,51 0,51 3040 391 162 132 1950 175 9,44 2800

Ryysyojan vesi <0.02 0,54 0,46 3000 389 158 132 1970 174 9,50 2750

0,5 15,2 <0.02 0,02 0,18 37,4 384 1,97 135 1730 585 0,64 2810

0,3 18,6 <0.02 <0.005 0,24 2,88 395 <0.05 139 1730 607 0,59 2860

0,3 43,5 <0.02 0,01 0,26 2,71 394 <0.05 139 1760 603 0,45 2910

Br Cl F SO4 NO3 Al As B Ba Be Bi
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

g/l mg/l + 143R + 143R + 143R + 143R + 143R 150M 150M 150M 150M 150M 150M

Ryysyojan vesi 13 1600 <0.1 7400 0,63 1150 8,37 391 45,4 <0.5 5,25

Ryysyojan vesi 13 1600 <0.1 7300 0,63 1210 7,47 403 46,7 <0.5 5,1

0,5 15,2 13 1500 0,12 7000 0,62 37,9 3,96 46000 42,6 <0.5 4,43

0,3 18,6 13 1400 0,11 6700 0,62 107 1,29 33700 40,4 <0.5 3,72

0,3 43,5 13 1100 0,10 1100 0,63 35,0 1,32 27800 44,1 <0.5 2,74

Cd Ag Co Cr Cu Li Mn Mo Ni P Pb
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

g/l mg/l 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M

Ryysyojan vesi 59,1 7,78 9600 2,51 67,7 42,4 6410 <0.2 14500 <300 1,64

Ryysyojan vesi 61,1 4,75 9840 2,66 67,3 46,3 6410 <0.2 14800 <300 1,72

0,5 15,2 3,02 2,62 365 <2 7,57 41,6 1970 <0.2 559 <300 1,52

0,3 18,6 1,16 1,64 126 <2 2,36 46,5 1590 <0.2 167 <300 1,41

0,3 43,5 2,5 1,35 376 <2 4,54 44,4 1890 <0.2 565 <300 1,46

Rb Sb Se Th Tl U V Zn Ca Fe K
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l

g/l mg/l 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150M 150P 150P 150P

Ryysyojan vesi 243 0,32 <5 0,25 0,05 1,41 2,20 2490 369 157 125

Ryysyojan vesi 252 0,29 <5 0,27 <0.02 1,50 2,16 2540 376 158 128

0,5 15,2 254 0,27 <5 <0.2 <0.02 0,04 <0.5 64,9 362 3,61 128

0,3 18,6 249 <0.2 <5 <0.2 <0.02 0,01 <0.5 24,1 360 0,98 129

0,3 43,5 253 <0.2 <5 <0.2 <0.02 0,04 <0.5 63,9 360 3,67 128

Mg Na S Si
EPSE-kemikaalin annostelu Kiintoaine pitoisuus mg/l mg/l mg/l mg/l

g/l mg/l 150P 150P 150P 150P

Ryysyojan vesi 1720 158 2220 5,51

Ryysyojan vesi 1670 160 2230 5,57

0,5 15,2 1570 553 2220 <0.7

0,3 18,6 1590 578 2200 <0.7

0,3 43,5 1580 563 2160 <0.7
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Liite 4 

Liukoisuustesti SFS-EN 12457-2 Jatkuvatoiminen, EPSE-kemikaali 0,5 g/l 

Näytteen kosteus: 40,8 % 

Näytteen massa: 152,0 g 

Uuttoliuos L/S 10: pH 8,27 ja sähkönjohtavuus 1501 mS/m 

Haitallinen aine 
Liukoisuus Raja-arvo liukoisuus L/S 10 mg/kg kuiva-ainetta 

L/S 10 mg/l L/S 10 mg/kg 
Pysyvän jätteen 
kaatopaikka 

Tavaanomaisen jätteen 
kaatopaikka 

Vaarallisen jätteen 
kaatopaikka 

Al 0,6 6       

As <0,005 <0,05 0,5 2 25 

B 52 521       

Ba 0,02 0,2 20 100 300 

Be <0,005 <0,05       

Ca 467 4670       

Cd 0,007 0,07 0,04 1 5 

Co 0,09 0,9       

Cr <0,005 <0,05 0,5 10 70 

Cu 0,02 0,2 2 50 100 

Fe 0,2 2,2       

K 149 1490       

Li 0,1 1,2       

Hg <0,01 <0,01 0,01 0,2 2 

Mg 2240 22400       

Mn 3,2 32       

Mo <0,005 <0,05 0,5 10 30 

Na 692 6920       

Ni 0,1 1,2 0,4 10 40 

P <0,08 <0,8       

Pb <0,005 <0,05 0,5 10 50 

S 2710 27101       

Sb <0,005 <0,05 0,06 0,7 5 

Se <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Sn <0,005 <0,05       

Ti <0,02 <0,2       

V <0,005 <0,05       

U <0,005 <0,05       

Zn <0,06 <0,6 4 50 200 

DOC 33 333 500 800 1000 

Cl- 2200 22000 800 15000 25000 

F- 7,4 74 10 150 500 

SO4
2- 9500 94999 1000 20000 50000 
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Liite 5 

Liukoisuustesti SFS-EN 12457-3 Jatkuvatoiminen, EPSE-kemikaali 0,3 g/l  

Näytteen kosteus: 12,5 % 

Näytteen massa: 199,9 g 

Uuttoliuos L/S 2: pH 8,31 ja sähkönjohtavuus 5710 mS/m 

Uuttoliuos L/S 8: pH 8,67 ja sähkönjohtavuus 1540 mS/m 

Haitallinen 
aine 

Liukoisuus Raja-arvo liukoisuus L/S 10 mg/kg kuiva-ainetta 

L/S 2 mg/l L/S 8 mg/l 
L/S 10 
mg/kg 

Pysyvän jätteen 
kaatopaikka 

Tavanomaisen jätteen 
kaatopaikka 

Vaarallisen jätteen 
kaatopaikka 

Al 0,6 0,6 6,1       

As 0,007 <0,005 <0,05 0,5 2 25 

B 179 69 743       

Ba 0,3 0,07 0,8 20 100 300 

Be <0,005 <0,005 <0,05       

Ca 618 518 5225       

Cd 0,06 0,005 0,07 0,04 1 5 

Co 0,2 0,03 0,4       

Cr <0,005 <0,005 <0,05 0,5 10 70 

Cu 0,1 0,01 0,2 2 50 100 

Fe 0,3 0,3 2,7       

K 971 169 2057       

Li 0,3 0,07 0,8       

Hg 0,0002 0,0001 0,001 0,01 0,2 2 

Mg 12900 2100 25936       

Mn 10 1,1 15       

Mo 0,01 <0,005 <0,05 0,5 10 30 

Na 5080 863 10557       

Ni 0,3 0,04 0,5 0,4 10 40 

P <0,08 <0,08 <0,8       

Pb <0,005 <0,005 <0,05 0,5 10 50 

S 13600 2600 31027       

Sb <0,005 <0,005 <0,05 0,06 0,7 5 

Se 0,008 <0,005 <0,05 0,1 0,5 7 

Sn <0,005 <0,005 <0,05       

Ti <0,02 0,02 <0,2       

V <0,005 <0,005 <0,05       

U <0,005 <0,005 <0,05       

Zn <0,06 <0,06 <0,6 4 50 200 

DOC 315 33 460 500 800 1000 

Cl- 14000 2500 30256 800 15000 25000 

F- 15 6,6 70 10 150 500 

SO4
2- 47000 9200 109275 1000 20000 50000 
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