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1 JOHDANTO 
Suomessa on käytetty hyväksi sulfidimineraaleihin liittyviä malmiesiintymiä metallien ja rikin 
tuotannossa 1500-luvulta alkaen. Teollisen kehityksen alkuvaiheessa louhintamäärät olivat 
varsin pieniä aina 1800-luvulle asti ja malmien louhinta vaikutti ympäristöön hyvin paikallisesti. 
Suurimittakaavainen kaivosteollisuus alkoi 1900-luvun alkupuolella Outokummun Keretin  
malmista ja kehitti maan teollisuutta ja vaurastutti taloutta huomattavasti. Tällöin ei vielä juuri 
osattu ottaa huomioon toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Nykyään hankkeet, jotka voivat 
vaikuttaa huomattavasti ympäristöön, tulee arvioida ympäristölupamenettelyn kautta ja 
suunnitella niin, että niiden ympäristövaikutus on hyötynäkökohtiin verrattuna hyväksyttävissä. 
Tässä kirjoituksessa kuvataan lyhyesti Suomen sulfidimalmiesiintymiä sekä toimineita, toimivia 
ja suunnitteilla olevia kaivoksia. Lisäksi tuodaan esille sulfidimalmikaivostoimintaan liittyviä 
ympäristövaikutuksia yleisesti, sekä Suomessa tutkittujen esimerkkitapausten valossa. Raportti 
on laadittu osana GTK:n ja VTT:n välistä yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena on vertailla 
sulfidimineraalipitoisten sivutuotteiden ympäristökelpoisuuden määrittämiseen käytettäviä 
testimenetelmiä. Työ on tehty Renlundin säätiön tuella. 

2 SULFIDIMALMIESIINTYMÄT SUOMESSA 
Sulfidimalmeja ja mineralisaatioita esiintyy Suomen kallioperässä useissa eri ikäisissä ja 
syntytavoiltaan erilaisissa muodostumissa. Tässä luvussa esiintymät on jaoteltu karkeasti 
esiintymisympäristön iän ja sijainnin mukaisesti käyttäen lähteenä teosta:  Papunen, H., Haapala, 
I. ja Rouhunkoski, P. (toim.) 1986. Suomen malmigeologia: Metalliset malmiesiintymät. 
Yksityiskohtaisempaa tietoa esiintymistä ja Suomen metallogeenisista vyöhykkeistä löytyy mm: 
Boris Saltikoff ym. 2006. Kuvassa 1. on esitetty Suomen kallioperäkartta (GTK 1999) 
malmiesiintymäkuvausten pohjaksi.  

2.1 Arkeeiset sulfidimalmiesiintymät 

Arkeeisissa vihreäkivijaksoissa (Kuva 1. #34 ja #35) tunnetaan Suomessa vain joitakin 
sulfidiesiintymiä, vaikka esim. Kanadassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa niihin liittyy suuria 
nikkelisulfidiesiintymiä. Suomessa tunnetaan arkeeiselta alueelta etupäässä kerrosmaisia 
rautasulfidiesiintymiä ja Ni-Cu-sulfidiesiintymiä. Lisäksi vähäistä malmiutumista tavataan myös 
arkeeisista granitoideista (Papunen ym. 1986). 

Rautasulfidikerrostumia on Kiihtelysvaaran, Otravaaran ja Hevoskummun esiintymissä sekä 
Tipasjärven liuskejaksossa Kuhmossa ja Sotkamossa. Huhuksen rautamuodostuma Ilomantsissa 
on näistä suurin, mutta sen louhintakelpoisten kerrostumien rautapitoisuus on verrattain alhainen 
(Papunen ym. 1986). 

Suomussalmen Hietaharjun Ni-Cu-esiintymien malmimineraaleina ovat magneettikiisu, 
pentlandiitti ja kuparikiisu. Lisäksi tavataan rikkikiisua, gersdorfiittia ja arsenideja. Malmien 
isäntäkivenä on serpentiniitti tai talkki-karbonaattikivi. Lähikivilajit ovat mafisia vulkaniitteja, 
joissa on välikerroksina happamia vulkaniitteja ja grafiittia sisältäviä mustaliuskeita. Arolan 
nikkeliesiintymä Kuhmon pohjoisosassa sijaitsee raitaisessa kloriitti-kvartsi-karbonaatissa, joka 
sisältää mm. pentlandiittia. Tainiovaaran (Lieksa) Ni-malmi sijaitsee osin kiisuuntuneessa 
serpentiniittipahkussa (Papunen ym. 1986).  
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Kuva 1. Suomen kallioperäkartta (GTK 1999). 

Figure 1. Finnish bedrock map (GTK 1999). 
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Arkeeisiin granitoideihin (Kuva 1. #38) liittyy vain vähän malmiutumista. Vain 
molybdeeniesiintymät ovat merkityksellisiä. Lieksan Mätäsvaaran MoS2-malmi sijaitsee 
voimakkaasti suuntautuneessa ja liuskeisessa graniittigneississä, ja malmiutuminen noudattaa 
ruhjevyöhykkeen kulkua (Papunen ym. 1986). 

2.2 Keski-ja Itä-Lapin liuskealueen sulfidimalmiesiintymät 

Keski- ja Itä-Lapin liuskealueella sulfidimalmeja esiintyy Keski-Lapin vihreäkivissä Kittilän 
alueella (Kuva 1. #28). Tällä alueella muodostavat Lapponiumin metavulkaniitit ja 
metasedimentit isokliinisesti poimuttuneen kompleksin, jossa grafiittiliuskeet, kiilleliuskeet ja 
tuffiitit esiintyvät synkliineillä ja laavasyntyiset vihreäkivet antikliineillä. Varsinaiset malmit 
ovat pääasiassa grafiittia sisältävissä fylliiteissä, mutta myös metagrauvakoissa, albiittiliuskeissa 
ja grafiittia sisältävissä karsissa. Esiintymät sisältävät lähinnä kupari- ja sinkkimalmeja (Papunen 
ym. 1986). Suurin esiintymä alueella on Pahtavaaran kupari-kultamalmi, pienempiä ovat mm. 
Kortelehto, Mantovaara ja Kapsajoki (FinZinc-tietokanta, GTK). 

Vihreäkivissä erityisiä mineralisaatioita ovat lisäksi uraania sisältävät epigeneettiset karbonaatti- 
ja kvartsijuonet sekä breksiat fylliiteissä ja karsikivissä. Malmimineraaleina niissä ovat 
uraniniitti ja magneettikiisu sekä lisäksi paikallisesti molybdeenihohde, magnetiitti ja lyijyhohde 
(Papunen ym. 1986).  

2.3 Kerrosintruusioihin liittyvät sulfidimalmiesiintymät 

Kemistä itään päin sijaitsee n. 2450 Ma sitten purkautuneiden emäksisten kerrosintruusioiden 
nauha (Kuva 1. #31). Länsiosastaan intruusiot sijaitsevat liuskeiden ja arkeeisen gneissigraniitin 
välissä ja itäosassa arkeeisen gneissigraniitin keskellä. Kerrosintruusioiden yläosissa on lähinnä 
kromiittimalmeja, mutta alaosissa pohjakontaktin läheisyydessä ja kerroksellisessa gabbroissa on 
myös satunnaisesti pirotteeena sulfidimalmeja (Cu-Ni). Lisäksi tavataan platinaryhmän 
alkuaineiden (PGE) esiintymiä, joista merkittävimmät liittyvät Penikkain, Portimon ja 
Koillismaan intruusioihin (Papunen ym. 1986). 

Ranuan Vaaralammella sijaitsee rakenteeltaan ja koostumukseltaan erikoinen sulfidiesiintymä, 
joka on mafisen kerrosintruusion pohjakontaktissa. Esiintymä sisältää lähes yksinomaan 
massiivista magneettikiisua. Esiintymän massiivinen sulfidimalmi on pääosin pohjagneissin 
puolella. Magneettikiisun lisäksi esiintymässä tavataan satunnaisesti kasaumina sinkkivälkettä, 
lyijyhohdetta ja hopeapentlandiittia (Papunen ym. 1986). 

Syötteen, Porttivaaran ja Kuusijärvi-Lipeävaaran intruusioissa on tavattu pohjakontaktin 
läheisyydessä olevassa metagabbrossa pirotteinen malmivyöhyke. Isäntäkivenä oleva gabbro on 
vahvasti muuttunutta, kloriittiutunutta ja saussuriittiutunutta. Sulfidimineraaleina ovat 
magneettikiisu, kuparikiisu ja pentlandiitti, ylemmissä osissa myös borniitti ja milleriitti. Lisäksi 
sulfidifaasissa esiintyy PGE-mineraaleja (Papunen ym. 1986).  

Konttijärven pienessä intruusiossa ovat hydrotermiset prosessit rikastaneet Pd-Bi-Te-As-Sb-
mineraalien seurueen. Penikkain intruusion kerroksellisessa keskiosassa on sulfideja sisältävissä 
horisonteissa todettu myös platinaryhmän mineraaleja (Papunen ym. 1986). 
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2.4 Svekokarjalaisen alueen sulfidimalmiesiintymät 

Svekokarjalaisella alueella sulfidimalmeja esiintyy jatulivulkaniiteissa ja 
merijatulikerrostumissa. Lisäksi alueella on myös uraaniesiintymiä, jotka sisältävät  
sulfidimineraaleja (Papunen ym. 1986). 

Jatulivulkaniitteihin, jotka ovat varhaisproterotsooisia vulkaanisia sedimenttejä,  (Kuva 1. #32) 
liittyy vähäisiä sulfidimalmiesiintymiä. Esiintymät ovat pääasiassa juonimaisia kvartsi-
kuparikiisu-magneettikiisumineralisaatioita. Näihin esiintymiin liittyy usein myös kultaa, kuten 
Tervolan Kivimaan  ja Vinsan esiintymät, joista on koelouhittu Cu-Au-malmia (Papunen ym. 
1986).  

Merijatulin sulfidimineralisaatiot sijaitsevat pääosin Sotkamon liuskejakson kivien 
mustaliuskeissa. Esiintymiä on mm. Talvivaarassa, Puolangalla, Paltamossa, Kajaanissa ja 
Rautavaarassa. Talvivaaran esiintymissä mustaliuske sisältää nikkeliä, kuparia, kobolttia, 
sinkkiä ja mangaania (Papunen ym. 1986).  

Enon Ristimontun uraaniesiintymässä on gneissigraniitin hiertovyöhykkeessä mineralisaationa 
rikkikiisua, pikivälkettä, magneettikiisua, kuparikiisua, lyijyhohdetta, markasiittia, magnetiittia, 
roscoeliittia ja nolaniittia. Kesänkitunturin alueella Äkäslompolossa Kumpu-muodostumaan 
kuuluvissa serisiittikvartsiiteissa on uraaniesiintymä, joka seurailee heikkoa 
kuparikiisumineralisaatiota (Papunen ym. 1986).  

2.5 Kalevalaisen liuskeympäristön sulfidimalmiesiintymät 

Jatulisedimenttien päällä olevien kalevalaiset liuskeet (Kuva 1. #20) sisältävät maamme 
suurimmat sulfidimalmiesiintymät, jotka tunnetaan ns. Outokumpu-tyypin malmeina. 
Outokumpu-tyypin malmeista merkittävimmät ovat Keretin ja Vuonoksen malmit. Malmit ovat 
pääasiassa Cu-Zn-(Pb)-malmeja (Papunen ym. 1986). 
 
Outokummun Keretin esiintymä löydettiin 1910 kanavatyömaalta löydetyn lohkarehavainnon 
käynnistämän etsinnän perusteella. Alueella sijaitsevien Karjalaisten muodostumien 
pääkivilajeina ovat kiilleliuskeet, kiillegneissit ja suonigneissit. Mustaliuskeita on vaihtelevan 
paksuisina kerroksina kiillegneissin välissä. Malmit liittyvät erityisesti serpentiniitteihin 
kontaktikivilajeineen, jotka esiintyvät geosynkliinialtaassa yli 260 km pitkänä poimuisena 
nauhana (Papunen ym. 1986).  

Keretin massiivinen kiisumalmi esiintyy kahtena hiukan limittäin olevana lähes vaaka-
asentoisena laattana. Malmin sivukivenä on pääasiassa kvartsikivi. Malmissa voidaan erottaa 
raitainen ja massiivinen malmityyppi (Papunen ym. 1986).  

Vuonoksen malmi sijaitsee Outokummun malmista n. 4 km koilliseen ja on rakenteellisesti 
Keretin malmin jatkeena. Kooltaan se on noin neljännes Keretin malmista. Malmin sivukivenä 
on kvartsikivi, mutta luoteinen reuna on osin kiillegneissin tai mustaliuskeen ympäröimä, samoin 
kuin varsinaisen malmin alapuolella oleva ”poikasmalmio”. Tyypiltään ja rakenteeltaan 
Vuonoksen malmio on analoginen Keretin kanssa (Papunen ym. 1986).  

Luikonlahden Cu-Zn-malmi sijaitsee serpentiniittien, karsikivien ja kvartsikivien muodostamassa 
kompleksissa mustaliuskeiden ympäröimänä kiillegneissin keskellä. Massiivista malmia esiintyy 
useina erillisinä deformoituneina linsseinä, sivukivenään kvartsikivi ja paikoin karsi. Koostumus 
ja mineralogia muistuttavat Vuonoksen malmia. Lisäksi pienempiä Outokumpu-tyyppisiä 
malmeja löytyy Solan, Miihkalin, Kylylahden, Hietajärven ja Riihilahden esiintymistä (Papunen 
ym. 1986).  
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2.6 Pyhäsalmen-Vihannin-Pielaveden malmialue 

Pyhäsalmen-Vihannin-Pielaveden malmialue kuuluu Savon-Pohjanmaan liuskealueeseen, (Kuva 
1. #19) joka ulottuu Pielaveden seudulta Raaheen saakka. Liuskealue koostuu suprakrustisista 
kivilajeista (alunperin metagrauvakoita, argillisia sedimenttejä, tuffeja, laavoja ja vulkaanisia 
rapaumia), jotka ovat voimakkaasti metamorfoituneita ja deformoituneita. Sulfidiesiintymät ovat 
ensimmäisen vulkaniittivaiheen yhteydessä tai detritaalisissa tuffiittivälikerroksia sisältävissä 
sedimenteissä. Tärkein alueen malmeista on Euroopankin mittakaavassa merkittävä Pyhäsalmen 
Cu-Zn-malmi (Papunen ym. 1986). 

Pyhäsalmen (Pyhäjärvi) malmi sijaitsee pohjois-etelä-suuntaisessa svekofennisessä Ruotasen 
liuskejaksossa, joka on syväkivi-intruusioiden välissä oleva metavulkaniittien ja 
metasedimenttien muodostama vyöhyke. Liuskejakso koostuu suurimmaksi osin felsisistä 
metavulkaniiteista, mafisia on vähemmän. Malmi on liuskejakson keskiosassa serisiittiytyneen 
sivukiven ympäröimänä. Malmi on syntynyt hydrotermisten fluidien saostuessa merenpohjassa 
sedimentteihin ja sen nykyinen muoto on monivaiheisen deformaation tulosta (Papunen ym. 
1986).  

Vihannin esiintymän Lampinsaaren malmikompleksi koostuu kiillegneissin sisällä olevasta 
happamien vulkaniittien, karsikivien, dolomiittien, mustaliuskeiden ja kordieriittigneissien 
muodostamasta vyöhykkeestä. Malmiesiintymä koostuu sinkkimalmioista, rikkikiisumalmioista, 
pirotteisista kuparimalmioista ja uraniniitti-apatiitti-esiintymästä (Papunen ym. 1986).  

Kiuruveden-Pielaveden alueella tunnetaan myös useita sulfidimalmiesiintymiä, jotka 
muistuttavat Pyhäjärven malmia. Esimerkiksi Säviän (Pielavesi) malmi sijaitsee voimakkaasti 
metamorfoituneessa liuskevyöhykkeessä, joka sisältää vulkaanisia ja sedimenttisyntyisiä kiviä. 
Malmit ovat kuparikiisua sisältäviä rikkikiisu-magneettikiisumalmeja, breksiamalmeja tai 
pirotemalmeja. Vyöhykkeessä on myös sinkkimalmeja (Papunen ym. 1986).  

Kalliokylän (Kiuruvesi) esiintymän malmiot sijaitsevat happaman ja emäksisen kivilajisarjan 
vaihettumisvyöhykkeessä, jossa on mittavia, koostumukseltaan muuttuneita metavulkaniitteja – 
nykyisin granaatti-kordieriitti-antofylliittikiviä. Malmiesiintymät ovat massiivisia tai 
breksiarakenteisia magneettikiisu-rikkikiisumalmeja, joissa on vaihtelevasti kuparikiisua ja 
sinkkivälkettä. Näiden malmioiden arvometallipitoisuudet ovat vaatimattomia (Papunen ym. 
1986).  

2.7 Svekokarjalainen nikkelimalmiprovinssi 

Svekokarjalainen nikkelimalmiprovinssi sisältää lukuisia esiintymiä (suurimpina Hitura ja 
Kotalahti) ja kulkee luode-kaakko-suuntaisesti Laatokalta Perämerelle reunustaen Keski-Suomen 
granitoidialuetta. Vastaava vyöhyke etelämpänä on Pori-Kylmäkoski-vyöhyke (Kylmäkoski, 
Stormi, Sääksjärvi, Porin esiintymät) (Kuva 1. #19). Lisäksi Keski-Suomen granitoidialuetta 
reunustavat Saimaan alueen esiintymät (Taipalsaari, Haukivesi) ja Pohjanlahden rantamilla 
Oravaisten, Vaasan ja Petolahden nikkelikupariesiintymät. Kaikki nämä nikkelimalmit 
esiintyvät vahvasti migmatiittiutuneessa kiillegneissiympäristössä. Intruusioiden lähellä on 
yleisesti grafiittia ja sulfideja sisältäviä linssejä ja malmin isäntäkivenä on mafinen tai 
ultramafinen intrusiivikivi (Papunen ym. 1986). 

Hituran (Nivala) nikkelimalmi esiintyy alunperin oliviinikiveä olleessa intruusiossa, joka 
sittemmin on muuttunut serpentiniitiksi ja reunoiltaan metaperidotiitiksi / amfiboliitiksi. 
Sulfidimineraalit (pentlandiitti, mackinaviitti ja valleriitti) esiintyvät keskiosan serpentiniitissä 
pirotteena, jota on mahdoton hyödyntää. Pirotteinen malmi vaihettuu verkkorakenteisen malmin 
kautta massiiviseksi, ja malmin louhintakelpoinen osa on massiivin pohjoispään kontaktissa. 
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Malmia on louhittu vuodesta 1970 ja louhinta on välillä ollut keskeytettynä nikkelin alhaisen 
hinnan vuoksi (Papunen ym. 1986).   

Kotalahden (Leppävirta) nikkeliesiintymä sijaitsi pitkänomaisessa mafisessa-ultramafisessa 
intruusiossa, jota ympäröivät  pegmatiitti, mustaliuske, diopsidiamfiboliitti ja kvartsiitti. Sivukivi 
on voimakkaasti poimuttunutta ja intruusiota lävistävät amfiboliiteiksi muuttuneet 
diabaasijuonet. Intruusion kivet koostuvat peridotiiteista, pyrokseniiteista, hornblendiiteista ja 
metapyrokseniiteista. Malmia on useassa erillisessä malmiossa ja malmin tyyppi vaihtelee 
piroitteisesta breksian kautta massiiviseen (Papunen ym. 1986).  

Laukunkankaan (Enonkoski) Ni-Cu-esiintymä on noriitti-intruusiossa, joka on kiillegneissin 
ympäröimä. Intruusion kivilajit muodostavat differentaatiosarjan peridotiitista kvartsidioriittiin, 
noriittisten gabbrojen ollessa pääkivilajina. Malmi liittyy emäksisimpään osaan intruusion 
itäpäässä (Papunen ym. 1986).  

Vammalan Stormin Ni-Cu esiintymä on Pori-Kylmäkoski-vyöhykkeellä, josta tunnetaan useita 
pieniä nikkeliesiintymiä. Ne liittyvät useisiin ultramafisiin intruusioihin, jotka ovat purkautuneet 
alueen korkean metamorfoosiasteen kiillegneisseihin ja niiden suuntaisesti asettuneisiin kvartsi- 
ja granodioriitteihin. Vastaavanlainen, mutta pienempi esiintymä oli myös Taipaleen malmi 
Kylmäkoskella (Papunen ym. 1986). 

2.8 Lounais-Suomen leptiittialueen esiintymät 

Lounais-Suomen alueelle on perustettu Suomen ensimmäiset kaivokset  jo 1500-luvulla. Rautaa 
on louhittu kymmenistä pienistä rautaoksidiesiintymistä, samoin hopeaa on louhittu Kiskon 
Aijalasta 1600-luvun lopulla. Esiintymät liittyvät leptiittivyöhykkeeseen, joka alkaa Viipurin 
rapakivimassiivin länsipuolelta, ja jonka haaroista pohjoinen kulkee Orijärveltä kohti 
Ahvenenmaata ja eteläinen Tammisaaren kautta Pellingin saaristoon Porvooseen (Kuva 1. #21). 
Malmit esiintyvät pääasiassa stratigrafisesti alimmassa kivilajiryhmässä, jota luonnehtivat 
hienorakeiset, vaaleat, runsaasti kvartsia ja maasälpää sisältävät leptiitit. Alunperin ne ovat 
happamia vulkaaniitteja (ryoliitteja, dasiitteja, tuffiitteja). Leptiittivyöhykkeen sulfidimalmien 
sivukivinä on joko karsikivi tai vahvasti muuttunut leptiitti, joka on serisiittiytynyt tai muuttunut 
kordieriitti-antofylliittikiveksi. Vyöhykkeen merkittävimmät esiintymät ovat lähekkäin 
sijaitsevat Orijärven, Aijalan ja Metsämontun esiintymät (Papunen ym. 1986). 

Orijärven vuodesta 1758 vuoteen 1954 asti louhittu Cu-Zn-Pb-malmi on osaksi karsikivissä, 
osaksi kordieriitti-antofylliittikivessä ja kordieriitti-kvartsikivissä. Malmin päämineraaleina 
olivat kuparikiisu, sinkkivälke ja vaihtelevassa määrin magneettikiisu ja rikkikiisu. Sulfideja oli 
n. 10 % kivestä. Alueella on myös Skansgruvan esiintymä, josta louhittiin rikkikiisua sekä 
Iilinjärven Au-esiintymä, jossa pääkiisuna on arseenikiisu (Papunen ym. 1986). 

Aijalan ja Metsämontun esiintymät sijaitsevat samassa malmikriittisessä horisontissa leptiitin 
yläosassa lähellä päällä olevan intermediäärisen/mafisen vulkaniitin kontaktia. Esiintymien 
isäntäkivi on hienojakoista hapanta pyroklastista ainesta, jossa on välikerroksina karsia ja 
kalkkikiviä. Aijalan malmia on louhittu kuparimalmina, ja siinä on malmimineraaleina 
rikkikiisua ja kuparikiisua sekä kohtalaisesti sinkkivälkettä. Metsämontun malmi on sinkkivälke-
lyijyhohdemalmi ja sen jalometallipitoisuudet ovat myös korkeita (Papunen ym. 1986). 

2.9 Tampereen liuskealueen malmiesiintymät 

Tampereen liuskealueella (Kuva 1. osittain # 21) sijaitseva Haverin Fe-Au-Cu-malmiesiintymä 
on tholeiittisia tyynylaavoja sisältävässä vulkaniittiympäristössä, ja esiintymän sivukivenä on 
basalttinen metalaava. Esiintymässä olevaa magnetiittipirotteista horisonttia on louhittu 
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rautamalmina. Sulfidiesiintymä sijaitsee myös osin kerrosmyötäisesti ja sulfidit ovat siinä 
pirotteena tai poimuttuneena juoniverkostona sekä hiertovyöhykkeissä. Sulfidimalmin 
päämineraaleina ovat magneettikiisu ja kuparikiisu, oksideina on magnetiittia ja ilmeniittiä. 
Lisäksi esiintyy kobolttimineraaleina kobolttihohdetta ja glaukodoottia. Malmia louhittiin 
vuoteen 1960 saakka 1,5 Mt kultapitoisuudella 2,8 g/t ja Cu-pitoisuudella 0,37 % (Papunen ym. 
1986). 

2.10 Svekokarjalaisten granitoidien sulfidimalmit 

Keski-Suomen granitoidialueelta (Kuva 1. #14 ja #16) on löydetty useita Cu-, Mo- ja Au-
esiintymiä. Kuitenkin ne ovat varsin pieniä ja heikkolaatuisia. Merkittäviä esiintymiä ovat 
(olivat) Ylöjärven Cu-W-As-esiintymä, Virtasalmen Cu-esiintymä ja Korsnäsin lyijymalmi 
(Papunen ym. 1986). 

Ylöjärven Cu-W-As-malmi on liuskealueen ja granodioriitin kontaktin luona olevassa 
turmaliinibreksiassa, joka koostuu turmaliinista ja vähäisestä määrästä kvartsia, apatiittia, 
kloriittia sekä malmimineraaleja. Malmi liittynee geneettisesti länsipuolella olevaan 
Hämeenkyrön tonaliittiseen-montsograniittiseen batoliittiin (Papunen ym. 1986).  

Virtasalmen alueella tavataan useita kuparikiisuesiintymiä amfiboliitin keskellä olevissa 
granaatti-diopsidikarsissa ja diopsidiamfiboliiteissa. Malmiutuneissa vyöhykkeissä on runsaasti 
dioriittisia, kvartsidioriittisia ja trondhjemiittisia juonia. Esimerkiksi Hällinmäen karsikiviin 
liittyvästä esiintymästä louhittiin lähes puhdasta kuparimalmia (Papunen ym. 1986).  

Korsnäsin Pb-Zn-malmi oli erikoinen koostumukseltaan ja rakenteeltaan. Malmio oli n. 400 m 
pituinen ja 3-20 m paksu ja sijaitsi ruhjeessa pegmatiittijuonten pirstoman kiillegneissin keskellä 
(Papunen ym. 1986).  

2.11 Rapakivet 

Rapakivimagmatismiin (Kuva 1. #8) liittyy myös pienehköjä Sn-, Be-, W- ja 
sulfidimineralisaatioita mm. Eurajoen ja Kymin intruusioissa. Ne ovat kuitenkin toistaiseksi 
olleet ekonomisesti kannattamattomia (Papunen ym. 1986).  

3 SULFIDIMALMIKAIVOSTOIMINTA SUOMESSA JA NIISSÄ 
MUODOSTUVAT SIVUTUOTTEET 

Suomessa on sulfidimalmikaivostoimintaa harjoitettu 1500-luvulta lähtien, aluksi 
rautakaivoksina, hopeakaivoksina, kulta-kuparikaivoksina ja myöhemmin nikkeli-kupari-
sinkkikaivoksina. Aluksi toiminta oli pienimuotoista, mutta kasvoi 1950-luvulta alkaen 
voimakkaasti (kts. Kuva 2.). Tällä hetkellä Suomi on erityisesti merkittävä nikkelintuottaja. 

Malmin louhinnassa muodostyy lähes aina jonkin verran sivukiveä ja malmin rikastuksessa 
malmimineraalien poistamisen jälkeen myös rikastushiekkaa (kts. Kuva 3.). Sivukivi joko 
läjitetään kaivosalueelle, hyödynnetään esim. kaivosalueen maarakentamisessa tai sijoitetaan 
takaisin kaivokseen. Rikastushiekka yleensä läjitetään rikastushiekkakasoihin tai –altaisiin 
kaivoksen lähelle. Rikastushiekkaa voidaan myös hyötykäyttää esim. maarakentamissa. Osa 
sivukivestä ja rikastushiekasta voivat sisältää haitallisia aineita, kuten rikastusprosessista peräisin 
olevaa sulfaattia tai malmimineraalien sisältämiä raskasmetalleja, mikä rajoittaa niiden 
hyötykäyttöä ja asettaa vaatimuksia niiden käsittelylle, varastoinnille ja loppusijoitukselle. 
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Kuva 2. Malmien ja teollisuusmineraalien louhinta Suomessa vuodesta 1950 vuoteen 2004 
(Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006). 

Figure 2. Mining and quarrying of ores and industrial minerals in Finland from 1950 to 2004 
(Ministry of trade and industry 2006). 

 

 

 
Kuva 3. Suomen metallimalmikaivosten ainevirtojen kehitys 1990 – 2003 (Härmä ym. 2005).   

Figure 3. Material fluxes of Finnish metal ore mines during period 1990 – 2003 (Härmä et al. 
2005).  
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3.1 Toiminnassa olevat sulfidimalmikaivokset 

Suomessa toimii tällä hetkellä lukumääräisesti vähän metallimalmikaivoksia verrattuna viime 
vuosikymmeniin (kts. Kuvat 4. ja 6.). Suuri osa pienehköistä vanhoista esiintymistä on louhittu 
loppuun tai ne eivät sisällä taloudellisesti louhintaan kannattavia määriä arvoaineita. Toisaalta 
malminetsintä on erittäin aktiivista erityisesti ulkomaisten yhtiöiden suunnattua mielenkiintonsa 
Suomen kallioperään. Tällä hetkellä sulfidimalmikaivoksista on toiminnassa vain Hituran 
nikkelikaivos Nivalassa ja Pyhäsalmen Zn-Cu-Au-kaivos Pyhäjärvellä (kts. Kuva 4 ja Taulukko 
1.). Lisäksi tällä hetkellä louhittavista metallimalmeista Pahtavaaran kultaesiintymä sisältää 
sulfidimineraaleja. Sotkamon Talvivaaraan ollaan kuitenkin perustamassa Zn-Ni-Cu-kaivosta ja 
myös Kylylahden Co-Cu-Au-malmin, Leppävirran Särkiniemen Ni-Cu-malmin ja Outokummun 
Riihilahden Cu-Co-Ni-malmin hyödyntämistä suunnitellaan. 

 

 
Kuva 4. Suomessa toimivat metallimalmikaivokset 2006 (GTK 2006b). 

Figure 4. Metal ore mines in Finland 2006 (GTK 2006b). 
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Taulukko 1. Suomen metallimalmikaivosten louhinta 2005 (GTK 2006c). 

Table 1. Quarrying in the metallic ore mines in Finland in 2005 (GTK 2006c). 
 

Kaivos  Arvoaineet  Kaivosyhtiö  Malmia 2005 Sivukiveä 2005 

Pyhäsalmi  Cu, Zn, S, Ag, Au  Pyhäsalmi Mine Oy  1 392 822 t   489 900 t 

Kemi   Cr (oksidimalmi)  Outokumpu Chrome Oy  1 149 809 t 560 607 t 

Hitura   Ni, Cu    Outokumpu Mining Oy  644 398  t 133 627 t 

Pahtavaara  Au    ScanMining Oy/Ab  436 502  t 0 t 

3.1.1 Pyhäsalmen Zn-Cu-kaivos 

Keski-Suomessa Pyhäjärven kunnassa sijaitsevan Pyhäsalmen kaivoksen louhinta aloitettiin 
vuonna 1962 avolouhoksena, jota louhittiin vuoteen 1972 asti. Maanalainen kaivos avattiin 1976 
ja kaivostoiminta jatkuu edelleen. Kaivos oli Outokumpu Oy:n omistuksessa vuoteen 2002, 
minkä jälkeen se myytiin Inmet Mining Co:lle. Kaivos tuottaa sinkki-kupari-rikkimalmia n. 1,35 
Mt ja sivukiveä 360 000 t vuodessa. Malmista rikastetaan 40 000 t sinkkiä ja 15000 t kuparia 
sekä rikkihappoteollisuuteen tuotetaan 700000 t rikkirikastetta, minkä lisäksi sivutuotteena 
rikastetaan kultaa ja hopeaa. Arvioidut malmivarat ovat n. 19,7 Mt pitoisuuksilla: Cu 1,16 %, Zn 
2,25 % ja S 40 % sekä 14 ppm Ag ja 0,4 ppm Au (FinZinc-tietokanta, GTK). 

Pyhäsalmen malmin isäntäkivenä on pyroklastinen ryoliitti. Muita kivilajeja malmissa ovat 
ryoliittinen laava, mafinen laava, tuffibreksia ja dolomiittikivi. Päämalmimineraalit ovat pyriitti, 
magneettikiisu, kuparikiisu ja sinkkivälke. Lisäksi malmi sisältää pieniä määriä lyijyhohdetta, 
arseenikiisua, markasiittia, magnetiittia, elektrumia, kultaa, jordaniittia, bourgoniittia, 
seligmaniittia, hessiittiä, falertsia, arseenia alkuainemuodossa, wehrliittiä ja molybdeniittia. 
Harmemineraaleina ovat kvartsi, baryytti, serisiitti, kalsiitti, dolomiitti, plagioklaasi, turmaliini ja 
talkki (FinZinc-tietokanta, GTK). 

Malmityyppejä Pyhäsalmen esiintymässä on useita:  

− karkea massiivinen pyriittimalmi, joka sisältää myös sinkkivälkettä ja kuparikiisua 

− porfyroblastinen malmi, jossa on pyöristyneitä tai hajonneita pyriittirakeita    
hienorakeisessa pyriitti-sinkkivälkematriisissa 

− hajanainen malmi, jossa on paikoitellen sinkkivälkettä ja kuparikiisua 

− pegmatiittien yhteydessä tavattava magneettikiisumalmi 

− malmikerääntymät massiivisen malmin ja sivukiven kontaktissa (remobilisoituneet 
Au, Ag, As, Pb, Sb, Bi ja Te) (FinZinc-tietokanta, GTK). 

Kaivoksesta oli vuoteen 1994 mennessä  louhittu n. 12 Mt sivukiveä, josta suurin osa on käytetty 
täyttömateriaalina kaivoksessa. Rikastushiekkaa oli tällöin useassa altaassa yhteensä n. 10 Mt. 
Yhteen altaaseen sijoitetaan pyriittiköyhää rikastushiekkaa. Rikastushiekka sisältää kuparia, 
sinkkiä, rautaa, rikkiä sekä hiukan kultaa ja hopeaa. A-altaan rikastushiekka ei ole hapettunutta 
koska se on veden peitossa ja se neutraloidaan / alkaloidaan kalsiumhydroksidilla tai kalkilla. D-
altaan yläosat ovat jonkin verran hapettuneet (Sipilä 1994b).  
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3.1.2 Hituran Ni-kaivos 

Nivalassa sijaitseva Hituran esiintymä löydettiin 1950-luvulla, vaikka vihjeitä esiintymästä 
saatiin jo 1937 Makolan esiintymän tutkimuksissa. Itse ekonominen malmi paljastui kuitenkin 
vasta 1961. Esiintymää on louhittu useassa vaiheessa (1970-81, 1985-86, 1989- jatkuen yhä) 
nikkelin hinnan ollessa tarpeeksi korkealla. Aluksi esiintymää louhittiin avolouhoksena, mutta 
1990-1991 siirryttiin maanalaiseen kaivostoimintaan. Malmia louhittiin vuonna 2004 n. 660 000 
t ja sivukiveä n. 70 000 t. Alkuperäiset malmivarat olivat n. 39 Mt (0,52 % Ni ja 0,18 % Cu) ja 
vuonna 2005 jäljellä olevat n. 5 Mt (0,7 % Ni ja 0,2 % Cu). Rikastuksen sivutuotteina saadaan 
kobolttia, platinaa ja palladiumia.  

Hituran esiintymässä on kolme malmityyppiä: 

− magneettikiisu-pentlandiitti-kuparikiisumalmi marginaalisessa amfibolipitoisessa 
serpentiniitissä 

− magneettikiisu-pentlandiitti-kuparikiisumalmi amfibolikiven kontaktissa 

− magnetiitti-pentlandiitti-mackinawiitti-valleriittimalmi serpentiniitin keskellä. 

Harmemineraaleina malmissa ovat pääasiassa serpentiini, kloriitti ja klinoamfiboli. (FinNickel-
tietokanta, GTK) 

Sivukiveä on louhittu n. 12 Mt, josta on läjitetty kaivosalueelle n. 7 Mt. Sivukivi läjitetään 
kahteen kasaan, joista toiseen lajitellaan vähän rikkiä sisältävät serpentiinikivet ja toiseen 
sulfidimineraalipitoiset kiillegneissit. Rikastushiekkaa on läjitetty kaivosalueelle n. 10 Mt (2003) 
ja sitä syntyy n. 550 000 t vuodessa. Rikastushiekka-alue on pinta-alaltaan n. 110 ha ja 
korkeudeltaan n. 25 m. Rikastushiekka sisältää  nikkeliä 2400 ppm, kuparia 1500 ppm, kromia 
2700 ppm, kobolttia 130 ppm, sinkkiä 90 ppm ja lyijyä 10 ppm (Heikkinen ym. 2002).  

3.1.3 Pahtavaaran kultakaivos 

Pahtavaaran kultakaivos Sodankylän kunnassa sijaitsee Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeessä. 
Malmi sijaitsee Sattavaaran muodostumassa, joka sisältää komatiittisia laavoja, pyroklastisia 
kiviä ja komatiitteihin liittyviä mafisia metavulkaniitteja. Esiintymästä on louhittu kultamalmia 
1996-2000 ja kaivos avattiin uudestaan 2003. Ennen seisokkia oli malmia louhittu n. 1,7 Mt ja 
rikastukseen kelpaamatonta kiveä n. 6,7 Mt. Malmin kokonaismääräksi esiintymässä on arvioitu 
n. 3,5 Mt (GTK FinGold-tietokanta). Malmin vuosittainen louhinta on n. 400 – 500 kt ja 
sivukiveä louhitaan n. 2,8 Mt vuodessa. Alueelle oli 2001 mennessä läjitetty n. 1,2 Mt 
rikastushiekkoja ja 6 Mt sivukiveä (Paulamäki 2001).  

Pahtavaaran malmin kultapitoisuus on 23 ppm. Kultaa esiintyy pääasiassa karkearakeisessa, 
kvartsi-baryyttijuonten rikkomassa, amfiboliitissa. Kulta on pääosin vapaana alkuaineena, mutta 
myös sulkeumina magnetiitissa ja pyriitissä. Lisäksi sulfidimineraaleina tavataan mm. 
kuparikiisua, magneettikiisua ja pentlandiittia. Harmemineraaleina malmissa on pääasiassa 
kvartsia, baryyttia, tremoliittia ja scheeliittiä (FinGold-tietokanta, GTK). 
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Kuva 5. Kehitteillä olevat kaivosprojektit Suomessa 2006 (Kauppa- ja teollisuusministeriö 
2006). 

Figure 5. Mine projects under development in Finland in 2006 (Ministry of trade and industry 
2006). 

3.2 Suunnitteilla olevat sulfidimalmikaivokset 

Suomessa on käynnissä tai suunnitteilla useita kaivosprojekteja (kts. Kuva 5.) ja myös 
malminetsintä on tällä hetkellä aktiivista. Erityisesti kiinnostavia etsintäkohteita ovat nikkeli-, 
kulta-, PGE- ja viimeisimpänä uraanimalmit. Outokumpu Oy:n lopetettua malminetsinnän ovat 
ulkomaiset malminetsintä- ja kaivosyhtiöt kiinnittäneet yhä enemmän huomiota Suomeen. 
Suomessa on hyvät pohjatutkimustiedot malmiesiintymistä ja geologiasta. Lisäksi lainsäädäntö 
sekä infrastruktuuri mahdollistavat tehokkaan malminetsinnän ja mahdollisten esiintymien 
hyödyntämisen. Tällä hetkellä toteutusvaiheessa pisimmällä ovat Talvivaaran Zn-Ni-Cu-
esiintymä, Kylylahden Co-Cu-Au-esiintymä ja Suurikuusikon kultaesiintymä. 

3.2.1 Talvivaara 

Sotkamon Talvivaaran sinkki-nikkeli-kupariesiintymää on tutkittu 1930-luvulta alkaen eri 
yhtiöiden toimesta. Tällä hetkellä Talvivaara Project oy suunnittelee kaivoksen perustamista. 
Kaivoksen rakentamisen aloittaminen on suunniteltu vuodeksi 2007 ja kaivostoiminnan 
aloittaminen vuoteen 2009.  

Talvivaaran malmi sijaitsee kahtena malmiona sulfidi- ja grafiittirikkaassa mustaliuskeessa. 
Louhinta on suunniteltu tapahtuvan avolouhoksena.  

Tärkeimmät sulfidit malmissa ovat rikkikiisu, magneettikiisu, sinkkivälke, pentlandiitti ja 
kuparikiisu. Aksessorisina malmimineraaleina ovat alabandiitti, ullmanniitti, stanniitti, 
molybdeniitti ja violariitti. Harmemineraaleina esiintyvät kvartsi, grafiitti, kalimaasälpä, 
granaatti, biotiitti, tremoliitti ja plagioklaasi.  
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Talvivaaran mMalmin määräksi on arvioitu n. 220 Mt pitoisuuksilla 0,53 % Zn, 0,26 % Ni ja 
0,14 % Cu. Kokonaisvarat on arvioitu n. 340 Mt:ksi. Metallit on suunniteltu erotettavaksi 
malmista biologisella liuotuksella. Biologista liuotusta on kokeiltu koetoimintalaitoksessa 50 000 
t malmimäärällä (Talvivaara-projektin www-sivut, Lapin vesitutkimus Oy 2004).  

3.2.2 Kylylahti 

Kylylahti Copper oy ja Vulcan Resources ltd. suunnittelevat Co-Cu-Au-kaivoksen perustamista 
Polvijärvelle n. 24 km päähän Outokummusta. Esiintymä sijaitsee Outokumpu-tyyppisessä 
malmissa ja sen on arvioitu sisältävän n. 7,4 Mt malmia pitoisuuksilla 1,0 % Cu, 0,2 % Co, 0,4 
% Zn, 0,2 % Ni ja 0,6 g/t Au. Malmia on suunniteltu louhittavan n. 500 000 t vuodessa, joka 
riittää n. 10 vuoden toimintaan. Louhinta tullaan suorittamaan maanalaisena.  

Kylylahden esiintymän päämalmimineraaleina ovat pyriitti, magneettikiisu, kuparikiisu ja 
sinkkivälke.  

Malmin rikastus tullaan suorittamaan kaivosalueella. Rikastushiekat on tarkoitus käyttää 
kaivostoiminnan loputtua kokonaisuudessaan kaivoksen täyttömateriaalina, estäen näin 
happamien valumavesien syntyä. Sivukiveä louhinnasta ei tule syntymään merkittäviä määriä. 
Sivukiveä käytetään kaivosalueen maanrakennuksessa ja myöhemmin kaivosperien täytössä. 
Rikastushiekasta on arvioitu n. 30 % olevan pyriittiä ja magneettikiisua, jotka ovat hapettuessaan 
happoa muodostavia. Rikastushiekka sijoitetaan kaivoksen toiminta-ajaksi altaisiin, joiden 
valumaa pystytään kontrolloimaan ja neutraloimaan. Rikastushiekka-altaiden suotovesistä 
saostetaan tarvittaessa metallit ja sulfaatti ja ne neutraloidaan ennen niiden päästämistä takaisin 
prosessikäyttövesien tasausaltaaseen. Kaivoksen YVA-selvitys on valmistunut ja kaivoksen 
rakentaminen pyritään aloittamaan ennen vuoden 2007 puoliväliä (Vulcan Resources www-sivut 
ja Suomen IP-tekniikka 2006). 

3.2.3 Suurikuusikko 

Agnico-Eagle on rakentamassa kaivosta Suurikuusikon kultaesiintymään Kittilässä. 
Kultaesiintymä liittyy Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeeseen. Kulta esiintyy malmissa 
sulfidimineraaleissa ja noin 71% kullasta  sisältyy arseenikiisuun ja n. 22 % pyriittiin. Itsenäisiä 
kultarakeita on hyvin vähän. Lisäksi esiintymä sisältää kuparipyriittiä, magneettikiisua, 
sinkkivälkettä, lyijyhohdetta ja muita sulfidimineraaleja. Esiintymän kooksi on arvioitu n. 20 Mt  
(FinGold-tietokanta, GTK ja Agnico Eagle). 

3.2.4 Muita kaivoshankkeita 

Suomen Nikkeli Oy:lla on useita kaivospiirejä ja valtauksia nikkelimalmeille. Niistä Porissa 
sijaitsevat Hyvelän (56kt Ni-Cu-Co) ja Sahakosken (422kt, Ni-Cu-Co) sekä Äetsän Mäntymäen 
(99 kt, Ni-Cu) esiintymät kuuluvat Pori-Kylmäkoski-malmivyöhykkeeseen. Leppävirralla 
sijaitsevat Särkiniemen (66kt, Ni-Cu-Co) ja Valkeisenrannan (800 kt, Ni-Cu-Co) esiintymät sekä 
Juvan Niinimäki (45kt, Ni-Cu) sijaitsevat Raahe-Laatokka-vyöhykkeellä. Lisäksi yhtiöllä on 
Outokummun alueella kolme esiintymää: Keretti CoNi (600kt, Ni-Cu-Co), Perttilahti ja 
Riihilahti (140kt, Ni-Cu-Co) (Suomen Nikkeli Oy). 
 
Mondo Minerals Oy:llä on useita kaivospiirejä, jotka liittyvät yhtiön louhimiin / tutkimiin 
talkkiesiintymiin, jotka sisältävät hyödyntämiskelpoisia määriä metallisulfidimineraaleja. Talkki-
nikkelimalmeja on Lahnaslammen, Pitkänperän (Paltamo) ja Polvijärven Vasarakankaan ja 
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Horsmanahon esiintymissä. Lisäksi yhtiöllä on hallussaan Kaavin Luikonlahden Cu-Zn-Ni- ja 
Petkellahden Cu-esiintymät (KTM, kaivospiiritietokanta). 
 
Pohjois-Suomen mafiset kerrosintruusiot ovat potentiaalisia kohteita platinametallien 
löytymiselle. Gold Fields Arctic Platinum Group Oy:lla on kaivospiirit Suhangon, Ahmavaaran 
ja Konttijärven PGE-esiintymille Suhanko-Konttijärvi-intruusiossa Ranualla. Näissä esiintymissä 
on inventoitu n. 80 Mt Pd-Pt-Cu-Au-malmia, joka sisältää myös sulfidimineraaleja (Arctic 
Platinum Project). 

3.3 Suljetut sulfidimalmikaivokset 

Suomessa on toiminut satoja pieniä ja pienehköjä sulfidimalmikaivoksia ja louhoksia 1500-
luvulta lähtien (kts. Taulukko 2. ja Kuva 6.). Ympäristön kannalta merkittävän kokoisia 
kaivoksia on toiminut parikymmentä, joiden tuotannosta ja rikastushiekka- ja sivukivimääristä 
on seuraavassa lyhyet kuvaukset.  

Seuraavissa kappaleissa lueteltavien kupari-, sinkki-, lyijy-, nikkeli- ja kultakaivosten lisäksi 
Suomessa on toiminut yksi molybdeenikaivos Lieksan Mätäsvaarassa ja muutama kiisuja 
sisältänyt uraanikaivos. 

Taulukko 2. Suomessa toimineet metallimalmikaivokset vuosina 1530 – 2001 arvoaineittain 
(Puustinen 2003).  

Table 2. Metal ore mines operating in Finland during years 1530 – 2001 divided on the basis of 
their valuable elements. Number of the mines, quantity of quarried rock and quantity of enriched 
ore are also presented (Puustinen 2003).  

 
Malmityyppi  Lukumäärä Louhittu kivi / t Rikastettu malmi / t 
Kulta, Au 23 18 641 958 6 515 865 
Platina, Pt 1 55 620 2 165 
Kupari, Cu 124 82 026 304 66 533 802 
Lyijy, Pb 27 943 200 870 788 
Sinkki, Zn 14 84 855 349 66 849 303 
Rauta, Fe 200 87 668 275 64 580 866 
Nikkeli, Ni 15 57 851 586 37 312 897 
Kromi, Cr 1 148 131 738 27 167 644 
Molybdeeni, Mo 1 1 191 545 1 154 053 
Uraani, U 7 72 051 41 871 
Rikki, S 3 35 781 27 842 
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Kuva 6. Suomen metallimalmikaivokset 1500-luvulta alkaen. Merkin koko on suhteessa malmin 
louhintamäärään (Puustinen 2003). 

Figure 6. Metal ore mines in Finland, starting from 16th century. The size of the mark is 
proportional to mined ore quantity (Puustinen 2003). 
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3.3.1 Kuparimalmikaivokset 

Suomessa on toiminut n. 120 kuparimalmikaivosta alkaen 1500-luvulta. Lukumäärältään eniten 
kaivoksia toimi 1700- ja 1800-luvuilla. Kaivosten kokonaislouhinnaksi on arvioitu n. 82 Mt ja 
rikastetun malmin määräksi n. 66 Mt. Suurin osa kaivoksista on ollut varsin pieniä, 
malmimäärän jäädessä alle 100 kt:n. Yli 1 Mt kaivoksia on ollut seitsemän (kts. Taulukko 3.). 
Kuparimalmeista on rikastettu myös sinkkiä, kultaa, lyijyä, hopeaa, kobolttia ja wolframia 
(Puustinen 2003). 

 

Taulukko 3. Suomessa toimineet huomattavimmat kuparikaivokset, niiden toiminta-ajat, 
tuotantoluvut ( RH = rikastushiekka, SK = sivukivi) ja arvoaineet (Puustinen 2003 ja Paulamäki 
2001). ”-” tietoa ei saatavilla. 
Table 3. Major closed copper ore mines in Finland, their operating periods, production (RH = 
tailings, SK = barren rock) and valuable elements (Puustinen 2003 ja Paulamäki 2001). Tuot. = 
produced, läj. = deposited at mine site, ”-” data not available. 
 

Kaivos  Toiminta Malmia / t Arvoaineet  RH tuot. / läj. SK tuot. / läj. 

Orijärvi   1758-1955  924 665   Cu, Zn, Pb, Au, Ag  - / 1 Mt   

Outokumpu  1910-1989  31 679 937  Cu, Zn, Co, S   - / 9,5 Mt   

Ylöjärvi   1943-1966  4 013 449  Cu, WO3, Au, Ag, As  3,9 Mt / 2,8 Mt 121 kt / - 

Aijala   1948-1961 835 453   Cu, Zn, Ag, Au   - / 2 Mt  300 kt / - 

Luikonlahti   1958-1983  6 873 618  Cu, Zn, Co, S   - / 4,0 Mt 3 Mt / 200 kt 

Hällinmäki  1966-1984  4 179 130  Cu    - / 4,2 Mt 1,1 Mt / 0,5 Mt 

Vuonos   1967-1986  11 001 202  Cu, Zn, Co, S,  Ni 11 Mt / 9 Mt 4,6 Mt / 4 Mt 

Hammaslahti  1971-1986  5 591 860  Cu, Zn    5,6 Mt / 5,3 Mt 2,3 Mt / 1,8 Mt 

Pahtavuoma  1974-1993  294 439   Au, Cu 

 

Outokummun Keretin kaivoksesta louhittiin malmia n. 32 Mt vuosina 1910-1989. Malmin 
arvoainepitoisuudet olivat keskimäärin: 3,36 % Cu, 0,88 % Zn, 0,23 % Co, 0,8 ppm Au ja 9 ppm 
Ag (Puustinen 2003). Alueelle läjitettiin n. 9,5 Mt toiminnassa syntynyttä rikastushiekkaa. 
Rikastushiekka-alue on nykyisin maisemoitu ja sen päälle on rakennettu golfkenttä (Paulamäki 
2001).  

Keretin malmin päämineraalit ovat rikkikiisu, kuparikiisu ja sinkkivälke. Lisäksi on löydetty 34 
muuta mineraalia. Näistä vähäisempiä malmimineraaleja ovat mm. kubaniitti, pentlandiitti, 
stanniitti, kobolttihohde, magnetiitti ja kromiitti. Eskolaiitti, mackinawiitti, kobolttipentlandiitti, 
hopeapentlandiitti ja karelianiitti on tunnistettu ensimmäisen kerran Outokummun malmista. 
Lisäksi kuparimalmin yläpuolella olevassa kvartsi- ja kordieriitti-antofylliittikivissä on erillinen 
nikkelimineralisaatio, jossa päämineraleina ovat magneettikiisu ja pentlandiittipirote (Papunen 
ym.1986). 

Outokummun Vuonoksen kaivoksesta louhittiin vuosina 1967-86 n. 11 Mt  Cu-Zn-malmia, jossa 
oli keskimäärin 2,14 % Cu, 1,31 % Zn, 0,14 % Co ja 0,16 % Ni. Malmin päämineralina oli 
magneettikiisu ja rikkikiisua esiintyi niukemmin. Kvartsikivessä ja karsissa kordieriitin, 
almandiinin ja plagioklaasin kanssa esiintyi lisäksi pirotteinen mineralisaatio (Papunen ym. 
1986). Sivutuotteina syntyi rikastushiekkaa n. 10,8 Mt, josta n. 9,1 Mt on läjitetty alueelle 
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(Puustinen 2003). Rikastushiekassa on 0,035 % Cu, 0,29 % Zn, 0,032 % Co, 3,3 % S, 6,9 % Fe 
ja 0,077 % Ni. Sivukiveä louhittiin n. 4,6 Mt, josta 4 Mt on läjitetty alueelle (Paulamäki 2001). 

Kiskon Orijärven Cu-Pb-Zn-malmia louhittiin vuosina1758 – 1955. Alunperin rikastettiin vain 
kupari, ja sinkkihiekka jäi varppikasoihin. Toiminta hiljeni 1800-luvun lopussa, kunnes vuonna 
1911 sinkkimalmia alettiin vaahdottamaan, ja myös läjitetty sinkkimalmi otettiin uudelleen 
käsittelyyn. Louhinta aloitettiin uudelleen, samoin myös kuparin rikastus 1930-luvulla (Tuovinen 
2002). Malmin päämineraaleina olivat kuparikiisu, sinkkivälke ja vaihtelevassa määrin 
magneettikiisu ja rikkikiisu. Sulfideja oli n. 10 % kivestä. Harmemineraaleina olivat esiintymän 
pintaosissa kordieriitti, antofylliitti, biotiitti ja kvartsi sekä syvemmissä osissa myös gahniitti ja 
andalusiitti. Kaivos tuotti n. 1,2 Mt malmia, josta saatiin Cu 8200 t, Zn 14600 t, Pb 4100 t sekä 
kultaa ja hopeaa (Papunen ym. 1986). Rikastushiekkaa on läjitetty alueelle yhteensä n. 1 Mt ja 
sen keskimääräiset pitoisuudet ovat Cu 0,2 %, Zn 0,86 %, Pb 0,38 %, Co 29 ppm ja S 2,7 %. 
Rikastushiekka on voimakkaasti hapettunutta (Paulamäki 2001).  

Kaavin rikastamo sijaitsee entisellä Myllykoski Oy:n Luikonlahden kaivosalueella. Kaivoksesta 
louhittiin n. 10 Mt kuparimalmia vuosina 1968-1983. Jo 1980-luvulla rikastettiin talkkimalmia 
kuparimalmin ohella. Kuparimalmi sisälsi kuparia 1,1 %, sinkkiä 0,6 % ja kobolttia 0,1 %. 
Kuparimalmin ehtymisen jälkeen Kaavin rikastamolla on jalostettu yksinomaan talkkimalmia. 
Malmi tuodaan Luikonlahteen nykyisin Polvijärven Horsmanahon kaivokselta. Alueelle on 
läjitetty kaikkiaan noin 2,1 Mt magnesiittihiekkaa, joka peittää Luikonlahden vanhan 
kuparikaivoksen rautasulfidipitoisen rikastushiekan. Rautasulfidipitoista rikastushiekkaa on 
pääasiassa läjitysalueen pohjois- ja keskiosassa noin 6 milj. tonnia. (Räisänen ja Juntunen 2004 
ja Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2004). 

Outokumpu oy louhi Hammaslahden kaivoksesta Cu-Zn-malmia vuosina 1973 - 1986. Malmissa 
oli n. 1,2 % Cu ja pieniä määriä sinkkiä ja kultaa. Malmi rikastettiin kaivosalueella. Malmin 
päämineraalit olivat magneettikiisu, kuparikiisu ja pyriitti S ja N –malmioissa sekä sinkkivälke 
Zn-malmiossa. Harmemineraaleja olivat kvartsi, kloriitti, serisiitti, kalsiitti, sideriitti, albiitti, 
biotiitti, rutiili ja fluoriitti. Rikastushiekkaa muodostui toiminnan aikana n. 5,3 Mt ja sen  
metallipitoisuudet ovat keskimäärin: Cu 4540 ppm, Fe 24  %, Zn 5590 ppm, Mn 616 ppm ja 
rikkipitoisuus 9,3  % (Vanhala ym. 2005 ja Tenhola ja Räisänen 2006). 

Aijalan Cu-kaivos (kts. 4.3.1) toimi vuosina 1948 - 1961 ja siellä olevassa rikastamossa 
käsiteltiin myös Metsämontun (1952 - 1958 ja 1964 - 1974, sinkkimalmi) sekä Telkkälän (1970) 
malmit. Rikastushiekka-alueen koko on n. 18 hehtaaria ja rikastushiekan määrä n. 2 Mt. 
Rikastushiekan keskimääräinen metallipitoisuus on Cu 0,12 %, Zn 0,5 %, Pb 0,11 %, Ag 8 ppm 
ja Au 0,7 ppm (Sipilä 1994a). 

Hällinmäen kuparimalmiesiintymästä Virtasalmella louhittiin kaivoksen toimintavuosina 1966 - 
1983 n. 4,2 Mt kuparimalmia. Päämineraaleina olivat kuparikiisu ja magneettikiisu, ja 
keskimääräinen kuparipitoisuus oli 0,76 %. Sivukiveä toiminnassa syntyi n. 1 Mt, josta on 
kaivosalueelle läjitettynä noin puolet. Rikastushiekan keskimääräiset metallipitoisuudet ovat Cu 
0,031 %, Fe 8,8 %, S 0,2 %, Au 0,03 ppm ja Ag 0,3 ppm. Rikastushiekka-alue on nykyään 
peitetty ja kasvaa heinikkoa (Paulamäki 2001). 

Ylöjärveltä louhittiin Cu-W-As-malmia vuosina 1943 - 1966. Ylöjärven malmissa on kaksi 
mineralogista tyyppiä. Arseenikiisumineralisaatio on breksian fragmenteissa ja kloriittiutuneissa 
sivukivissä. Kuparikiisu-arseenikiisu-magneettikiisu- mineralisaatio taas on yhdessä turmaliinin 
kanssa breksian välimassana. Malmia louhittiin vuoteen 1966 asti 4 Mt pitoisuuksilla S 1,34 %, 
0,68 % Cu, 0,46 % As, 0,04 % WO2, 0,02 % Co, 0,017 % Zn, 0,013 % Sn, 0,012 % Mo 17 g/t 
Ag ja 0,13 g/t Au (Papunen ym. 1986). Päämalmimineraaleina olivat kuparikiisu, magneettikiisu, 
arseenikiisu, scheeliitti sekä satunnaisesti pyriitti. Harmemineraaleina olivat kvartsi, 
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plagioklaasi, kalimaasälpä, turmaliini, biotiitti, kloriitti, serisiitti ja epidootti (Carlsson ym. 
2002). 

Rikastushiekka-alueina ovat Parostenjärvi (n. 4 ha) ja nuorempi läjitysalue, joka on  n. 17 
hehtaarin laajuinen ja useita metrejä paksu. Läjitysalueella on n. 2,8 Mt rikastushiekkaa ja 
sivukiveä. Arseenirikastetta tuotettiin vain 1949 - 1953, muutoin arseenikiisu läjitettiin 
rikastushiekkana (Carlsson ym. 2002). 

3.3.2 Nikkelimalmikaivokset 

Suomessa on toiminut 15 nikkelikaivosta, joista ensimmäinen, Makolan kaivos, avattiin vuonna 
1941. Suurimmasta osasta nikkelikaivoksia on rikastettu myös huomattavia määriä kuparia, 
osasta myös kultaa ja kobolttia. Päämalmimineraaleina ovat olleet magneettikiisu, pentlandiitti ja 
kuparikiisu. Yhteensä malmia on rikastettu n. 37 Mt. Suurimmat kaivokset ovat olleet Kotalahti, 
Vammala ja Laukunkangas (kts. Taulukko 4.) (Puustinen 2003). 

 

Taulukko 4. Suomessa toimineet huomattavimmat nikkelikaivokset, niiden toiminta-ajat, 
tuotantoluvut (RH = rikastushiekka, SK = sivukivi) ja arvoaineet (Puustinen 2003 ja Paulamäki 
2001). ”-” tietoa ei saatavilla. 
Table 4. Major closed nickel ore mines in Finland, their operating periods, production (RH = 
tailings, SK = barren rock) and valuable elements (Puustinen 2003 ja Paulamäki 2001). Tuot. = 
produced, läj. = deposited at mine site, ”-” data not available. 
 

Kaivos  Toiminta  Malmia  Arvoaineet RH tuot. / läj. SK tuot. / läj. 

Makola  1941-1954  0,415 Mt Ni, Cu, Co - / 380 kt 9 kt / - 

Laukunkangas 1984-1994  6,7 Mt  Ni, Cu  - / 6,6 Mt * 1,7 Mt / - 

Hälvälä  1988–1992  0,25 Mt   Ni, Cu  *  286 kt / 180 kt 

Kotalahti 1957-1987  12,5Mt  Ni, Cu  11,2 Mt / 9,4 Mt 1,3 Mt / - 

Kylmäkoski 1971-1974  0,69 Mt  Ni, Cu  - / 650 kt 150 kt / - 

Telkkälä  1969–70 ja 1988–92 0,61 Mt   Ni, Cu  * 

Vammala 1975-1994  7,6 Mt   Ni, Cu  7 Mt / 4,9 Mt 2 Mt / 10 kt 

* Laukunkankaan rikastushiekka sisältää myös Hälvälän ja Telkkälän rikastushiekat. 

 

Nivalan Makolasta louhittiin Ni-Cu-malmia vuosina 1941 - 1954 n. 415 000 t. Esiintymä sijaitse 
suppilomaisessa ultramafiitti-intruusiossa, joka koostuu metaduniiteista, metaperidotiiteista ja 
metapyrokseniiteista. Päämalmimineraaleina ovat magneettikiisu, pentlandiitti ja kuparikiisu. 
Malmi on paikoin massiivista, ja sitä esiintyy paikoin juonina myös ympäröivässä 
kiillegneississä. Kaivoksen läjitysalue on pinta-alaltaan n. 12 ha ja rikastushiekkaa sinne on 
sijoitettuna n. 380 000 t (Sipilä 1994c). 

Enonkosken Laukunkankaan kaivoksesta louhittiin Ni-Cu malmia vuosina 1985-1994 n. 6,7 Mt. 
Päämalmimineraaleina olivat kuparikiisu, magneettikiisu ja pentlandiitti (Puustinen 2003). 
Läjitysalueille on sijoitettuna n. 6,6 Mt rikastushiekkaa, joka sisältää myös Hälvälän ja Telkkälän 
kaivosten rikastushiekat. Rikastushiekka sisältää sulfidimineraaleina magneettikiisua, 
pentlandiittia ja kuparikiisua ja harmemineraaleina oliviinia ja pyrokseenia. Läjitysalueet on 
peitetty maalla (Paulamäki 2001). 
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Vuosina 1957 - 1987 toimineesta Kotalahden kaivoksesta louhittiin n. 12,5 Mt Ni-Cu-malmia, 
1,3 Mt sivukiveä ja rikastushiekkaa syntyi n. 9,5 Mt. Päämalmimineraaleina olivat 
magneettikiisu, pentlandiitti, kuparikiisu sekä Jussin malmiossa myös pyriitti.  
Harmemineraaleina oli oliviinia ja enstatiittia. Rikastushiekka on läjitetty alueelle ja sisältää Cu 
0,033 %, Ni 0,061 %, S 0,9 %, Au 0,024 ppm ja Ag 0,044 ppm. Rikastushiekka sisältää lisäksi 
silttiä ja hiekkaa (Paulamäki 2001 ja FinNickel-database, GTK). 

Pieni Kylmäkosken Ni-Cu esiintymä louhittiin vuosina 1971 - 1974. Malmia esiintymässä oli n. 
0,69 Mt ja rikastushiekkaa läjitettiin alueelle 0,65 Mt. Malmimineraaleina esiintyivät pääasiassa 
magneettikiisu, pentlandiitti, kuparikiisu ja kubaniitti. Harmemineraaleina oli mafisia silikaatteja 
(oliviini, sarvivälke, pyrokseenit). Rikastushiekka sisältää Ni 0,01 %, Cu 0,05 %, Co 0,01 % ja S 
0,9 % (Paulamäki 2001 ja FinNickel-database, GTK). 

Vammalan Stormin Ni-Cu-esiintymästä louhittiin vuosina 1975–1994 7,6 Mt 0,68  % Ni ja 0,42  
% Cu sisältänyttä malmia. Stormin intruusion malmi esiintyi peridotiittisen/metaduniittisen osan 
alaosassa pirotteena ja hieman massiivisena/breksiana (Papunen ym. 1986). 
Päämalmimineraaleina olivat magneettikiisu, kuparikiisu ja pentlandiitti sekä harmemineraalina 
oliviini. Rikastushiekkaa syntyi n. 4,9 Mt ja sen pitoisuudet ovat Ni 0,154 %, Cu 0,088 %, Fe 
11,5 %, S 2,3 %, Au 0,06 ppm ja Ag 0,8 ppm (Paulamäki 2001 ja FinNickel-database, GTK).  

3.3.3 Lyijymalmikaivokset 

Lyijykaivoksia Suomessa on toiminut 27 kpl. alkaen 1500-luvun puolestavälistä. Eniten 
kaivoksia oli toiminnassa 1700-luvulla. Pääasiassa kaivokset ovat olleet pieniä, alle 20 Mt 
esiintymiä. Merkittävimmistä kaivoksista on esitetty yhteenveto taulukossa 5. Päasiallisena 
malmimineraalina useimmissa kaivoksissaon ollut lyijyhohde. Monesta Suomen hopea- ja 
muista sulfidimalmikaivoksesta on saatu sivutuotteena myös lyijyä, mutta vain Korsnäsin kaivos 
on ollut merkittävä lyijyntuottaja. 

 

Taulukko 5. Suomessa toimineet huomattavimmat lyijykaivokset, niiden toiminta-ajat, 
tuotantoluvut ( RH = rikastushiekka, SK = sivukivi) ja arvoaineet (Puustinen 2003 ja Paulamäki 
2001). ”-” tietoa ei saatavilla. 
Table 5. Major closed lead ore mines in Finland, their operating periods, production (RH = 
tailings, SK = barren rock) and valuable elements (Puustinen 2003 ja Paulamäki 2001). Tuot. = 
produced, läj. = deposited at mine site, ”-” data not available. 
 

Kaivos   Toiminta Malmia  Arvoaineet RH tuot. / läj. SK tuot. / läj. 

Hopeamäki-Aijala  1677-1916  500 t   Pb 

Aurums-Aijala   1684-1957  20 t   Pb 

Peuravuono, Petsamo  1875-1909  150 t   Pb 

Korsnäs    1958-1972 869 301  t Pb, La2O3 800 kt / 770 kt 62 kt / -  

 

Korsnäsin Pb-REE-malmia louhittiin vuosina 1958 - 1972 n. 800 kt. Malmin isäntäkivenä oleva 
karsiutunut kalkkikivi on erittäin epähomogeeninen. Tavallisin karsimineraali on diopsidi, mutta 
karressa on todettu suuri määrä muitakin mineraaleja (sarvivälke, titaniitti, granaatti, epidootti, 
skapoliitti ym.) kasaumina. Lyijyhohteen lisäksi malmissa oli jonkin verran sinkkivälkettä, 
kuparikiisua, rikkikiisua ja magneettikiisua. Lisäksi löytyi REE-mineraaleja ja allaniittia 
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(Papunen 1986). Kaivoksen läjitysalueilla on n. 770 kt rikastushiekkaa. Rikastushiekka sisältää: 
S 0,5  %, Pb 0,3  %,  La2O3 0,7  %, P 0,8  % ja Eu2O3 57 ppm (Paulamäki 2001).  

3.3.4 Sinkkimalmikaivokset 

Suomessa on toiminut 14 sinkkikaivosta, joista on louhittu yhteensä n. 67 Mt malmia. Lisäksi 
sinkkimalmeista on rikastettu kuparia, kultaa, hopeaa ja lyijyä. Suurin osa sinkkikaivoksista on 
toiminut 1900-luvulla ja kaivokset ovat olleet pääasiassa suuria (kts. Taulukko 6.). 

 

Taulukko 6. Suomessa toimineet huomattavimmat sinkkikaivokset, niiden toiminta-ajat, 
tuotantoluvut ( RH = rikastushiekka, SK = sivukivi) ja arvoaineet (Puustinen 2003 ja Paulamäki 
2001). ”-” tietoa ei saatavilla. 
Table 6. Major closed zinc ore mines in Finland, their operating periods, production (RH = 
tailings, SK = barren rock and valuable elements (Puustinen 2003 ja Paulamäki 2001). Tuot. = 
produced, läj. = deposited at mine site, ”-” data not available. 
 

Kaivos  Toiminta Malmia  Arvoaineet RH tuot. / läj. SK tuot. / läj. 

Metsämonttu* 1951-1974  1 508 238  Zn, Pb, Cu, Ag   

Vihanti   1952-1992  27 938 832  Zn, Pb, Cu, Ag  24 Mt / 13,7 Mt 2 Mt / - 

Kangasjärvi  1984-1985  91 205   Zn, Cu  

Ruostesuo  1988-1990  238 420   Zn, Cu, Au  

Mullikkoräme  1989-2000  1 150 000  Zn, Cu, Pb, Au   312 kt / - 

* kts. Kuparikaivokset, Aijala 

 

Vihannin Zn-Cu-Pb-malmia louhittiin vuosina 1952 - 1992 n. 28 Mt. Malmissa oli arvoaineita 
keskimäärin 5,17 % Zn, 0,46 % Pb, 0,40 % Cu, 26,6 ppm Ag ja 0,43 ppm Au. 
Päämalmimineraaleina olivat sinkkivälke, kuparikiisu ja lyijyhohde. Lisäksi mineraaleihin 
kuuluivat mm. baryytti ja uraniniitti (Puustinen 2003).  

Sinkkimalmiot ovat pääosin happaman vulkaniitin ja karsikiven sekä siihen liittyvän dolomiitin 
kontaktivyöhykkeessä. Malmin harmemineraaleina on karsissa dolomiitti, diopsidi ja tremoliitti 
sekä happamassa vulkaniitissa kvartsi, maasälvät ja kiille. Paikoin malmissa on runsaasti 
baryyttia. Varsinaiset malmimineraalit ovat sinkkivälke, kuparikiisu, lyijyhohde, magneettikiisu 
ja rikkikiisu. Aksessorisesti tavataan kubaniittia, valleriittia, godmundiittia, tetrahedriittia, 
tennantiittia ja kultaa. Rakenteeltaan malmia on massiivista, breksiaa ja pirotteista (Papunen ym. 
1986).  

Vihannin esiintymän happaman vulkaniitin raitaiset rikkikiisumalmit ovat massiivisia, mutta 
karsikiven pirotteisia. Niiden malmi koostuu lähes yksinomaan rikkikiisusta, lukuun ottamatta 
reunoja, joissa tavataan magneettikiisua. Pirotteiset kuparikiisumalmiot sisältävät rikkikiisua, 
magneettikiisua, kuparikiisua ja sinkkivälkettä (Papunen ym. 1986). Rikastushiekkaa on alueelle 
läjitetty n. 14 Mt, ja se sisältää Cu 0,08 %, Zn 0,19 %, Pb 0,09 %, S 5,5 % ja Ag 5,9 ppm. 
Läjitysalue on peitetty maalla (Paulamäki 2001). 

Mullikkorämeen (Pyhäsalmen ”satelliittikaivos”) Zn-Pb-Cu-malmia louhittiin vuosina 1989 - 93 
ja 1996 - 2000. Malmia louhittiin 1,2 Mt pitoisuuksilla 6,0 % Zn, 0,3 % Cu, 0,86 % Pb, 40 ppm 
Ag ja 1 ppm Au. (Puustinen 2003). Päämalmimineraaleina olivat pyriitti, sinkkivälke ja 
lyijyhohde sekä aksessorisina  magnetiitti, magneettikiisu ja kuparikiisu. Harmemineraaleina 
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malmissa olivat kvartsi, karbonaatit, serisiitti ja baryytti. Malmi käsiteltiin Pyhäsalmen 
kaivoksen rikastamossa ja rikastushiekat on läjitetty Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekka-
alueelle (Paulamäki 2001). 

3.3.5 Kultakaivokset 

Kultakaivoksia on Suomessa toiminut 27 kpl, joista suurin osa on pienehköjä 
huuhdontakultakaivoksia. Kultakaivoksista seitsemän on sisältänyt myös sulfidimineraaleja, 
erityisesti kuparikiisua, joten ne voidaan laskea ”sulfidimalmikaivoksiksi”. Näistä 
merkittävimmät ovat olleet Haveri, Saattopora ja Orivesi (kts. Taulukko 7.). 

 

Taulukko 7. Suomessa toimineet huomattavimmat sulfidimineraaleja sisältävät kultakaivokset, 
niiden toiminta-ajat, tuotantoluvut (RH = rikastushiekka, SK = sivukivi) ja arvoaineet 
(Puustinen 2003 ja Paulamäki 2001). ”-” tietoa ei saatavilla. 
Table 7. Major closed sulphide mineral bearing gold mines in Finland, their operating periods, 
production (RH = tailings, SK = barren rock and valuable elements (Puustinen 2003 ja 
Paulamäki 2001). Tuot. = produced, läj. = deposited at mine site, ”-” data not available. 
 

Kaivos  Toiminta Malmia  Arvoaineet RH tuot. / läj. SK tuot. / läj.  

Haveri   1942-1960  1,6 Mt  Au, Cu   - / 1,4 Mt 4500 t / - 

Saattopora  1988-1995  2, 1 Mt  Au, Cu  1,9 Mt / - 3,6 Mt / 3,6 Mt 

Orivesi  1990-2003 900 kt  Au  410 kt / - 590 kt / - 

 

Haverin kaivoksesta on eri aikoina louhittu rauta, kupari ja kultamalmia. Kulta-kuparimalmia on 
louhittu n. 1,5 Mt. Kulta esiintyy pääasiassa Co- ja As-mineraalien reunoilla sekä hyvin pieninä 
sulkeumina kobaltiitissa ja suurempina sulkeumina silikaateissa. Sulfidimineraaleina tavataan 
pääasiassa magneettikiisua, kuparikiisua ja pyriittiä. Magnetiittia tavataan myös yleisesti. 
Malmin harmemineraalit ovat kvartsi, sarvivälke, biotiitti, kalsiitti, plagioklaasi, epidootti, 
scheeliitti ja titaniitti. Malmia on esiintymässä runsaasti, mutta kaivostoiminta ei tällä hetkellä 
ole kannattavaa (FinGold-tietokanta, GTK). Rikastushiekkaa toiminnasta on syntynyt n. 1,4 Mt 
ja se on läjitetty alueelle. Rikastushiekka sisältää rikkiä n. 3 %, kultaa 1,6 ppm ja hopeaa 3 ppm. 
Sivukiveä kaivoksesta on syntynyt 4500 t. Läjitysalueen pinnassa pyriitti on hapettunut ja 
läjitysalue on osittain peitetty ja kasvipeitteinen. Merkittäviä ympäristövaikutuksia ei 
läjitysalueen ympäristössä ole havaittu (Paulamäki 2001). 

Oriveden Kutemajärven kultakaivosesta louhittiin vuosina 1990 - 2003 n. 900 kt kultamalmia, 
josta noin puolet rikastettiin. Kaivostoimintaa suoritettiin sekä avo- että maanalaisessa 
kaivoksessa. Malmimineraaleina olivat metallinen kulta sekä kultaa sulkeumina sisältävät 
pyriitti, kvartsi ja arseenikiisu. Kultaa esiintyi myös yhdessä telluridien kanssa (FinGold-
tietokanta, GTK). Malmi kuljetettiin Vammalan kaivokselle rikastettavaksi ja siitä syntyi n. 410 
kt rikastushiekkaa (Paulamäki 2001) 

Kittilän Saattoporan avo- ja maanalaisesta kaivoksesta louhittiin kultamalmia vuosina 1988 - 
1995. Kulta esiintyi pääosin alkuainemuodossa kvartsi-karbonaattijuonissa, jotka sisälsivät myös 
sulfideja, eniten pyriittiä ja magneettikiisua. Juonimaisen esiintymistavan vuoksi sivukiveä 
jouduttiin louhimaan huomattavia määriä. Itse malmia louhittiin n. 2,1 Mt ja sivukiveä n. 3,6 Mt 
(FinGold-tietokanta, GTK). Malmi rikastettiin Rautuvaaran kaivoksella ja rikastushiekkaa syntyi 
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n. 1,9 Mt. Sivukivi (metasedimenttejä ja metapyroklastiitteja) on läjitetty n. 3,6 Mt Saattoporan 
kaivosalueelle (Paulamäki 2001).  

3.4 Muu kaivostoiminta, jossa louhittava malmi sisältää sulfidimineraaleja 

Sulfideja esiintyy myös sellaisissa kivilajeissa, joita louhitaan muiden arvomineraalien/kiven 
kuin itse sulfidimineraalien sisältämien metallien vuoksi. Tällaisissa tapauksissa sulfidien 
esiintyminen on yleensä epätoivottavaa, sillä niiden esiintyminen voi vaikeuttaa kaivoksen 
sivutuotteiden sijoittamista ja käsittelyä. Sulfidimineraalien hapettuminen voi aiheuttaa 
haponmuodostusta jos louhittava kiviaines, sivukivi tai rikastuksessa syntyvä hiekka sisältää 
runsaasti sulfidimineraaleja ja läjitettävällä materiaalilla ei ole itsessään riittävästi 
puskurikapasiteettia happamuuden neutraloimiseen. Tällaisia sulfidipitoisia kivilajeja (esim. 
mustaliusketta) voi esiintyä erityisesti talkki- ja vuolukivilouhoksissa, joissa louhittavat kivilajit 
ovat voimakkaasti muuttuneita mafisia kiviä. Talkki- ja vuolukivet sisältävät yleensä myös 
karbonaatteja, jotka neutraloivat mahdollisten sulfidien aiheuttamaa haponmuodostusta. Myös 
kalkkikiviin voi myös liittyä sulfideja epäpuhtauksina, mutta karbonaatin määrä tekee 
haponmuodostuksesta vähäistä. Merkittävää happaman valuman riskiä talkki-, vuolukivi- ja 
kalkkilouhosten rikastushiekoissa ja sivukivissä ei juuri ole neutraloivien mineraalien 
esiintymisen vuoksi. Suomen teollisuumineraali- ja kivien kaivoksien ja louhosten sijainnit ja 
arvomateriaalit on esitetty kuvassa 7. 

3.4.1 Talkkikaivokset 

Suomen talkkiesiintymät liittyvät pääasiassa proterotsoisiin kiilleliuske- ja 
mustaliuskevyöhykkeisiin (Kainuun liuskevyöhyke ja Outokumpu-assosiaation kivet) Itä-
Suomessa. Talkkiesiintymät ovat alunperin olleet oliviinipitoisia ultramafisia kiviä, jotka ovat 
myöhemmin serpentiiniytyneet ja steatiittisoituneet. Esiintymät koostuvat pääasiassa talkki-
magnesiitti-kivistä, joiden lisäksi esiintymissä voi olla mustaliuskeita, serpentiniittiä, 
kiilleliusketta ja joskus myös karsikiviä (Niemelä 2002). 

Talkkiesiintymät sisältävät mineralogisesti vaihtelevan määrän talkkia ja magnesiittia sekä 
yleensä jonkin verran kloriittia. Lisäksi talkkiesiintymiin liittyy usein sulfideja sisältäviä 
mustaliuskeita. Itse talkkimalmeissa sulfideja esiintyy yleensä 0,5-2 %, jolloin rikkipitoisuus on 
alle 1 %. Suomessa toimi vuonna 2003 13 talkkilouhosta (Taulukko 8.), ja tällä hetkellä 
toiminnassa on viisi louhosta. Mondo Minerals louhii talkkimalmia Sotkamon Lahnaslammella, 
Horsmanahon ja Pehmytkiven kaivoksista Polvijärvellä, Uutelassa ja Kaavilla (Luikonlahti). 
Lisäksi toimintaa laajennetaan Vasarakankaan kaivoksiin. Lisäksi Ranskalainen Luzenac on 
aloittamassa talkin ja nikkelin louhintaa Alasen esiintymästä Sotkamossa.  
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Kuva 7. Suomen teollisuusmineraali- ja kivi kaivokset ja louhokset 2006 (GTK 2006a). 

Figure 7. Industrial mineral and rock mines and quarries in 2006 (GTK 2006a). 
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Taulukko 8. Suomen talkkilouhokset, niiden sijainti, toimintavuodet  sekä malmin ja sivukiven 
määrät (Puustinen 2003). 
Table 8. Talc quarries in Finland, their operating periods and quantities of talc ore and barren 
rock (Puustinen 2003). 
 

Louhos  Kunta  Toiminta Talkkimalmia / kt Sivukiveä ym. / kt 

Leppälahti Liperi  1950-56  1,4   0 

Kinttumäki Outokumpu 1949-53  32   16 

Jormua  Paltamo  1952-71  153   10 

Mieslahti Paltamo  1987-94  64   33 

Pitkäperä Paltamo  1949  16   4 

Horsmanaho Polvijärvi 1981-  6000   6000 

Lipasvaara Polvijärvi 1983-2000 1880   2000 

Pehmytkivi Polvijärvi 2000-  163   312 

Repovaara Polvijärvi 1979-91  716   305 

Vasarakangas Polvijärvi 1977-82  1054   730 

Säyneenjoki Siilinjärvi n. 1830  16   4 

Lahnaslampi Sotkamo  1961-  12870   16000 

Uutela  Sotkamo  1992, 2006- 41   19 

 

Lahnaslammen malmia louhitaan vuolukiviesiintymästä avolouhintana. Kaivos oli vuoden 2004 
alkupuolella kooltaan noin 20,5 ha. Vuosittain louhitaan noin 500 000 - 600 000 t malmia, joka 
kuljetetaan rikastettavaksi ja jatkojalostettavaksi rikastamolle. Talkin rikastuksessa erotetaan 
myös nikkelirikastetta sivutuotteena.  

Malmin louhinnassa syntyy vuosittain noin 1,5 – 2,5 Mt sivukiveä, joka sisältää useita eri 
kivilajeja. Pääasiassa sivukivet ovat musta- ja kiilleliusketta sekä epäpuhdasta vuolukiveä. 
Sivukivi läjitetään sille varatulle läjitysalueelle louhoksen länsipuolelle. Sivukivialueen 
kokonaispinta-ala on 60 ha ja kokonaistilavuus 25 milj. m3, josta jäljellä on noin 9 milj. m3. 
Sivukivialueella muodostuu sulfidipitoisten kivien rapautumisen seurauksena happamia 
suotovesiä noin 150 000 m3 vuodessa. Happamat suotovedet käsitellään neutralointilaitoksessa, 
jossa veden pH nostetaan kalsiumhydroksidilla tasolle pH 9 - 10 nikkelin saostamiseksi. Talkin 
ja nikkelin rikastuksessa syntyvä rikastushiekka sisältää pääosin magnesiittia ja muita 
karbonaatteja. Rikastushiekkaa syntyy n. 800 000 t vuodessa (Jaakko Pöyry Infra. 2005). 
Horsmanahon louhoksesta on louhittu talkkia 1970-luvulta alkaen. Esiintymä sisältää 
vuolukiveä, jonka talkkipitoisuus on n. 50-70 %. Muita mineraaleja ovat magnesiitti, dolomiitti 
ja kloriitti. Malmikivi sisältää sulfidimineraaleja 1-2 % ja paikoin nikkeliarsenidia korkeintaan 
0,3 %. Vasarakankaan talkkikaivoksesta louhittiin Oy Lohja Ab:n toimesta vuosina 1977 - 1982 
noin 1 Mt talkkimalmia ja n. 0,73 Mt sivukiveä. Mondo Minerals on suunnitellut ottavansa 
kaivoksen uudestaan käyttöön vuonna 2007. Louhintaa tulee tapahtumaan vanhasta 
avolouhoksesta sekä kahdesta uudesta avolouhoksesta. Sivukiveä tullaan kaivoksen toiminnan 
aikana louhimaan n. 3,4 Mt. Sivukivet ovat pääosin serpentiniittiä (50  %), kiilleliusketta (10  
%), epäpuhtaita vuolukiviä sekä sulfidipitoisia kvartsikiviä, mustaliuskeita ja karsikiviä. 
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Serpentiniittiä ja sulfidivapaata kiilleliusketta käytetään kaivosalueen tierakenteissa (Suomen IP-
tekniikka Oy 2005). 

Luzenac Suomi Oy on aloittamassa talkin ja nikkelin louhinnan Alasen esiintymästä Sotkamosta. 
Seuraavat kappaleet ovat tiivistelmää Alasen kaivoksen ympäristölupapäätöksestä (Pohjois- 
Suomen ympäristölupavirasto 2004). 

Alasen esiintymän talkki- ja nikkelimalmia louhitaan rikastettavaksi vuosittain noin 0,35 Mt. 
Louhinnassa poistetaan enimmillään rikastukseen kelpaamatonta sivukiveä 0,7 Mt vuodessa. 
Nikkelivaahdotuksesta muodostuva rikastushiekka pumpataan lietteenä rikastamolta 
pääselkeytysaltaaseen. Vuosittain selkeytysaltaan pohjalle kertyy noin 216 000 t rikastushiekkaa. 
Rikastushiekassa on rikkiyhdisteitä alle 0,2 %, mutta runsaasti neutralointikapasiteettia omaavaa 
kiviainesta, kuten magnesiittia (n. 80%) ja dolomiittia. Näin ollen nikkelin liukenemiselle 
otollisia olosuhteita ei pääse selkeytysaltaalla muodostumaan (Pohjois- Suomen 
ympäristölupavirasto 2004).  

Talkin raaka-aineeksi kelpaamatonta sivukiveä louhitaan Alasen kaivoksella 20 vuoden toiminta-
aikana arviolta 2,6 Mm3. Pääosa sivukivestä on serpentiniittiä (60  %) ja serpentiini-
karbonaattitalkkikiveä (20  %). Lisäksi sivukivessä on pienempiä määriä kiilleliusketta, 
mustaliusketta ja talkki-karbonaattikiveä. Alasen serpentiniitin rikkipitoisuus on kuitenkin 
alhainen (<0,1 %) vähentäen riskiä happamien olosuhteiden muodostumiseen. Serpentiniitti-
karbonaattitalkkikiven rikkipitoisuus on noin 0,3  % (Pohjois- Suomen ympäristölupavirasto 
2004). 

Sivukivenä poistettava kiilleliuske ei sisällä merkittäviä määriä haitallisia aineita. Louhittavat 
mustaliuskeet sisältävät enemmän metalleja kuin muut liuskeet. Mustaliuskeen haitta-aineista 
arseeni, nikkeli ja sinkki ovat sitoutuneet pääosin kiisumineraaleihin. Alasen mustaliuskeen 
rikkipitoisuus on noin 7 %. Kiisumineraalit voivat pitkällä aikavälillä alkaa rapautua ja 
muodostaa happoa ja edelleen aiheuttaa nikkelin liukenemista (Pohjois-Suomen 
ympäristölupavirasto 2004). 
 

3.4.2 Vuolukivilouhokset 

Suomen vuolukiviesiintymät liittyvät pääasiassa arkeeisiin kivilajeihin, kuten Kuhmon ja 
Suomussalmen  vihreäkivivyöhykkeisiin. Mineraalikoostumukseltaan vuolukivet koostuvat 
talkista, magnesiitista, breunneriitista ja mahdollisesti serpentiinistä sekä kloriitista. Lisäksi 
mukana voi olla hiukan sulfideja, yleensä pyriittiä (Niemelä 2002). 

Vuolukivikaivoksilla syntyvät sivukivet koostuvat pääasiassa serpentiniitistä, kiilleliuskeista, 
epäpuhtaista vuolukivistä, dolomiitista sekä sulfidipitoisista kvartsikivistä, mustaliuskeista ja 
karsikivistä. Sulfiditonta sivukiveä voidaan yleensä käyttää murskeena ja muuna 
maanrakennusaineena. Lähinnä mustaliuskesivukivi voi aiheuttaa ongelmia sulfidipitoisuutensa 
vuoksi. Rikastushiekkaa vuolukivilouhoksilla ei synny, koska materiaalia ei murskata ja 
rikasteta. Hienojakoista vuolukivihiekkaa syntyy tosin kivikappaleita sahattaessa. Vuonna 2005 
Suomessa toimi neljä vuolukivilouhosta, joiden louhintatilasto on esitetty taulukossa 9. 
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Taulukko 9. Suomen vuolukivilouhokset 2005 (GTK 2006d). * (Puustinen 2003). 
Table 9.  Soapstone quarries in Finland 2005 (GTK 2006d). * (Puustinen 2003). 
 

Louhos:  Kunta:  louhinta kt / v  hyötykivi kt / v   Louhinta aloitettu* 

Kivikangas  Suomussalmi  261    14   1999 

Koskela   Juuka   841   40    

Nunnanlahti  Juuka  169    63    1985 

Tulikivi   Juuka  180    45   1985 

3.4.3 Muut kaivokset 

Maasälpä- ja kvartsilouhokset liittyvät yleensä pegmatiitteihin, jotka voivat sisältää 
sulfidimineraaleja, esimerkiksi kuparikiisua, pyriittiä, arseenikiisua ja magneettikiisua, paikoin 
melko runsaastikin. Kvartsi- ja maasälpälouhoksista kiisuja on tavattu esim. Sotkamon 
Naapurivaarasta, Dragsfjärdin ja Kemiön alueen louhoksista, Viitaniemestä ja Kaatialasta 
(Puustinen 2003 ja Lahti 1997, 1998). 

Kalkki- ja dolomiittikivet voivat sisältää myös kiisuja epäpuhtauksina, mutta niiden määrä on 
yleensä hyvin pieni. Kiisuja on tavattu mm. Ihalaisen karbonaattikivikaivoksella 
Lappeenrannassa,  Dragsfjärdin Glenbölen, Kolarin Äkäsjoensuun, Lohjan Hermalan ja Kurikan 
alueen karbonaattikivilouhoksissa (Puustinen 2003). Karbonaattikivien kiisut eivät aiheuta 
hapettuessaan ongelmia, sillä karbonaattimineraaleja on niin paljon, että syntynyt happo 
neutraloituu. 

Ihalaisen kalkkikivikaivos on alunperin aloittanut toimintansa jo 1500-luvulla. Nykyinen louhinta 
alkoi 1960-luvulla. Kalkkikiven lisäksi kaivoksesta tuotetaan wollastoniittia erillisistä 
wollastoniittikerroksista, jotka sijaitsevat ns. wollastoniittipankissa muodostaen erillisen 
vyöhykkeen esiintymän keskiosassa. Wollastoniittirikkaassa osassa mineraalia on n. 15 - 20 %, 
pääasiassa välikerroksina. Kalkkikiven lisäksi esiintymässä on amfiboliitti- ja leptiitittijuonia 
sekä graniittia (Lunden 1988). 

Vuonna 2004 louhitun kiviaineksen määrä oli n. 2,2 Mt, josta 1,6 Mt oli hyötykiveä ja n. 600 
000 t sivukiveä. Wollastoniittirikastetta tuotetaan vuodessa n. 16 000 t ja kalsiittirikastetta 400 
000 t (luku ei sisällä epäpuhtaita maanparannus- ja kalkkikivijauheita). Rikastushiekkaa syntyy 
vuosittain n. 200 000 t, josta n. 150 000 t läjitetään ja loput hyödynnetään maanrakennuksessa. 
Rikastushiekka koostuu diopsidista (25 - 35  %), wollastoniitista (15 - 25  %), kalsiitista (20 - 25  
%), maasälvistä (8 - 12  %), kvartsista (8 - 12  %), amfibolista (1,5 - 3  %) ja sulfideista (0,5 - 1,5 
%). Rikastushiekka sisältää vähän arseenia, rikkiä ja raskasmetalleja (As 0,16 ppm, Cr 2 ppm, 
Cu 9,3 ppm, Ni 0,9 ppm, Pb 28 ppm ja S 830 ppm) (Kujala 2002). 

 

 

 

 

 



Geologian tutkimuskeskus, Arkistoraportti – Geological Survey of Finland, Archival Document, 2006 
  Vesa Toropainen 
  

27
 

4 SULFIDIMALMIKAIVOSTOIMINNAN KESKEISIMMÄT 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Sulfidimalmikaivostoiminnan ympäristövaikutukset ovat pääosin samanlaisia kuin muunkin 
kaivostoiminnan yleiset vaikutukset. Erityisesti sulfidimalmeille tyypillinen ongelma on 
rikastushiekkojen ja sivukivien sulfidimineraalien hapettuminen sekä sen aiheuttamat happamat 
ja raskasmetallipitoiset valumavedet. 

4.1 Sulfidimalmien hapettumiseen liittyvät ympäristövaikutukset 

Sulfidimalmien kaivostoimintaan kuuluu tavallisesti rikastushiekan ja sivukiven muodostuminen 
ja niiden läjittäminen kaivoksen läheisyyteen. Sivukiveä käytetään myös kaivosten 
maarakentamiseen ja kaivostäyttöön. Läjityskasat ovat yleensä avoimia kaivoksen toiminta-ajan 
ja pääsevät reagoimaan veden ja ilman hapen kanssa. Sivukivissä ja rikastushiekoissa on yleensä 
rikastuksesta huolimatta jäljellä sulfidimineraaleja, erityisesti pyriittiä ja magneettikiisua.  

Kosteissa olosuhteissa metallisulfidimineraalit, pääasiassa rautasufidit, hapettuvat ilman hapen ja 
bakteeritoiminnan vaikutuksesta tuottaen veteen rikkihappoa (H2SO4) sekä vapauttaen veteen 
metalli-ioneja. Tätä ilmiötä kutsutaan termillä hapan valuma (Acid Rock Drainage, ARD).  

Happaman valuman synty vaatii seuraavia osatekijöitä (Keith ja Vaughan 2000): 

− maa-aineksen (rikastushiekassa, kallioperässä, maaperässä) tulee sisältää riittävästi 
sulfidimineraaleja suhteessa neutraloiviin mineraaleihin (alkaliset yhdisteet kuten 
karbonaatit) 

− maa-aineksella on oltava sopiva rakenne (raekoko, tiiviys, ominaispinta-ala) jotta se 
sallii vedenjohtavuuden ja hapen pääsyn sulfidimineraalien pinnoille ja sieltä edelleen 
valumana pois 

− ilmaston (tai pienvesistön) on mahdollistettava happirikkaan veden pääsy maa-
ainekseen satamalla tai virtaamalla. 

Happaman valuman veden tyypillisiä ominaisuuksia ovat (Keith ja Vaughan 2000): 

− matala pH, yleensä välillä 2,1 – 6,6 

− korkea redox-potentiaali 

− sähkönjohtavuus 800 – 6500 µS/cm, joka on satoja kertoja luonnonvesiä korkeampi 

− tiettyjen alkuaineiden kohonneet pitoisuudet: Fe, sulfaatti, (H+) sekä raskasmetallit 
riippuen ARD:n lähteestä (Zn, Ni, Cu, Pb, Co, Hg, Cd, As) sekä liuennut Al.  

Hapan valuma voi aiheuttaa vesistöissä pH:n laskua, redox-potentiaalin nousua, metalli-ionien 
määrän kasvua, veden sähkönjohtavuuden lisääntymistä, veden happimäärän laskua sekä vedessä 
olevan liukoisen alumiinin määrän kasvua, mikä voi aiheuttaa kaloilla alumiinimyrkytyksen. 
Nämä tekijät voivat aiheuttaa luonnossa olosuhteille herkkien lajien vähenemistä, kalojen 
poikastuotannon laskua ja kalojen kuolemia hapenpuutteeseen. Lisäksi hapan valuma vaikuttaa 
ihmisten käyttämän pohja- ja pintaveden laatuun ja myös vesistöjen visuaaliseen tilaan, sillä 
useat metallihydroksidit värjäävät veden kirkkaan väriseksi (Keith ja Vaughan 2000). 
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4.1.1 Sulfidimineraalien hapettuminen 

Eri sulfidimineraalit hapettuvat eri lailla ja eri nopeuksilla. Pyriitti on tärkein sulfaattilähde, 
koska sen määrä on rikastushiekoissa yleensä suurin. Muiden sulfidien vaikutus liittyy 
pääasiassa raskasmetallien vapautumiseen niitä sisältävien mineraalien rapautumisen yhteydessä. 
Muut tärkeät hapanta valumaa aiheuttavat mineraalit ovat magneettikiisu, lyijyhohde, kuparikiisu 
ja sinkkivälke. Lisäksi arseenikiisusta vapautuva As on merkittävää ympäristön kannalta. 
Rikastushiekkojen olosuhteissa reaktioherkkyys heikkenevässä järjestyksessä on yleensä 
magneettikiisu → lyijyhohde - sinkkivälke → pyriitti-arseenikiisu → kuparikiisu (Keith ja 
Vaughan 2000). 

Pyriitillä (FeS2) on useita hajoamistapoja riippuen pH:sta: 

Jos pH > 4, pyriitti hajoaa veteen liuenneena olevan hapen vaikutuksesta: 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2SO4
2- + 2H+ (R1) 

Ferrorauta liukenee tällöin vesiliuokseen jossa se hapettuu ferriraudaksi: 

Fe2+ + 1/4O2 + H+ → Fe3+ + 1/2 H2O (R2) 

Bakteeritoiminta (esim. Acidithiobacillus ferrooxidans) voi nopeuttaa reaktiota jopa 105-
kertaiseksi 

Korkeissa pH-oloissa ferrirauta reagoi veden ja hapen kanssa muodostaen saostuvaa 
rautahydroksidia: 

Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+ (R3) 

Raudan saostuessa saostumaan pidättyy myös muita metalleja, joita sulfideista on happamissa 
olosuhteissa liuennut. 

Alhaisessa pH:ssa (< 4) Ferrirauta reagoi pyriitin kanssa: 

FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2SO4
2- + 16H+ (R4) 

Ferriraudan aiheuttama hapettuminen on jopa 10 kertaa nopeampaa kuin hapen aiheuttama. 
Reaktiot (Rl), (R3) ja (R4) tuottavat happoa, joka aiheuttaa metalli-ionien mobilisoitumista. 

Bakteeritoiminta vaikuttaa pyriitin reaktiotiehen ja nopeuteen monimutkaistaen ja nopeuttaen 
reaktioita. Pyriitin hapettumisreaktioissa syntyy myös useita metastabiileja välituotteita, kuten 
ferrihydriittiä (5Fe2O3·9H2O), schwertmanniiittia (Fe8O8(OH)6SO4 - Fe16O16(OH)10(SO4)3), 
götiittiä (FeO(OH)) sekä stabiilimpaa jarosiittia (KFe3(SO4)2(OH)6) ja hematiittia (Fe2O3), 
kemiallisista olosuhteista riippuen (Dold 2000).  

Pyriitin polymorfin Markasiitin (FeS2) hapettumisreaktio on kokonaisreaktiona samanlainen 
kuin pyriitillä, mutta se sisältää välituotteina tiosulfaattia, sulfiittia ja mahdollisesti myös 
polysulfideja. Markasiitti reagoi myös hiukan nopeammin kuin pyriitti,  mikä johtuu ilmeisesti 
pienemmästä raekoosta sekä kaksostuksesta ym. tekijöistä, jotka lisäävät reaktiopinta-alaa. 
Markasiitti hajoaa suhteellisen nopeasti myös ilmassa olevan hapen ja veden vaikutuksesta 
(Keith ja Vaughan 2000). 

Magneettikiisu esiintyy useassa eri muodossa, joista yleisimmät ovat monokliininen Fe7S8 ja 
heksagoninen Fe~9S~10. Magneettikiisu on pyriittiä huomattavasti herkemmin reagoiva, johtuen 
hilassa olevista vakansseista. Reaktio tapahtuu pääpiirteittäin samoin kuin rikkikiisulla:  

9Fe(1-x)S + (2-x/2)O2 +xH2O →  (1-x)Fe2+ + SO4 2- +2xH+ 

Reaktioherkkyys voi olla jopa 10 - 200 -kertainen ja riippumaton pH:sta (2 - 6) n. 10˚C 
lämpötilassa verrattuna pyriitin reaktioon. Tämän vuoksi magneettikiisun hapettuminen on 
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merkittävä tekijä erityisesti hapettumisen alkuvaiheessa. Korkeammissa lämpötiloissa pH:n 
vaikutus kasvaa (Dold 2000). 

Monokliinisen ja heksagonisen magneettikiisun reaktionopeuksien suhde ei ole täysin selvä. 
Luonnossa monokliinista muotoa tavataan heksagonisen muodon oksidaatiovyöhykkeissä, mutta 
laboratoriokokeissa heksagonisen magneettikiisun on raportoitu reagoivan herkemmin. 
Magneettikiisun hapettuminen voi tuottaa atomista rikkiä, markasiittia tai pyriittiä. Nämä 
reaktiot ovat happamuutta vähentäviä (Keith ja Vaughan 2000) 

Kuparikiisu (CuFeS4) on yhdessä molybdeenihohteen kanssa varsin resistantti hapettumiselle. 
Ferriraudan osallistuessa hapettamiseen hapettumisherkkyys kasvaa, vaikkakin paljon 
vähemmän kuin pyriitin hapettuminen (Dold 2000). 

Kuparikiisun kokonaishapettumisreaktio on: 

2CuFeS2 + 4O2 → 2Cu2+ + Fe2++ SO4
2- 

Kuparikiisun hapettuminen happamassa pH:ssa (< 5,5): 

CuFeS2 + 17/4 O2 + 5/2 H2O→  H2SO4 + Cu2+ + Fe(OH)3 + SO4
2- 

Kuparikiisun hapettuminen heikosti happamassa tai neutraalissa pH:ssa: 

CuFeS2 + 17/4 O2 + 9/2 H2O →  2H2SO4 + Cu(OH)2 + Fe(OH)3 

Kuitenkin yhdessä ferriraudan aiheuttaman hapettumisen ja ferrihydraatin saostumisen kanssa 
reaktio on happamuutta tuottava: 

10 2CuFeS2 + 17/2O2 +5 H2O → 2Cu2++ 2Fe(OH)3 + 4SO4
2- + 4H+ 

Lyijyhohde (PbS), sinkkivälke (ZnS) ja muut raskasmetallimonosulfidit ovat suhteellisen 
resistantteja mineraaleja hapen aiheuttamaa hapettumista vastaan. Kuitenkin pyriitistä vapautuva 
ferrirauta (Fe3+) hapettaa raskasmetallisulfideja alhaisissa pH-oloissa (pH < 3) ja mobilisoi 
raskasmetalleja (Dold 2000). Metallisulfidien hapettuminen ei yleensä tuota happamuutta. 
Reaktiot ovat happoa tuottavia ainoastaan, jos metallisulfidista vapautunut metalli-ioni 
hydrolysoituu tai saostuu hydroksidina, oksidina tai karbonaattina (e.g. Lapakko 2002). 

Yleinen reaktio tälle metallisulfidien hapettumiselle on: 

MS + nFe3+ →-> Mn+ + S + nFe2+  : ZnS +2O2 → Zn2+ + SO4
2-  

PbS + 2O2 → Pb2+ + SO4
2- , jossa 

MS = kiinteä raskasmetallisulfidi; Fe3+ = vesiliukoinen ferrirautaioni; Mn+ = vesiliukoinen 
raskasmetalli-ioni; S = vapaa rikki; Fe2+ = vesiliukoinen ferrorautaioni. 

Lyijyhohteen on todettu olevan resistantimpi hapettumiselle kuin sinkkivälkkeen. Tämä johtunee 
siitä että sinkkivälke reagoi suoraan sinkkisulfaatiksi, kun taas lyijyhohteen reaktiossa syntyy 
rakeiden pintaan välituotteena anglesiittia (PbSO4), joka on hyvin vaikealiukoista ja muodostaa 
rakeiden päälle suojaavan kalvon. Vastaavaa sekundaarista sulfaattia ei sinkkivälkkeellä 
muodostu. Jos sinkkivälke sisältää rautaa, se tuottaa liuokseen ferrirautaa kuten 
magneettikiisukin (Dold 2000). 

Arseenikiisu (FeAsS) ja markasiitti sisältävät molemmat dianioniryhmän ja ovat rakenteeltaan 
lähellä pyriittiä. Arseenikiisua on rikastushiekoissa yleensä hyvin vähän, mutta 
mielenkiintoiseksi sen tekee arseenin vapautuminen hajoamisessa. Markasiittia esiintyy 
merkittävissä määrin lähinnä kivihiililouhinnan yhteydessä, mutta sitä tavataan myös 
sulfidimalmeissa pieniä määriä. Arseenikiisu hajoaa nopeasti alhaisessa pH:ssa. Arseenikiisun 
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hapettuessa syntyy arseniitteja ja arsenaatteja, joista arseniitti (AsO3
3-) on erityisen toksista 

(Keith ja Vaughan 2000). 

Hapen vaikutuksesta arseenikiisu hapettuu seuraavan kokonaisreaktion mukaisesti:  

4FeAsS + 13O2 + 6H2O → 4Fe2+ + 4SO4
2- + 4H2AsO4

- + 4H+ 

Kun mukaan otetaan ferroraudan aiheuttama hapettuminen ja ferrihydroksin muodostuminen, on 
reaktio: 

FeAsS + 7/2O2 + 6H2O → Fe(OH)3 + SO4
2- + H2AsO4

- + 3H+ 

Kun ferrirauta osallistuu hapettamiseen, reaktionopeus on samaa luokka kuin pyriitillä. Jos happi 
on pääasiallinen hapetin, reaktio on hieman hitaampi (Dold 2000). 

4.1.2 Neutralointireaktiot ja neutraloivat mineraalit 

Happoa tuottavat reaktiot laskevat liuoksen pH:n jopa alle 2:n. Happamuus ja ferrirauta 
liuottavat mineraaleja ja mobilisoivat metalleja liuokseen. Rikastushiekoissa ja maa-aineksissa 
on usein neutraloivia mineraaleja, jotka vastustavat pH:n nousua reagoimalla vapaan protonin 
kanssa. Tämä aiheuttaa metalli-ionien saostumista hydroksideina ja hydroksisulfaatteina ja voi 
puskuroida pH:ta. Karbonaatit ovat yleisimpiä ja voimakkaimpia neutraloivia mineraaleja (Dold 
2000). 

Kalsiitti (CaCO3) on yleisin ja voimakkain happamuuden neutraloija sen reaktioherkkyyden 
vuoksi.  

Lähellä neutraalia olevassa pH:ssa protoneita (H+) kuluttava reaktio on: 

CaCO3 + H+ → Ca2+ +HCO3
- 

Happamassa pH:ssa  (< 6,5)  reaktiossa muodostuu kaasumaista hiilidioksidia: 

CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O 

Sideriitti (FeCO3) voi toimia olosuhteista riippuen joko neutralisoivana tai happoa tuottavana 
mineraalina. 

Sideriitti liukenee happamassa pH:ssa vesiliuokseen: 

FeCO3 + H+→ Fe2+ + HCO3
- 

Yhdessä ferroraudan hapettumisen ja ferrihydroksidin muodostumisen kanssa reaktio on 
happamuutta tuottava: 

4FeCO3 + O2 + 10H2O → 4HCO3
 - + 4Fe(OH)3 + 4H+ 

Jos liuoksessa on vetykarbonaatti-ioneja ja ferrorautaa, sideriittiä voi muodostua reaktion: 

Fe2+ + HCO3
- → FeCO3 + H+  

mukaisesti. Reaktio toimii puskurina pH-välillä 5 - 5,5. 

Kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2) käytetään yleisesti pH:n nostoon rikastusprosessissa: 

Ca(OH)2 + 2H+ → Ca2+ + 2H2O  

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH- 

Kalsiumhydroksidi on hyvin vesiliukoista, joten se huuhtoutuu rikastushiekasta nopeasti eikä 
siten omaa suurta neutraloivaa vaikutusta rikastushiekka-alueilla. 
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Aluminosilikaattien liukeneminen happamissa olosuhteissa kuluttaa H+ -ioneja,  vähentää 
happamuutta ja tuottaa veteen  metallisia Ca, Mg, Fe(II)) –ioneja, alkali-ioneja (Na, K) sekä 
liuennutta piitä ja alumiinia. Aluminosilikaattien reaktiot ovat kuitenkin paljon hitaampia kuin 
sulfidien ja karbonaattien ja niiden vaikutus happamuuden neutraloinnissa varsin vähäistä (Dold 
2000). 

Kalimaasälpä (KAlSiO3O8) voi rapautua kaoliniitiksi sitoen protoneja:  

2KAlSiO3O8 + 9H2O + 2H+ →  Al2Si2O5(OH)4 + 2K+ + 4H4SiO4  

ja kaoliniitti edelleen gibbsiitiksi, serisiitiksi ym. savimineraaleiksi. 

Plagioklaasi (NaAlSi3O8 - CaAl2Si2O8) rapautuu happamissa olosuhteissa myös kaoliniitiksi 
vapauttaen Ca2+ ja / tai Na2+. 

Myös muut aluminosilikaatit kuten muskoviitti (KAl2(AlSi3)O10(OH)2, pyrokseenit ja 
amfibolit rapautuvat kloriitiksi, joka matalassa pH.ssa voi rapautua edelleen serisiitiksi, 
kaoliniitiksi tai Mg-montmorilloniitiksi. Biotiitti (K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2) rapautuu 
hydrobiotiitiksi ja edelleen vermikuliitiksi (Dold 2000). Muiden mineraalien 
rapautumisherkkyyksiä on estitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Yleisimpien mineraalien suhteellinen reaktiivisuus pH 5,0:ssa (Jambor 2000). 
Table 10. Relative solubility of common minerals in pH 5,0 (Jambor 2000). 
 

Reaktiivisuus: Mineraali:      Suhteellinen  

reaktiivisuusnopeus 

Liukenee  kalsiitti, dolomiitti, magnesiitti, aragoniitti, brusiitti   1,0 

Nopea rapautuminen  anortiitti, oliviini, granaatti, diopsidi, wollastoniitti, 

jadeiitti, nefeliini, leusiitti, spodumeeni   0,6 

Keskink. rapaut. enstatiitti, augiitti, sarvivälke, tremoliitti, aktinoliitti,   

biotiitti, kloriitti, serpentiini, talkki, epidootti,  

zoisiitti, hedenbergiitti, glaukofaani, antofylliitti  0,4 

Hidas rapautuminen  albiitti (Ab100-Ab30), kaoliniitti, vermikuliitti, 

montmorilloniitti, gibbsiitti     0,02 

Erittäin hidas rapaut. kalimaasälpä, muskoviitti     0,01 

Inertti   kvartsi, rutiili, zirkoni      0,004 

4.1.3 Liukoisten alumiinin ja raudan aiheuttamat ongelmat 
Vaikka alumiini on yksi yleisimmistä alkuaineista maaperässä, sen pitoisuudet luonnonvesissä 
ovat yleensä erittäin pieniä. Kuitenkin pH:n laskiessa alumiinin liukoisuus kasvaa lähes 
eksponentiaalisesti. (Lahermo ym. 2002 ). Luonnonvesissä alumiini voi esiintyä hyvin erilaisissa 
muodoissa, kuten vapaana kationina (Al3+), orgaaniseen aineeseen sitoutuneena tai 
kompleksoituneena alumiinina, saostuneena hydroksidina (Al(OH)3) sekä hienossa 
mineraaliaineksessa olevana alumiinina (Derome 1989 ja 1990). Alumiinin esiintymismuoto 
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vaikuttaa sen biosaatavuuteen ja myrkyllisyyteen eliöille ja kasveille, joten esiintymismuoto 
onkin tärkeämpi kuin alumiinin kokonaismäärä (Lahermo ym. 2002). 
 
Alumiinin reaktiot liuoksessa vapaasta alumiinista (Al3+) gibbsiitiksi (Al(OH)3) puskuroivat 
veden pH:ta välillä 4,5-5,0. Protonien määrän lisääntyessä ja pH:n laskiessa alle 5:n vapaan 
alumiinin määrä kasvaa radikaalisti, kun neutraalissa pH:ssa stabiili gibbsiitti liukenee seuraavan 
kaavan mukaisesti: 
Al(OH)3  + H+ → Al(OH)2

+ + H2O  
Al(OH)2

+  + H+ → AlOH2+ + H2O  
AlOH2+ + H+ → Al3+ + H2O 
Yli pH 8:ssa alumiini esiintyy aluminaatti-anionina (Al(OH)4

-) (McBride 1994). 
 
Alumiinin toksisuus on korkeimmillaan veden pH-tason ollessa 5,5 ja alumiinin hydroksidi-
muotojen (mm. AlOH2+) vallitsevia. Alumiinin toksisuus eliöille perustuu fyysiseen ärsytykseen 
ja suolatasapainon häiriintymiseen. Alumiini saostuu kalojen ja pohjaeläinten kidusten pinnoille 
ja haittaa niiden normaalia hengitystoimintaa. Alumiini estää myös eläinten ionivaihdosta 
vastaavien epiteelisolukoiden toimintaa ja vaurioittaa niiden rakennetta (Vuori 2004). 
 
Raudan käyttäytyminen vesissä ja sen olomuodot riippuvat Eh- ja pH-tasosta sekä vedessä 
olevista epäorgaanisia ja orgaanisisia komplekseja muodostavista yhdisteistä. Pelkistävissä 
oloissa esiintyvä ferrorauta (Fe2+) on liikkuva kationi. Jos vedessä on runsaasti sulfaatteja, rautaa 
on myös FeSO4-muodossa. Ferriraudan mobiloitumisen edellyttämät poikkeuksellisen happamat 
olosuhteet (pH < 3,0) voivat syntyä sulfidien hapettuessa (Lahermo ym. 2002 ). Rauta voi myös 
polymeroitua ja muodostaa happamuudesta riippuvia FeOH2+- ja Fe(OH)2

+-komplekseja (Hem 
1989). 

Myös liukenemattomat alumiinin ja raudan yhdisteet voivat olla haitallisia suurina määrinä. 
Saostuessaan eliöiden kudoksien pinnoille alumiini- ja rautahydroksidit  heikentävät esim. 
kalojen keuhkojen ja mädin hapenläpäisykykyä sekä mikro-organismien pinnan läpi tapahtuvaa 
osmoosia. Materiaalien pinnoille saostuessaan alumiini ja rauta aiheuttavat ekologisia ongelmia 
vähentäessään kivimateriaalin pintojen kitkaa, jolloin eliöiden kiinnittyminen pinnoille vaikeutuu 
(Keith ja Vaughan 2000). Toisaalta saostuessaan ne sitovat muita metalleja ja vähentävät näin 
liuenneiden metallien pitoisuuksia vedessä.  

4.2 Muut sulfidikaivostoiminnan ympäristövaikutukset 

Sulfidimalmikaivostoiminnan ympäristövaikutukset, lukuun ottamatta mahdollista hapanta 
valumaa, ovat pääosin vastaavanlaisia kuin muullakin kaivostoiminnalla (vrt. esim. Heikkinen 
ym. 2005). Kaivos vaikuttaa ympäristöönsä, luonnonympäristöön sekä alueen läheisyydessä 
eläviin ihmisiin ja yhteiskuntiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. Kaivostoiminta vaikuttaa 
luonnonympäristöön yleensä negatiivisesti, mutta vaikutuksia voidaan usein pienentää 
käyttämällä tehokkaita ja ympäristölle ystävällisiä menetelmiä. Ihmisiin ja yhteiskuntaan 
vaikutukset ovat osin negatiivisia, osin positiivisia. Positiiviset vaikutukset liittyvät työllisyyteen 
ja alueen taloudelliseen kehitykseen. Negatiiviset vaikutukset välittyvät usein 
luonnonympäristön kautta. Vaikutusten suuruuteen vaikuttavat huomattavasti kaivoksen sijainti,  
toiminta-aika, malmityyppi, toiminnan laajuus, mahdollinen rikastamo, louhintatapa ym. seikat 
(Heikkinen ym. 2005). 
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4.2.1 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Kaivostoiminta voi aiheuttaa luonnonympäristöön maisemallisia, fysikaalisia, kemiallisia tai 
ekologisia muutoksia. Louhinta vaikuttaa maisemallisesti yleensä suhteellisen pienellä alueella, 
varsinkin, jos louhinta tapahtuu maanalaisesti. Alueilla, joissa on maisemallisesti tärkeitä 
kohteita, kuten suojelualueita tms., avolouhinnan vaikutus on merkittävämpi. Alueen maisema 
muuttuu myös läjitystoiminnan, maarakentamisen sekä infrastruktuurin rakentamisen 
vaikutuksesta. Toiminnan aiheuttamia fysikaalisia vaikutuksia voivat olla esim. eroosion 
lisääntyminen, maan vajoaminen sekä valuma-alueen muutokset. Vajoamista voi tapahtua 
erityisesti maanalaisen louhinnan yhteydessä, jos kaivostilojen ja –käytävien katot pääsevät 
romahtamaan. Kattojen romahtamista vähennetään täyttämällä louhitut tilat murskeella tai 
tukemalla seinämiä patorakenteilla. Lisäksi louhinta aiheuttaa yleensä mm. pohjaveden pinnan 
alenemista louhoksen läheisyydessä. Toiminnan päätyttyä veden pinnat kuitenkin tavallisesti 
palautuvat (Heikkinen ym. 2005). 

Kaivoksella käytettävät kemikaalit ja polttoaineet sekä alueella muodostuvat valumavedet voivat 
heikentää alueen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien kemiallista laatua. Vesistövaikutukset 
voivat ulottua myös kaivoksen alapuolisiin vesistöihin ja vaikuttaa myös vesistön ekologiaan. 
Veden laadun heikentyminen voi aiheuttaa rajoituksia veden hyötykäytölle (Heikkinen ym. 
2005). Vesistövaikutuksia voidaan vähentää mm. valumavesien käsittelyllä. 

Louhinnasta sekä kaivoksen ja rikastamon prosesseista voi päästä ilmaan sulfidi- ja 
metallipitoista pölyä, räjähdyskaasuja sekä polttoaineiden palamiskaasuja, joilla voi suurina 
pitoisuuksina olla vaikutusta lähiympäristön kasvillisuuteen ja ilmanlaatuun. Lisäksi kaivos- ja 
rikastustoiminnasta sekä kaivoksen liikenteestä aiheutuu melua kaivoksen lähiympäristöön 
(Heikkinen ym. 2005). 

Kaivostoiminta muuttaa myös toimintaan käytetyllä alueella olevaa ekosysteemiä. Kaivosalueen 
eläimistön ja kasviston lajimäärä ja eliömäärä yleensä vähenevät, mutta kaivostoiminnan 
lopettamisen jälkeen kasvillisuudelle ja eläimistölle pyritään mahdollistamaan palaaminen 
alueelle.  

4.2.2 Vaikutus ihmisiin ja yhteiskuntaan 

Kaivoksen vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan riippuvat huomattavasti lähtötilanteesta. Kaivos 
vaikuttaa välittömässä läheisyydessä asuviin ihmisiin mm. melun, maankäytön muutoksien, 
hajujen, kasvaneen liikenteen, pölyn ja muiden luonnonoloihin vaikuttavien muutosten kautta. 
Osa vaikutuksista syntyy kaivosta perustettaessa, osa sen toimiessa aktiivisesti ja osa vaikuttaa 
vielä kaivoksen sulkemisen ja alueen ennallistamisenkin jälkeen. 

Kaivostoiminta vaikuttaa yleensä positiivisesti alueen työllisyyteen, verotuloihin, palvelujen 
kysyntään ym. kaupalliseen toimintaan kasvaneen väkimäärän ja kysynnän vuoksi. Ihmisten 
väkimäärän kasvu voi kuitenkin toisinaan aiheuttaa myös sosiaalisia ongelmia väestön rakenteen, 
kulttuurin, kustannustason, tulonjaon ym. tekijöiden muuttumisen vuoksi. 

Alueen infrastruktuuri paranee tiestön, sähköistyksen, asuntojen, sosiaalisten palveluiden ja 
kunnallistekniikan rakentamisen myötä (Heikkinen et al. 2005). 

4.3 Esimerkkejä sulfidimalmikaivostoiminnan ympäristövaikutuksista Suomessa 

Suurin osa Suomessa toimineista sulfidimalmikaivoksista (alkaen 1500-luvulta) on ollut pieniä 
kaivoksia, joiden ympäristövaikutukset ovat olleet varsin vähäisiä ja paikallisia. Muutamana 
viime vuosikymmenenä kaivostoiminta on loppunut useilta kaivoksilta ja samalla  yhteiskunnan 



Geologian tutkimuskeskus, Arkistoraportti – Geological Survey of Finland, Archival Document, 2006 
Yhteenveto sulfidimalmikaivostoiminnasta Suomessa ja toiminnassa muodostuvista sivutuotteista… 
 

34 

mielenkiinto sekä lainsäädännön muutokset ovat kohdistuneet kaivosten ympäristövaikutuksiin  
enemmän kuin varhaisen kaivosteollisuuden aikana. Suurista suljetuista sulfidimalmikaivoksista 
ja niiden ympäristövaikutuksista on tehty useita tutkimuksia, esimerkiksi Sipilä (1994), Tenhola 
ja Räisänen (2006), Salonen ym. (1999, 2001), Tuovinen (2002), Heikkinen ym. (2002), 
Räisänen ym. (2005), Räisänen ja Juntunen (2004) ja Carlsson ym. (2002). Näin on saatu tietoa 
siitä, kuinka kaivokset ovat vaikuttaneet ympäristöönsä. Samoin myös toimivien kaivosten 
vaikutuksista niiden ympäristöön on nykyisin tehty yhä enemmän tutkimuksia mm. YVA-
menettelyjen tarpeisiin (esim. Suomen IP-tekniikka Oy 2004, Jaakko-Pöyry Infra 2005, Lapin 
Vesitutkimus Oy 2005). Seuraavissa kappaleissa on kuvattu eräiden kaivoksien 
ympäristövaikutuksia ja niistä tehtyjä tutkimuksia. 

4.3.1 Orijärvi   

Kiskon kunnassa toimi vuosina 1758 - 1957 Suomen vanhin kuparikaivos, Orijärven kaivos. 
Kaivoksesta louhittiin yhteensä n. 920 kt Cu-Pb-Zn-malmia, jossa oli keskimäärin 1,32 % Cu, 
1,03 % Pb ja 3,32 % Zn. (Puustinen 2003). Ensimmäinen louhintavaihe loppui 1800-luvun 
lopussa kannattavuuden laskun vuoksi. Tällöin malmista oli rikastettu vain kupari. 
Sinkkipitoinen rikastushiekka oli läjitetty louhoksen viereen. Vuonna 1911 sinkkiä alettiin 
rikastamaan vaahdottamalla, jolloin rikastukseen otettiin myös vanhat rikastushiekat. Kuparin 
rikastaminen alkoi uudestaan 1930-luvulla. Malmi louhittiin loppuun  vuonna 1956. Orijärven 
kaivoksen rikastushiekka-alueen ympäristövaikutuksia ovat tutkineet mm. Salonen ym. (1999), 
Tuovinen (2002) ja Ewurum (2000).  

Rikastushiekkaa on läjitetty alueelle yhteensä n. 1 Mt ja sen keskimääräiset pitoisuudet ovat Cu 
0,2 %, Zn 0,86 %, Pb 0,38 %, Co 29 ppm ja S 2,7 %. Rikastushiekka-alue sijaitsee Orijärven 
rannan tuntumassa. Rannan ja rikastushiekka-alueen välissä ovat vain tienpenkka ja 
kosteikkoalue ja rikastushiekka-alueen vedet pääsevät laskemaan Orijärveen ojaa pitkin. 
Rikastushiekka-alueelle virtaa vettä rikastushiekka-alueen ja rikastamon väliin padotusta 
tekolammesta. Rikastushiekka-alue on peitetty, ja se kasvaa ruohoa ja puita. Se on myös osittain 
aidattu (Paulamäki 2001). Rikastushiekan kuivin osa on hapettunutta, ja siitä on uuttunut pois 
metalleja n. 60 cm syvyyteen asti (Tuovinen 2002), mutta sen syvemmät osat ovat vähemmän tai 
ei lainkaan hapettuneita (Salonen ym. 1999). Salosen ym. (1999) mukaan metallipitoisuudet ovat 
laskeneet rikastushiekan hapettumisen vaikutuksesta sen pintaosassa sinkillä 66 000 ppm:sta 6 
000 ppm:aan, kuparilla 10 050 ppm:sta 2 430 ppm:aan ja lyijyllä 12 400 ppm:sta 6 960 ppm:aan. 

Tuovinen (2002) on tutkinut rikastushiekasta liuenneiden metallien vaikutusta Orijärven 
piilevästöön. Tuovisen (2002) mukaan järven sedimenteistä on selvästi nähtävissä happaman 
valuman aiheuttama metallikuormitus (kts. Taulukko 11.), ja sen vaikutus piilevästöön lajiston 
köyhtymisen muodossa 1950-luvulta lähtien. Vuonna 2002 Orijärven pintavesienkin 
metallipitoisuudet olivat huomattavan korkeita (Zn 600 µg/l, Cu 20 µg/l, Pb 1,5 µg/l ja Cd 7 µg/l) 
(Tuovinen 2002). 
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Taulukko 11. Orijärven kaivoksen alueen vesien alkuainepitoisuuksia (mg/l) vuosina 1998-1999 
(Räisänen ym. 2005). 
Table 11. Element concentrations (mg/l) in waters at Orijärvi mine area in 1998-1999 (Räisänen 
et al. 2005). 
 

Pohjavedet:   pH  SO4
2-   Cu  Fe  Zn 

Rikastushiekka  2,5  3800   0,58  1,32  11,1 

Pintavedet: 

Tekolammen valuma  4,9  56,5   1,67  0,47  17,0 

Läjitysalueen valuma   5,1  217   0,64  0,71  14,3 

Orijärvi   6,1  22,5   0,02  0,09  0,24 

Määrjärvi   6,4  18,7   0,02  0,07  0,27 

Puro    6,3  1,0   0,03  0,14  0,01 

4.3.2 Aijala 

Kiskon kunnassa sijaitsevan Aijalan Cu-kaivoksen rikastamon rikastushiekan läjitysalue on 
padottu mäkien väliin n. 600 m päähän entisestä rikastamosta. Läjitysalueen pinta-ala on 18 
hehtaaria ja se sisältää n. 2 Mt rikastushiekkaa. Läjitysalueesta suurin osa on peitetty soralla ja 
tällä alueilla kasvaa kitukasvuista puustoa ja vähän aluskasvillisuutta. Peittämätön osa on 
pintaosastaan hapettunut ruskeaksi. Alueella on myös kaksi pientä lampea. Pintavesi purkautuu 
lampien kautta laskuojana Kiskonjokeen. Aijalan rikastushiekka-alueen vaikutuksia ympäristöön 
on tutkinut mm. Sipilä (1994a). 

Sipilän (1994) mukaan rikastushiekka oli 1990-luvun alussa lampien alla olevia alueita lukuun 
ottamatta hapettunut korkeintaan metrin syvyyteen asti. Hapettuneesta osasta magneettikiisu oli 
kokonaan rapautunut, mutta muita sulfideja (rikkikiisu ja kuparikiisu) oli jonkin verran jäljellä. 
Rikastushiekassa alunperin esiintynyt karbonaatti oli liuennut hapettuneesta osasta sulfidien 
hapettumisessa muodostuvan happamuuden vaikutuksesta, joten rikastushiekan sisäinen 
puskurikapasiteetti oli pintaosista loppunut. Alemmissa hapettumattomissa osissa karbonaattia 
oli yhä jäljellä (vrt. Taulukko 12.). Koska karbonaatin neutralointivaikutus oli pintaosista 
loppunut, oli huokosveden pH happamimmillaan 2,55 rikastushiekan hapettuneissa osissa, kun 
hapettumattomien osien pH oli lievästi emäksinen. Hapettuneesta kerroksesta olivat liuenneet 
pois osittain arseeni, kadmium, kupari, mangaani, rikki, sinkki, alumiini ja fosfori. Rauta- ja 
lyijypitoisuuksissa ei ollut selvää muutosta. Elohopea oli rikastunut hapettuneeseen kerrokseen. 

Rikastushiekka-alueen lammen ja siitä lähtevän ojan vesi oli hapanta. Lammen veden pH oli 4,6, 
laskuojan alun 4,9 ja lopun 5,8. Samoin laskuojan alussa sulfaattipitoisuus ja sähkönjohtavuus 
olivat korkeita. Lyijypitoisuus on suurimmillaan lammen vedessä. Laskuveden vaikutus oli 
havaittavissa Kiskojoen vedessä vielä 1 km alavirtaan. Rikastushiekka-alueen lammen 
metallipitoisuudet ja sulfaattipitoisuus ylittävät käyttöveden pitoisuusrajat. (Sipilä 1994a). 
Räisäsen (2005) tutkimuksessa rikastushiekka-alueen vesien pH:t ovat yhä samalla tasolla kuin 
Sipilän (1994a) tutkimuksessa (Taulukko 13.). 
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Taulukko 12. Aijalan rikastamon rikastushiekan mineraalikoostumus (%) (Sipilä 1994a). 
Table 12. Mineral composition (%) of the Aijala concentration plant tailings (unoxidised and 
oxidised) (Sipilä 1994a). 
 

Mineraalit:    Hapettumaton Hapettunut 

Kvartsi, maasälpä, muskoviitti 64,2   - 

Kv, msp, muut silikaatit  -   85,2 

Opaakit    11,8   14,0 

Biotiitti    10,0   - 

Karbonaatti    8,8   - 

Amfiboli    4,6   - 

Muut     0,6   0,8 

Opaakit (prosenttiosuuksina opaakkien kokonaismäärästä): 

Magneettikiisu   80   +  

Kuparikiisu    +   + 

Sinkkivälke    +   0 

Pyriitti     20   1 

Pentlandiitti    +   0 

Rautahydroksidit   0   99  

 

Orgaanisissa sedimenteissä suurimmat pitoisuudet olivat lammessa ja laskuojassa rikillä, 
kuparilla, sinkillä, lyijyllä, kadmiumilla, elohopealla ja arseenilla.  Laskuojan vaikutus näkyi 
Kiskonjoen orgaanisissa sedimenteissä 6 km päässä, mutta 20 km etäisyydellä vaikutusta ei ollut 
enää havaittavissa tutkittujen alkuaineiden pitoisuuksissa (Sipilä 1994a).                                                      

Sammal- ja humusnäytteiden metallipitoisuuksien perusteella pölyvaikutus ulottui kauimmillaan 
200-300 metrin päähän rikastushiekka-alueen reunoilta, tosin elohopea-arvot olivat heikosti 
koholla vielä 600 m etäisyydellä (Sipilä 1994a). 
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Taulukko 13. Aijalan kaivoksen alueen vesien alkuainepitoisuuksia (mg/l) ja pH vuosina 2001-
2004 (Räisänen ym. 2005). 
Table 13. Element concentrations (mg/l) and pH in waters at Aijala mine area in 2001-2004 
(Räisanen et al. 2005). 
     pH  SO4

2-   Cu   Fe   Zn 

Pohjavedet:  

Rikastushiekka-alue   5,8  17 400  0,19   7 114   82,0 

Vaikutusalue    6,5  1 400   0,04   47,3   0,56 

Tausta     6,4  14,0   <0,01   0,25   0,11 

Pintavedet: 

Rikastushiekka-alue   4,3  20 000  0,56   43,8   13,3 

Puro r.-hiekka-alueelta (< 500 m) 5,3  434   0,17   18,1   4,59 

Puro r.-hiekka-alueelta (> 500 m)  5,8  194   0,20   4,48   1,58 

Kiskonjoki     6,2  29,5   0,02   1,15   0,17 

Tausta-arvot: 

Kiskonjoki     6,8  12,5   <0,01   0,76   0,11 

Puro      6,2  16,0   0,04   0,29   0,04 

4.3.3 Makola 

Nivalan Makolassa louhittiin avolouhoksesta Ni-malmia vuosina 1941 - 1954. Malmia louhittiin 
n. 415 kt ja siitä rikastettiin nikkeliä, kuparia ja kobolttia. 

Rikastamon rikastushiekka on avolouhoksen läheisyydessä suoalueelle padottuna. Alueen pinta-
ala on n. 12 hehtaaria ja rikastushiekkaa siellä on 380 000 t. Rikastushiekan 
ympäristövaikutuksia on tutkinut Sipilä 1990-luvun puolivälissä (Sipilä 1994c). Alla esitetty 
kuvaus Makolan rikastushiekka-alueen ympäristövaikutuksista on koostettu Sipilän (1994c) 
raportin pohjalta.  

Sipilän (1994c) mukaan rikastushiekkaa ei ollut peitetty ja se oli pintaosistaan hapettunut sekä 
kasvipeitteetön. Hapettumaton rikastushiekka sisälsi sulfideina pääosin magneettikiisua sekä 
hieman kuparikiisua, rikkikiisua, magnetiittia ja pentlandiittia, yhteensä n. 14 %. Muina 
mineraaleina olivat serpentiini, talkki, maasälvät, amfiboli, pyrokseeni ja biotiitti. Hapettuneissa 
osissa magneettikiisu oli hävinnyt kokonaan ja korvautunut rautaoksidisaostumalla. Muitakin 
sulfideja siinä oli jäljellä hyvin vähän (kts. Taulukko 14.).  

Rikastushiekka oli vuonna 1994 ehtinyt hapettua n. 40 vuoden ajan. Paksuimmillaan hapettunut 
kerros oli n. yhden metrin paksuinen, ja sen alla oli hapettumatonta rikastushiekkaa n. 7 metriä. 
Notkelmissa vedenpinta oli niin korkealla että hapettumista ei ollut pinnassa tapahtunut. 
Voimakkaimmin hapettuneista osista olivat osittain liuenneet pois rikki, nikkeli, kupari, koboltti 
ja mangaani (Sipilä 1994c). 
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Taulukko 14. Makolan rikastushiekan (1 hapettunut, 2 ei hapettunut, 3 kohtalaisesti hapettunut, 
4 vähän hapettunut) keskimääräiset koostumukset (%) (Sipilä 1994c). 
Table 14. Mineral composition (%) of tailings (1 oxidised, 2 unoxidised, 3 somewhat oxidised, 
lightly oxidised)  in Makola (Sipilä 1994c). 
 

Mineraalit:  1 2 3 4 

Serpentiini ja talkki 35,2 23,6 38,2 38,0  

Maasälvät  26,0 20,0 16,8 15,0 

Amfib.  + pyroks. 13,4 30,0 21,8 19,4 

Biotiitti  4,0 5,6 2,4 1,0  

Opaakit  10,2 14,4 22,4 33,2 

muut   6,2 - 1,0 2,2 

 

Opaakit (prosenttiosuuksina opaakkien kokonaismäärästä): 

Rautahydroksidit 99 0 10 10  

Magnetiitti  1 + 0 + 

Rikkikiisu  + 0 0 0 

Kuparikiisu  + 1 10 0 

Pentlandiitti  + 1 + + 

Sinkkivälke  0 0 + 0 

Magneettikiisu 0 98 80 90 

 

Sipilän (1994c) mukaan suotovesi liikkui rikastushiekassa pääosin horisontaalisesti 
lukuunottamatta pintaosaa, eikä rikastushiekan alapuoliset moreenimaakerrokset olleet juuri 
kontaminoituneet lukuun ottamatta kohonnutta rikkipitoisuutta. Rikastushiekan ja moreenin 
välissä oleva turve oli pidättänyt itseensä metalleja. Rikastushiekka-alueen valuma-alueella 
olevan suon turpeessa olivat eniten kohonneet nikkeli- ja rikkipitoisuudet. Myös koboltin ja 
herkkäliukoisen alumiinin määrät olivat koholla. Turpeen alapuolella olevassa mineraalimaassa 
vaikutus näkyi vain pintaosassa (Sipilä 1994c). 

Rikastushiekan läjitysalueen vaikutus näkyi selvästi sen vierestä kulkevan ojan veden laadussa. 
Erityisesti nikkelipitoisuus oli korkea. Myös sulfaatti-, kupari-, koboltti-, magnesium- ja 
mangaanipitoisuudet olivat korkeammat kuin veden täyttämässä avolouhoksessa tai purossa sen 
yläpuolella. Avolouhoksen veden laatu oli parantunut kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Rikastushiekka-alueen alapuolisissa vesissä laatu sen sijaan oli heikentynyt (Sipilä 1994c). 

Orgaanisissa purosedimenteissä rikastushiekka-alueen vaikutus näkyi selvästi. Nikkeli, kupari, 
koboltti, rauta, magnesium, rikki ja vaikealiukoinen kromi olivat selvästi kohonneet. Kohonneet 
nikkeli- ja kuparipitoisuudet voitiin havaita kauimmillaan 2,5 km päässä (Sipilä 1994c). 

Sammalissa ja humuksessa pölyvaikutus näkyi nikkeli-, kupari-, rauta- ja kobolttipitoisuuksissa 
kauimmillaan 200 m päässä. Vain lyijyn, vanadiinin ja kromin arvot olivat alueen sammalissa ja 
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humusaineessa korkeampia kuin suurimpien kaupunkiemme alueilta tehdyissä analyyseissä 
(Sipilä 1994c).  

4.3.4 Hitura 

Hituran kaivoksesta on louhittu vuodesta 1970 alkaen n. 14 Mt nikkeli-kuparimalmia. Sivukiveä 
on louhittu n. 12 Mt, josta on läjitettynä kaivosalueelle n. 7 Mt. Rikastushiekkaa oli läjitetty 
kaivosalueelle vuonna 2003 n. 10 Mt ja sitä syntyy n. 550 000 t vuodessa. Rikastushiekan 
ympäristövaikutuksia ovat tutkineet mm. Salonen ym. 2001 ja Heikkinen ym. 2002.  

Rikastushiekka-alue on laajuudeltaan n. 110 ha ja korkeudeltaan n. 25 m. Heikkisen ym. (2002) 
mukaan rikastushiekka sisältää nikkeliä 2400 ppm, kuparia 1500 ppm, kromia 2700 ppm, 
kobolttia 130 ppm, sinkkiä 90 ppm ja lyijyä 10 ppm. Lisäksi kaivoksen rikastushiekka-alueelle 
on läjitetty Kokkolan sulatolta tuotua jarosiittihiekkaa. Hituran rikastushiekka-altaiden 
aiheuttamat suotovedet ovat sulfidimalmikaivokselle epätyypillisiä, sillä ne ovat lähes 
neutraaleja (pH pohjavedessä 5,9; pintavesissä 6,3 ja rikastushiekassa jopa yli 7). Syynä tähän on 
rikastushiekan neutraloiva mineralogia (serpentiini ja amfibolit). Jarosiittijätteen vedet ovat 
kuitenkin happamia. 1970-luvulla suotovedet olivat happamampia johtuen rikastuksessa käytetyn 
rikkihapon määrästä. 1970-luvulla rikastuksessa käytetyn rikkihapon vaikutukset näkyvät 
lähinnä rikastushiekan lähistön moreeneissa pH:n laskuna ja taustaan verrattuna kohonneina 
metallipitoisuuksina (Heikkinen ja Räisänen 2003). 

Rikastushiekan ylin kerros on hapettunut selvästi n. 60 - 70 cm syvyyteen asti ja heikosti 2 m 
syvyydelle. Ylimmästä kerroksesta magneettikiisu on hävinnyt ja korvautunut 
rautahydroksideilla, joka on pidättänyt myös nikkeliä (Heikkinen ja Räisänen 2003).  

Rikastushiekka-alue on rakennettu saumaharjun päälle. Saumaharju koostuu vettä läpäisevistä 
maalajeista kuten hiekoista ja sorista ja tarjoaa suotovesille siirtymisreitin pinta- ja pohjavesiin. 
Heikkisen ym. (2002) mukaan alueen pohjavesien laatu onkin heikentynyt neutraalien sulfaattia, 
nikkeliä, mangaania ja rautaa sisältävien suotovesien päästyä pohjaveteen. Pohjavedet ovat 
alunperin Ca-HCO3-pitoisia, mutta muuttuivat Mg-SO4-pitoisiksi suotovesien vaikutuksesta. 
Lisäksi alueen pohjavesi on alunperinkin varsin rautapitoista (kts. Taulukko 15.)  (Heikkinen ym. 
2002). Suotovesien yhteys ympäröiviin pohjavesiin on nykyisin katkaistu savitiivisteen avulla 
(Salonen ym. 2001). 
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Taulukko 15. Hituran kaivosalueen vesien alkuainepitoisuuksia (mg/l) (Räisänen ym. 2005 ja 
*Heikkinen ym. 2002). 

Table 15. Element concentrations (mg/l) in waters at Hitura mine site (Räisänen ym. 2005 ja 
*Heikkinen ym. 2002). 

 

Vesinäytteet:     pH  SO4
2- Cu  Fe  Ni 

Kaivosvesi, 1998–2000 ja 2002–2004  7,5  499  –  0,40  0,15 

R-hiekka-alueen selkeytysallas, 1989–2001 6,1  4134  0,04  1,80  2,33 

Valumavesi Ainasojaan 1989–2001   6,2  235  0,02  1,17  0,17 

Kalajoki, alavirtaan 1989–2001   6,4  17,0  0,02  1,19  0,01 

Kalajoki, tausta 1989–2001   6,5  7,93  0,02  1,17  0,01 

Likaantunut pohjavesi 1999*   5,7  4320  0,04  51,7  3,65 

Pohjaveden tausta-arvot 1999*   6,3  55,5  0,01  5,90  0,02 

4.3.5 Pyhäsalmi 

Toimivan Pyhäsalmen kaivoksen ja rikastamon ympäristövaikutukset ovat osittain erilaisia kuin 
suljettujen kaivosten ja niiden rikastushiekka-alueiden ympäristövaikutukset. Lisäksi 
tuotantomäärät ovat huomattavasti suuremmat kuin esim. Makolan, Aijalan, Hammasjärven ja 
Ylöjärven kaivoksilla. Toimivassa kaivoksessa suotovedet saadaan hallittua paremmin ja 
palautettua käsiteltynä altaisiin. Toimintansa aikana Pyhäsalmen kaivoksesta on louhittu n. 40 
Mt malmia ja n. 12 Mt sivukiviä (Puustinen 2003). Suurin osa sivukivestä on käytetty kaivoksen 
täytössä (Paulamäki 2001). Pyhäsalmen kaivoksen ympäristövaikutuksia ovat tutkineet mm. 
Sipilä (1994b) ja Arhimaa (2002). Alla esitetty kuvaus Pyhäsalmen rikastushiekka-alueen 
ympäristövaikutuksista perustuu pääasiassa Sipilän (1994) laatimaan raporttiin. 

Sipilän (1994b) mukaan läjitysalueiden pinta-ala oli n. 150 ha ja ne sisälsivät > 10 Mt 
rikastushiekkaa. A-altaaseen  pumpattiin rikastusliete, B- ja C-altaat ovat saostusaltaita ja D-
altaaseen kerättiin pyriittirikas materiaali. A- ja D-altaiden rikastushiekkojen 
mineraalikoostumuksia on esitetty taulukoissa 16. ja 17. Rikastushiekka-alueelle johdettava 
rikastusliete pidettiin kalkituksella emäksisenä ja lietteen pinta oli veden peitossa, joka suojasi 
sitä hapettumiselta. Hapettumista tapahtui vain patovallien kohdalla, joiden läpi menevät 
suotovedet olivat happamia ja sisälsivät raskasmetalleja. Nämä vedet kierrätettiin kalkittuina 
takaisin läjitysalueelle. A- ja B-altaiden vesi oli emäksistä, mutta vesi muuttui C-altaassa 
happamaksi rikastusprosessissa syntyneiden rikkiyhdisteiden vuoksi. Pyriittirikastetta 
sisältävästä D-altaasta ei vettä johdettu ympäristöön, vaan se kierrätettiin neutraloituna A-
altaaseen. Altaat olivat pääosin veden peitossa eivätkä juuri aiheuttaneet pölyämistä. 
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Taulukko 16. Pyhäsalmen rikastushiekasta määritettyjä mineraalikoostumuksia (%) (1 – 4 A-
allas ja 5 D-allas) (Sipilä 1994b). 
Table 16. Mineral compositions (%) of Pyhäsalmi tailing ponds (1 – 4 Pond-A and 5 pond-D) 
(Sipilä 1994b). 
 

Mineraali:  1 2 3 4 5 

Kvartsi, msp, mus 71,8 74,8 50,6 71,2 22,4  

Sulfidit  15,6 14,8 32,2 14,2 77,0  

Karbonaatti  5,8 3,4 12,0 7,4 -  

Biotiitti  5,2 5,8 4,0 6,6 0,4  

Amfiboli  1,2 1,0 1,2 0,6 0,2  

Muut   0,4 0,2 - - -  

msp = maasälvät, mus = muskoviitti 

 

Taulukko 17. Sulfidien suhteelliset (%) osuudet edellisen taulukon rikastushiekoissa (Sipilä 
1994b).  
Table 17. Proportions  (%) of sulphide minerals in tailings presented in the previous table 
(Sipilä 1994b).  
 

Mineraali:  1 2 3 4 5    

Rikkikiisu  99 99 70 90 100   

Sinkkivälke  + + + + +   

Kuparikiisu  + 1 + + +   

Magneettikiisu 0 + 30 10 0   

 

Läjitysalueen alapuoliseen moreeniin rikastejätteellä ja pyriittirikasteella oli ollut vähäinen 
kemiallinen vaikutus. A-altaan alapuolisessa moreenissa olivat vain rikki- ja sinkkipitoisuudet 
korkeammalla kuin taustaa edustavassa moreenissa ja D-altaan alapuolisessa moreenissa vain 
rikkipitoisuus oli noussut. A-altaan alapuolinen turve oli sitonut tehokkaasti raskasmetalleja (Cu, 
Zn, Pb ja Cd) ja rikkiä. Alueen ympäristön maaperässä oli rikin määrä ja happamuus hieman 
noussut (Sipilä 1994b). 

A-, B- ja C- rikastushiekka-altailta Pyhäjokeen virtaavan laskuojan vesi oli ojan alkupäässä 
hapanta (pH 3,4) ja se ylitti talousvedelle asetetut vaatimukset alumiinin, kadmiumin, raudan, 
mangaanin ja sulfaatin osalta. Pyhäjärven veden laadussa läjitysalueelta tulevan laskuojan 
vaikutus oli heikosti näkyvissä kohonneina sinkki, mangaani, rauta ja sulfaattipitoisuuksina 
laskuojan suusta Pyhäjoen suistoon asti (Sipilä 1994b). 

Alueelta tulevien pölypäästöjen vaikutukset näkyivät selvästi orgaanisissa purosedimenteissä 
mm. kohonneina metallipitoisuuksina. Laajimmalle olivat levinneet kupari, sinkki ja kadmium, 
joiden pitoisuudet olivat koholla Pyhäjärven toisella rannalla n. 6 km päässä laskuojasta ja 
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Pyhäjoessa 14 km päässä otetussa näytteessä. Arseenin, rikin ja raudan kohonneet pitoisuudet 
olivat havaittavissa koko Pyhäjärven alueen sedimenteissä, mutta eivät Pyhäjoessa. Myös 
elohopeapitoisuus oli koholla Pyhäjärven sedimenteissä sen eteläosaa lukuun ottamatta (Sipilä 
1994b). 

Kaivosalueen ympäristön sammalissa rikastamon pölyämisen aiheuttama vaikutus näkyi 1-2 km 
päähän ja aivan läjitysalueen etelä- ja lounaispuolilta sammalia ei löytynyt lainkaan. 
Humusnäytteissä raskasmetallien, rikin ja arseenin pitoisuudet olivat voimakkaasti koholla 2 km 
etäisyydelle kaivosalueesta (Sipilä 1994b).  

Pyhäsalmen kaivoksen ympäristön kuusista tehty hyperspektritutkimus ja neulasten kemialliset 
analyysit osoittavat puiden olevan sitä stressaantuneempia pölylaskeuman aiheutamien 
kemiallisten tekijöiden vaikutuksesta mitä lähempänä kaivosta ne sijaitsevat (Arkimaa 2002). 

4.3.6 Hammaslahti 

Hammaslahden kaivoksesta louhittiin vuosina 1973 - 1986 Cu-malmia, joka sisälsi myös hieman 
sinkkiä ja kultaa. Päämalmimineraaleina olivat magneettikiisu, kuparikiisu, sinkkivälke ja 
pyriitti. Malmia louhittiin n. 6 Mt. Kaivosalueelle läjitettiin rikastushiekkaa n. 5,3 Mt ,sekä 
sivukiveä n. 1,8 Mt (Puustinen 2003). Rikastushiekan läjitysalueen ympäristövaikutuksia ovat 
tutkineet mm. Tenhola ja Räisänen (2006). 

Tenholan ja Räisäsen (2006) mukaan Hammaslahden kuparikaivoksen rikastushiekka on läjitetty 
pääosin turvemaapeitteiselle hiedalle. Rikastushiekkakasan korkeus on n. 9 - 10 m ja sen pinta-
ala on n. 30 hehtaaria. Kaivostoiminnan päätyttyä läjitysalue on peitetty 10 - 60  cm paksulla 
hiekkamoreenikerroksella ja se on osittain peitetty myös turvekerroksella, jolle on istutettu 
puustoa. Läjitysalueen eteläreunassa on sijainnut entinen selkeytysallas, joka on myöhemmin 
ojitettu ja siihen on rakennettu ampumarata. 

Suon päällä oleva rikastushiekkapatja on 9,5 - 13 m paksuinen ja pääosin veden kyllästämä. 
Hapettuneen pintaosan paksuus on n. 30 – 70 cm. Läjitysalueelta purkautuu suotovesiä 
ympäröivään turvemaahan lukuun ottamatta rikastushiekkakasan eteläosaa. Suotovedet kulkevat 
pääasiassa turpeen pintaosassa ja valuvat ojia pitkin Iiksenjokeen. Alkuainepitoisuudet 
rikastushiekkakasaa ympäröivällä suoalueella ovat kohonneet n. 10 - 50 m etäisyydelle asti 
rikastushiekkakasasta. Selvimmin pitoisuudet ovat kohonneet syvyysvälillä 0 - 100 cm. 
Eteläpuolen ampumaradalla suotovedet kerääntyvät altaisiin, jotka keräävät rautasaostumia ja 
raskasmetalleja (Tenhola ja Räisänen 2006). 

Suotovedet eivät pääse merkittävästi pohjavesiin, koska rikastushiekan alla olevat turve ja 
silttimaa ovat tiivistyneet vettä läpäisemättömäksi kerrokseksi. Rikastushiekan alla olevien 
turvekerrosten raskasmetallipitoisuudet ovat pienempiä kuin rikastushiekka-alueen laidoilla 
olevilla turvemailla. Näin ollen suotovedet leviävät vaakasuunnassa ympäröivään suomaahan, 
joka pidättää raskasmetalleja ja rikkiä. Purkautuessaan ojiin suotovesistä saostuu 
rautahydroksideja, jotka pidättävät raskasmetalleja. Suon ojitus voi vaikuttaa heikentävästi 
turvemaan metallien ja rikinsitomiskykyä, kun ojissa virtaava vesi ei reagoi turpeen kanssa ja 
turpeen pintaosien kuivuessa siitä vapautuu metalleja ja sulfaattista rikkiä ojavesiin ja ojia pitkin 
Iiksenjokeen (Tenhola ja Räisänen 2006). 
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4.3.7 Ylöjärvi 

Ylöjärven Cu-W-As-kaivoksen rikastushiekka-alue on läjitetty Parosjärveen (n. 4 ha) sekä 
erilliselle läjitysalueelle, joka on  n. 17 hehtaarin laajuinen ja useita metrejä paksu. Osa 
läjitysalueesta on peitetty moreenilla ja se kasvaa puustoa. Läjitysalueella on n. 2,8 Mt kaivoksen 
rikastushiekkaa ja sivukiveä. Rikastushiekka sisältää arseenikiisua, kuparikiisua, magneettikiisua 
ja pyriittiä. Rikastushiekan keskimääräinen kemiallinen koostumus (menetelmästä johtuen ei As- 
ja S-pitoisuuksia) on: Cu 206 ppm, Zn 192 ppm, Co 51 ppm, Pb 18 ppm, W 155 ppm, Ag 5,7 
ppm ja Fe 9,8 % (Carlsson ym. 2002). 

Ylöjärven kaivoksen ympäristövaikutuksista ja kaivosalueen nykytilasta on tehty laaja selvitys 
(Carlsson ym. 2002). Selvityksessä tehtiin geofysikaalisia mittauksia (vastusluotaus ja 
sähkönjohtavuus), turvetutkimuksia ja kerättiin vesi- ja saostumanäytteitä. 

Carlssonin ym. (2002) mukaan peitetyn rikastushiekka-alueen happamat suotovedet valuvat 
kaikkiin suuntiin puroja pitkin. Suotovedet sisältävät arseenia ja raskasmetalleja sekä rautaa, 
jotka saostuvat sekoittuessaan pintavesiin ja Parosjärveen. Parosjärveen laskevan veden 
arseenipitoisuus on n. 150 µg/l ja rautapitoisuus 10 mg/l. Suotovettä virtaa myös kahdelle 
suoalueelle, joista toisessa suurin osa kasvillisuudesta on kuollut. Turpeen pintakerroksessa on 
runsaasti arseenia ja raskasmetalleja, samoin turpeen alla olevassa siltissä/saviliejussa. Tästä 
päätellen arseeni ja raskasmetallit kulkeutuvat pintavalumana ja myös pohjaveden kautta kohti 
Parosjärveä ja Saarijärveä. Saostuvaa ainesta varastoituu Saarijärven pohjasedimenttiin ainakin 
järven eteläosassa. Saarijärven veden pH on normaali ja sähkönjohtavuus alhainen. 
Rautapitoisuus on 0,65 - 1 mg/l ja arseenipitoisuus 11- 15 µg/l (Carlsson ym. 2002). 

Etelää kohti suotautuvat vedet muodostavat kaksi suotovesilammikkoa, joiden arseenipitoisuus 
on suhteellisen alhainen, mutta raskasmetalleja niissä on runsaasti. Veden viipymä altaissa 
edesauttaa rautasaostuman syntyä ja raskasmetallien sitoutumista saostumaan. Lammista 
virtaavan ojan arseenipitoisuus on lähellä talousveden raja-arvoa, kuparin, sinkin ja sulfaatin 
pitoisuudet ovat verrattain korkeat, samoin sinkin määrä ylittää raja-arvon. Sekoittuessaan ojassa 
luonnonvesiin pitoisuudet laimenevat varsin nopeasti (Carlsson ym. 2002). 

Parojärveen virtaa vettä läjityskasoista sekä Saarijärvestä. Suurin ongelma suotovesissä onkin 
Parosjärven purkautumisoja Vahantajärven kautta Näsijärveen. Parosjärvestä kohti Näsijärveä 
virtaavan ojan arseenipitoisuus on niin korkea, että vesi tulisi käsitellä. Arseenipitoisuus on 
Vahantajoen vedessä keskimäärin vielä n. 13 µg/l ennen sen laskemista Näsijärveen 
Raskasmetallipitoisuudet ovat selvästi talousveden raja-arvojen alapuolella (Carlsson ym. 2002). 

4.3.8 Luikonlahti 

Kaavin Luikonlahden kaivoksesta louhittiin vuosina 1968 - 1983 Cu-Zn-malmia, joka sisälsi 
myös kobolttia. Malmissa oli kuparia 1,1 %, sinkkiä 0,6% ja kobolttia 0,1 %. Malmia louhittiin 
yhteensä n. 10 Mt. Malmista valmistettiin kupari-, koboltti-nikkeli- ja sinkkirikastetta. 
Esiintymästä alettiin louhia talkkia vuonna 1979 ja louhintaa jatkettiin vuonna 1984. Talkin 
louhinta on alueella loppunut, mutta rikastamossa on rikastettu muiden talkkikaivosten malmeja 
sekä Horsmanahon nikkelimalmia (Räisänen ja Juntunen 2004). 

Luikonlahden rikastushiekka-alueiden pinta-ala on n. 27 ha ja ne sisältävät kahdenlaista 
rikastushiekkaa. Rikastushiekasta n. 6 Mt on pyriittipitoista sulfidirikastushiekkaa ja n. 2,1 Mt on 
talkin rikastuksessa syntynyttä magnesiittipitoista rikastushiekkaa. Rikastushiekat on läjitetty 
Petkellampeen ja kallioseinämät ja moreenipeitteiset kalliomäet muodostavat luonnollisia patoja 
rikastushiekan ympärille. Patoja on myös rakennettu moreenista ja sivukivestä. Läjitysalue 
rajautuu Suursuon kosteikkoalueeseen, joka on alunperin Petkellammen purkaussuunta, johon 
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läjitysalueen vedetkin laskevat. Valumavedet sisältävät arseenia ja nikkeliä, ja ne käsitellään 
kemiallisesti saostusaineilla ennen niiden johtamista Heinälampeen (Räisänen ja Juntunen 2004). 

Talkkirikastushiekka koostuu pääosin magnesiitista, talkista, kloriitista, kiilteistä ja pienistä 
määristä sulfidimineraaleja (rauta-, nikkeli- ja arseenisulfideja). Rikastushiekka on rapautunut 
heikosti, ja sen pH on 6,7-7,5, mikä kertoo pienestä määrästä happoa tuottavia mineraaleja, ja 
toisaalta suuresta määrästä neutraloivia karbonaatteja (magnesiitti).  Rikastushiekassa on Mg:n ja 
C:n määrät suuria, Ni-pitoisuus kohtalainen ja alhaiset Fe- ja S-pitoisuudet (Räisänen ja Juntunen 
2004). 

Pyriittirikastushiekka koostuu pyriitin lisäksi kvartsista ja rautasulfideista. Lisäksi siinä on 
vaihteleva määrä talkkia, kloriittia, kalsiittia, diopsidia, grafiittia, sinkkivälkettä, kuparikiisua ja 
pentlandiittia. Rikastushiekan veden pH vaihtelee hapettuneiden osien 3,5 - 4,5:stä veden alla 
olevien hapettumattomien osien 6,5 - 8,7:ään. Pyriittipitoisessa rikastushiekassa on 
huomattavasti suuremmat raskasmetallipitoisuudet kuin  magnesiittipitoisessa (kts. Taulukko 
18.). Raskasmetallit esiintyvät runsaimpina ylimmässä kerroksessa, mikä viittaa niiden 
saostumiseen paikallaan yhtä aikaa sulfidimineraalien hapettumisen kanssa. Rapautuminen on 
huomattavinta rikastushiekkapatjan yläosassa ja pyriittirikastushiekka on happoa tuottavaa, 
koska siinä ei ole neutraloivia mineraaleja (Räisänen 2005). 

 

Taulukko 18. Luikonlahden rikastushiekkojen alkuaineiden kokonaispitoisuuksia (Räisänen ja 
Juntunen 2004). 

Table 18. Total element concentrations in Luikonlahti tailings (Räisänen ja Juntunen 2004). 

 

Magnesiiitti 
rikastushiekka, 
yläosa 

Pyritti- 
rikastushiekka, 
hapettumaton 

Pyriitti- 
rikastushiekka,  
hapettunut 

Fe (ppt) 52 109 145 
S (ppt) 10 70 97 
As (ppm) 83 <20 <20 (max 35) 
Cd (ppm) 0,8 4,0 4,4 
Co (ppm) 57 369 497 
Cr (ppm) 196 82 36 
Cu (ppm) 37 836 1228 
Mn (ppm) 954 481 345 
Ni (ppm) 960 392 610 
Zn (ppm) 117 3211 3764 
C (ppt) 87 - - 
Si (ppt) 98 318 - 
Al (ppt) 4,9 16 - 
Mg (ppt) 224 45 - 
Ca (ppt) 20 50 - 
Na (ppt) <0,5 4,7 - 
K (ppt) 0,1 4,7 - 
Ti (ppt) 0,5 0,8 - 
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Rikastushiekka-altaasta on vuotanut raskasmetallipitoisia ja happamia vesiä. Tämän vuoksi 
läjitysalueen päälle on kasattu magnesiittihiekkaa, joka nostaa pohjaveden pintaa ja siten 
ehkäisee hapettumista ja raskasmetallien mobilisoitumista (kts. Taulukko 19.). Lisäksi 
suunnitteilla on useita muita tapoja vähentää tai estää happamoitumista ja raskasmetallien 
vapautumista rikastushiekasta ympäristöön (Räisänen 2005). 

 
Taulukko 19. Läjitysaltaan padon läpi suotautuvan veden pH ja alkuainepitoisuuksia ennen 
(5/2003) ja jälkeen (8/2003 ja 6/2006) magnesiittikerroksen paksuntamisen (Räisänen  2005). 
Table 19.  pH and chemical characteristics of seepage waters from the western dam of the 
Luikonlahti tailings facility before (May 2003) and after the thickening of the magnesite tailings 
cover (October 2003, June 2004) (Räisänen 2005). 

  
pH 

 
Al 

 
As  

 
Cd  

 
Co 

 
Cr 

 
Cu 

 
Fe 

 
Mn 

 
Ni 

 
Zn  

 
S  

  µg/l µg/l  µg/l  µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l  mg/l  
Padon yläosa:   
5/2003  2,8  29600 <4  4,9  1860 438 3730 1730 49300 1940 21200 1900  
8/2003  3,0  8190 3,6  4,4  675 53 1210 160 460 693 1850  685  
6/2004  5,1  270 1,1  0,2  48 <1 37 90,7 640 54 270  579  
Padon alaosa:   
5/2003  3,1  6030 <1  1,7  359 35 803 161 14200 656 3640  653  
8/2003  2,9  15600 1,9  6,8  1400 87 2110 258 1270 1390 5310  843  
6/2004  3,1  1370 1,8  0,6  97 13 307 89,2 680 110 630  583  
 
 

4.3.9 Otravaara 

Otravaaran pienestä avolouhoksesta Enon kunnassa louhittiin kiisumalmia vuosina 1918 - 1924 
noin 24 kt. Malmimineraaleina olivat pääasiassa pyriitti, magneettikiisu, kuparikiisu ja 
sinkkivälke. Kaivoksen läjitysalue sisältää n. 10 kt kiveä, jossa on vaihteleva määrä pyriittiä ja 
magneettikiisua sekä hieman sinkkivälkettä, kuparikiisua, markasiittia ja pentlandiittia 
(Männikkö ym. 1987). Materiaali on voimakkaasti rapautunutta sulfidien hapettumisen vuoksi. 
Sulfidien hapettumisen aiheuttama happamoituminen ja hapan valuma ovat johtaneet 
läjityskasan lähellä olevan metsän (noin puoli hehtaaria) vaurioitumiseen. Metsän maannoksessa 
on havaittu liukoisen alumiinin mobilisoitumista ja ylimmässä maannoskerroksessa raudan ja 
rikin saostumista liuoksista (Räisänen ym. 2001). 
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5 YHTEENVETO 
Suomessa on 1500-luvulta alkaen louhittu sulfidimineraaleja sisältäviä malmeja sadoista 
kaivoksista. Kuitenkin ennen 1900-luvun alkua kaivostoimintaa harjoitettiin hyvin pienissä 
paikallisissa rauta ym. kaivoksissa ruukkien käyttöön. Kun 1900-luvun alun jälkeen alettiin 
louhia kupari-, sinkki-, lyijy-, nikkeli- ym. malmeja,  kaivostoiminta kasvoi vähitellen nykyiseen 
laajuuteensa. Louhintamääriltään kaivostoiminta oli laajinta 1980-luvun puolivälissä, mutta 
lyhyen taantuman jälkeen se on taas alkanut kasvaa. 

Suurin osa Suomessa toimineista metallimalmikaivoksista liittyy sulfidimalmeihin. 
Sulfidimalmikaivostoiminnan erityisenä ympäristöön vaikuttavana piirteenä on 
rikastushiekkojen sisältämien sulfidimineraalien, erityisesti rikki- ja magneettikiisun, 
rapautuminen happamuutta tuottavasti aerobisissa oloissa, mikä voi aiheuttaa happamien 
valumavesien leviämistä ympäristöön sekä raskasmetallien mobilisoitumista rapautuvista 
malmimineraaleista. 

Suomessa toimineiden sulfidikaivosten ympäristövaikutuksista on tehty useita tutkimuksia, joista 
osa liittyy suljettuihin kaivoksiin ajalta, jolloin ympäristövaikutuksia ei vielä osattu ottaa 
huomioon. Osa tutkimuksista on tehty kaivosalueilla, joilla toiminta on päättynyt ja toiminnan 
lakkaamisen jälkeen on ryhdytty toimenpiteisiin pitkäaikaisten ympäristövaikutusten 
poistamiseksi tai estämiseksi. Myös toiminnassa olevien kaivosten ympäristövaikutuksia on 
tutkittu, jopa satelliiteilla kerättyä informaatiota käyttäen. Tutkimukset osoittavat, että 
läjitettävien rikastushiekkojen sijoituspaikkojen suunnittelulla voidaan vaikuttaa huomattavasti 
happaman valuman ehkäisyyn. Esimerkiksi sijoittamalla rikastushiekat niin, että ne pysyvät 
hapettumattomina, ja että mahdollisesti syntyvät suotovedet eivät pääse kulkeutumaan 
pohjaveteen. Suomessa harvojen sulfidimalmien rikastushiekat sisältävät niin runsaasti 
karbonaattimineraaleja, että ne estäisivät pitkäaikaisesti happaman valuman syntyä, jos 
rikastushiekka päästetään hapettaviin olosuhteisiin. Nykyinen lainsäädäntö vaatii 
ympäristölupamenettelyssä esitettäväksi menetelmät, joilla ympäristövaikutuksia pystytään 
kontrolloimaan, ja uusien sekä uudestaan käyttöön otettavien  kaivosten kohdalla tilanne onkin 
parantumassa. Vanhojen kaivosten läjitysalueista osa vaatii kuitenkin yhä toimenpiteitä, jotta 
syntyneitä pitkäaikaisia vaikutuksia voidaan vähentää.   
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