
Aijalan vanha kaivosalue esimerkkinä uusioraaka-  
aineiden tiedon keruusta

SMART GROUND PROJEKTI

Raaka-aineiden kierrätys ja uusioraaka-aineet tulevat yhä tärkeämmiksi kun eräiden 
raaka-aineiden saatavuus niukkenee. On arvioitu  että Euroopan Unionin alueella 
on 150 000 – 500 000 erilaista kaatopaikkaa ja näissä saattaa olla merkittävä määrä 
hyödyntämättömiä uusioraaka-aineita. EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu 
SMART GROUND -projekti parantaa uusioraaka-aineita koskevan tiedon saatavuut-
ta. Projekti hakee synergiaa uusioraaka-aineiden tuottajien ja hyödyntäjien ketjussa 
ja kokoaa olemassa olevaa tietoa ja projektin aikana tuotettua uutta tietoa yhtenäi-
seen tietokantaan.

SMART GROUND-hanke on valinnut Suomesta kolme koealuetta,  joilta kerätään 
tietoa uusioraaka-aineista. Yksi kohteista on yhdyskuntajätteen kaatopaikka,  yksi 
teollisuusjätteen kaatopaikka ja kolmas kohde on Aijalan vanha kaivosalueen rikas-
tushiekka-allas. Suomen kohteita tutkivat Geologian tutkimuskeskus,  Mikkelin am-
mattikorkeakoulu ja Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Metsäsairila Oy. 

AIJALAN RIKASTUSHIEKKA-ALLAS

Aijalan kuparikaivos toimi Kiskon kunnassa (nykyisin osa Saloa) vuosina 1949 – 1958. 
Rikastamo toimi Aijalassa vuoteen 1974 asti,  koska rikastamoon tuotiin malmia myös 
läheisestä Metsämontun Zn-Pb kaivoksesta (vuosina 1952 – 1958 ja 1964 – 1974). 
Aijalan rikastushiekan alkuainekoostumusta on tutkittu jo vuonna 1982. Aijalan jä-
tealue sisältää noin 2 miljoonaa tonnia jätettä,  jonka keskimääräiset metallipitoisuu-
det ovat seuraavat: kupari 0,12 %,  sinkki 0,50 %,  lyijy 0,11 %,  hopea 7,95 mg/kg,  kul-
ta 0,69 mg/kg. Rikastushiekkaa on keskimäärin 8,7 m:n vahvuudelta ja suurin paksuus 
on noin 12 metriä [1, 2].

UUDET TUTKIMUKSET

Geologian tutkimuskeskus (GTK) otti kesällä 2016 lisänäytteitä Aijalan rikastus-
hiekka-alueesta. Alueelle tehtiin viisi kairauspistettä (kuva 1). Kairanreiät analysoitiin 
1 metrin pätkinä, näytteitä saatiin yhteensä 48 kappaletta. Näytteet analysoitiin Lab-
tium OY:n laboratoriossa Kuopiossa. Näytteet kuivattiin 40°C ja jauhettiin teräspan-
nulla. Näytteet hajotettiin vahvojen happojen uuttosarjalla. Lisäksi näytteistä määri-
tettiin kultapitoisuus. Uudet näytteet otettiin lähes samoista paikoista kuin vuoden 
1982 kairausnäytteet. Hopean, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet korreloivat posi-
tiivisesti vuonna 1982 ja 2016 otetuissa näytteissä. 

Geofysikaalisilla tutkimuksilla selvitettiin rikastushiekka-altaan dimensioita ja sisäis-
tä rakennetta. Tulkinnassa käytettiin yhdessä eri mittausmenetelmillä saatuja tulok-
sia. Käytetyt mittausmenetelmät olivat gravimetrinen, magneettinen ja sähkömag-
neettinen GEM-2 mittaus sekä monielektrodi -vastusluotaus. 

ARVIO KUPARIPITOISUUDESTA

Aijalan jätealtaassa on kaksi kerrosta, joista ylempi sisältää Metsämontun kaivoksen lyijy-ri-
kasta ja alempi Aijalan kaivoksen kupari-rikasta rikastushiekkaa (kuva 2). Blokkimallista las-
kettiin eri pitoisuuksien volyymit ja massat sekä arvioitiin kerrosten sisältämät kokonais-
määrät metalleille (kuvat 3-4). 

YHTEENVETO

Aijalan rikastushiekka-alue on esimerkki kohteesta,  josta voitaisiin mahdollisesti hyödyntää 
uusioraaka-aineita. Geokemiallisen ja geofysikaalisen tutkimuksen yhdistelmä antoi tietoa 
altaan sisäisestä rakenteesta ja metallien määristä. Tietoa voidaan hyödyntää kehitettäväs-
sä uusioraaka-aineiden tietokannassa.
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Kuva 4. Aijalan rikastushiekkakerroksen interpoloidut kuparipitoisuudet. 
 

Kuva 3. Metsämontun rikastushiekkakerroksen interpoloidut kuparipitoisuudet. 

Kuva 2. Metsämontun ja Aijalan rikastushiekkakerrokset. 
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Kuva 1. Näytteenottoa Aijalan rikastus-
hiekka-alueellla kesällä 2016.
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