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Geologian tutkimuskeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston yhteisprojektissa 
Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa 
– Biopeitto on kehitetty biohiilipohjaista sulkemisratkaisua kaivannaisteollisuuden tar-
peisiin. Projektissa tutkittiin biohiilen vaikutusta moreenipeittorakenteessa laboratoriossa 
kolonnikokein ja kenttäpilottina lysimetreissä Kolarin Rautuvaaran rikastushiekka-altaan 
koealalla. Biohiilen vaikutusta kuivapeiton kasvillistamiseen tutkittiin koealan lysimetri- 
ja ruutukokeiden lisäksi myös kasvihuoneessa ruukkukokein. Kolonnikokeissa käytettiin 
eri lähtömateriaaleista (kuusi, koivu, rakennuspuuhake, jätevesiliete) tuotettua biohiiltä ja 
lysimetrikokeissa kuusipohjaista biohiiltä, joka projektin tulosten mukaan kasvatti kasvu-
alustan vedenpidätyskykyä, nosti kasvualustan pH-arvoa ja vähensi liukoisten metallien 
määrää kasvualustassa sekä kasveihin akkumuloituvia metallimääriä. 

Projektissa toteutettiin Webropol-kysely Suomessa ja Ruotsissa toimiville kaivannaisalan 
toimijoille, konsulteille, tutkijoille ja ympäristöviranomaisille, minkä perusteella haas-
tavimmiksi osa-alueiksi etenkin Suomessa koettiin puutteellinen tieto peittoratkaisujen 
pitkä aikaisvaikutuksista ja kestävyydestä, sekä hankalat luvitusprosessit. Kyselyn tulokset 
julkaistiin projektissa tuotetussa erillisessä Kaivannaisjätealueiden peittomateriaalivalinnan 
koerakenteet ja -järjestelyt -selvityksessä. Projektissa käytettiin HYDRUS-1D-ohjelmaa peit-
torakenteen vesitaseen arvioimiseen, sekä COUP-mallia eri materiaalisuhteiden (rikastus-
hiekka, moreeni, biohiili, komposti) ja ilmasto-olosuhteiden vaikutuksen arviointiin maa-
profiilin vesi- ja lämpötaloudessa sekä kasvien menestymisessä myös pitkällä aikavälillä.

Biohiilen pitkäaikaisvaikutuksien tutkiminen kaivannaisjäteympäristössä jatkuu. Orgaa-
nisten sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen 
hillintään pyrkivässä bio- ja kiertotaloudessa. Kiertotaloutta edistävien lähtömateriaalien 
hyödyntämisessä on suositeltavaa käyttää paikallisesti tuotettua biohiiltä eri teollisuuden 
sivuvirroista. Biohiilen käyttöä voidaan perustella myös ilmastonmuutoksen hillitsemisellä 
ja alueen hiilitaseen parantamisella, kun osa eloperäisestä materiaalista peräisin olevasta 
hiilestä varastoituu maaperään pitkäaikaisesti, kansainvälisten tutkimusten perusteella 
viidestäkymmenestä vuodesta jopa satoihin vuosiin.
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1 JOHDANTO 

Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peit-
tomateriaaleissa ja viherrakentamisessa – Biopeitto 
on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema 
hanke, jota koordinoi Geologian tutkimuskeskus 
(GTK) ja partnereina toimivat Luonnonvarakeskus 
(Luke) sekä Oulun yliopisto. Hanke toteutettiin 
vuosina 2017–2020, ja lähtökohtana oli tutkia kai-
vannaisjätteen kuivapeiton pitkäaikaiseen kes-
tävyyteen, stabiliteettiin ja eroosion estoon sekä 
viherryttämiseen vaikuttavia tekijöitä käyttäen 
peittorakenteessa biohiiltä. 

Projektissa tarkasteltiin, miten biohiili vaikuttaa 
monikerrospeiton vesitalouteen ja kasvukerroksen 
hiili- ja ravinnetasapainoon. Peittorakenteen käyt-
täytymistä tutkittiin GTK:n Kuopion toimipisteen 

laboratoriossa ja Oulun yliopiston laboratorios sa 
kolonnikokeiden avulla sekä lysimetrikokeilla 
Kolarin Rautuvaaran rikastushiekka-altaalle perus-
tetulla koealalla. Kasvualustatutkimuksia tehtiin 
Luken Suonenjoen toimipisteen kasvihuoneessa 
ruukkukokeilla sekä koealalla lysimetri- ja ruutu-
kokeilla. Kaikki tutkimuksissa käytetyt materiaalit, 
rikastushiekka, moreeni ja biohiili karakterisoitiin. 
Kemiallisia analyyseja tehtiin Eurofins Labtiumin 
Kuopion ja Espoon laboratorioissa, Oulun yliopiston 
Kaivannaisalan yksikön (Oulu Mining School, OMS) 
geokemian laboratoriossa ja Luken laboratorioissa. 
Rikastushiekan mineralogiset tutkimukset tehtiin 
Oulun yliopistossa OMS-tutkimuskeskuksessa ja 
Materiaalianalyysikeskuksessa (MAKE). 

1.1 Peittoratkaisut

Vaikka keskeiset metallimalmikaivostoiminnan 
ympäristöriskin aiheuttajat liittyvät kaivannais-
jätealueiden pölyämiseen ja jätevesipäästöihin, ei 
kaivannaisjätteisiin sovellettavassa lainsäädän-
nössä säädetä erikseen kaivannaisjätealueen peiton 
paksuutta ja fysikaalisia tai kemiallisia ominai-
suuksia, toisin kuin kaatopaikan jätealueen pinta-
rakenteille (Heikkinen & Noras 2005, VNa 190/2013, 
VNa 331/2013). Vanhoilla suljetuilla kaivannaisjä-
tealueilla peittoratkaisu on usein ollut moreenista 
koostuva yksikerrosrakenne, jonka pinta on nurmi-
tettu. Näitä alueita ei ole suljettu nykyisen lainsää-
dännön vaatimalla tavalla (Tornivaara et al. 2018). 
Kaivoksen sulkemisen käsikirjassa (Heikkinen 
& Noras 2005) on koottu tietoa Pohjoismaiden 
vanhojen kaivosten erilaisista peittoratkaisuista. 
Peittoratkaisuja tarkastellaan myös hankkeessa teh-
dyssä Kaivannaisjätealueiden peittomateriaalivalinnan 
koerakenteet ja -järjestelyt - kirjallisuusselvityksessä 
(Koivuhuhta et al. 2018). Nykyinen lainsäädäntö 

edellyttää sulfidipitoisille kaivannaisjätteille moni-
kerroksista peittoa ja jätteen alapuolelle sijoitettua 
tiivistyskerrosta muovikalvosta, bentoniittimatosta 
tai muusta synteettisestä materiaalista.

Kaivoksen sulkemisen tavoitteet ja toimen-
piteet määritellään tapauskohtaisesti kaivoksen 
tuottaman jätteen erityispiirteiden ja tavoitteiden 
mukaan. Tavoitteita ovat mm. pölyämisen estä-
minen, happamien suoto- ja valumavesien vai-
kutusten vähentäminen tai nopea kasvittuminen 
eroosion ehkäisemiseksi. Tavoitetilan saavuttamista 
arvioidaan seurannalla, jonka avulla varmistetaan 
tehtyjen ratkaisujen toimivuus ja tehokkuus niin 
lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä (Heikkinen & 
Noras 2005).

Biopeitto-hankkeessa pilottina toteutettu peitto-
ratkaisu perustuu Rautuvaaran rikastushiekka-
altaan jälkihoidon ympäristölupapäätöksen, jonka 
mukaan koealan peiton tulee olla vähintään 10 cm:n 
moreenikerros.

1.2 Rikastushiekka

Rikastushiekka on sivutuote, jota syntyy malmin-
rikastuksen yhteydessä. Rikastuksessa malmista 

erotetaan hyödyttömät aineet, jotka sijoitetaan 
patoamalla rakennettuihin rikastushiekka-altaisiin. 
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Niissä vesipitoinen hiekkaliete laskeutuu sedimen-
tiksi altaan pohjalle ja vesi vapautuu kiertoon joko 
käytettäväksi uudelleen rikastamon prosessissa tai 
johdettavaksi selkiytys- ja mahdollisten käsittely-
altaiden kautta purkuvesistöön. 

Tässä tutkimuksessa on Rautuvaaran rikas-
tushiekka-altaan pintakerroksille ja peitemo-
reenille suoritettu mineraloginen karakterisointi. 
Karakterisoinnin tarkoituksena on selvittää rikas-
tushiekan kemiallisia, fysikaalisia ja geoteknisiä 
ominaisuuksia niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavä-
lillä. Näiden tutkimusten perusteella voidaan ohjata 
rikastushiekan läjitystä ja mahdollista hyötykäyttöä 
sekä suunnitella alueen jälkihoitoon liittyviä toi-
menpiteitä, kuten peittoratkaisuja ja muita haitto-
jen ehkäisymenetelmiä (Heikkinen & Noras 2005, 
Kauppila et al. 2011).

Tavallisimmin rikastusjätteiden karakterisointi 
tähtää happaman valuman, metallien liukenemi-
sen ja muiden ympäristövaikutusten arvioimiseen 
sekä ennustamiseen. Tällöin karakterisointime-
nettely pitää sisällään rikastushiekan mineralogi-
set ja geokemialliset tutkimukset, sillä nämä ovat 
tärkeimmät määritykset rikastushiekan ympä-
ristökelpoisuuden arvioinnissa. Mineralogisilla ja 
geokemiallisilla tutkimuksilla selvitetään rikastus-
hiekan sekä kaivosvesien yleistä kemiallista koos-

tumusta ja haitallisten alkuaineiden esiintymistä 
(Jamieson et al. 2015).

1.2.1 Lysimetreissä käytetyn rikastushiekan 
karakterisointi

Rautuvaaran rikastushiekka voidaan luokitella 
geotekniseltä luokitukseltaan hiekkaiseksi sil-
tiksi tai maalajiltaan hiesuiseksi hiedaksi (kuva 1). 
Rikastushiekasta hieman vajaa 60 % läpäisi hie-
kan ja siltin rakeisuusrajan (seulan 0,063 mm). Osa 
materiaalista oli magneettista, eikä sitä huomioitu 
rakeisuuskäyrässä. Tasalaatuisessa kiviaineksessa 
vedenjohtokyky on sitä hitaampaa, mitä hienora-
keisemmasta maa-aineksesta on kysymys, ja myös 
materiaalin tiiviys vaikuttaa vedenläpäisevyyteen. 
Siltin vedenjohtokyky on 10-5–10-9 m/s (Rantamäki 
et al. 1984) ja vastaa näin metrin matkalla veden 
etenemistä päivästä 30 vuoteen. Tutkittavat rikas-
tushiekat luokiteltiin geoteknisen maalajiluoki-
tuksen mukaan siltin karkeampaan päähän, joten 
lysimetrin vedenjohtavuus on joitain päiviä vuosien 
sijaan.
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Kuva 1. Rautuvaaran lysimetrikokeissa käytetty rikastushiekka on raekokojakaumansa perusteella kooltaan hiek-
kaista silttiä perustuen sedigraph-analyysiin kuivaseulonnalla (seulasarja SFS-EN 933-2).

Rikastushiekkanäytteiden geokemiaa analysoi-
tiin useilla menetelmillä, sillä tarkoituksena oli 
selvittää rikastushiekan haitallisten alkuaineiden 
pitoisuuksia ja niiden mahdollista liukenevuutta  
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sekä arvioida kivien hapontuotto-ominaisuuksia. 
Näytteet esikäsiteltiin ennen laboratorioanalyysejä 
näytteiden homogeenisuuden varmistamiseksi. 
Tuloksissa alkuainepitoisuudet on ilmoitettu kui-
vapainoa kohden.

Rikastushiekan alkuaineiden kokonaispitoisuu-
det määritettiin puristeesta kannettavalla XRF-
menetelmällä (pXRF), minkä lisäksi näytteistä 
tutkittiin haitta-aineiden pidättymistä ja fraktioita 
erivahvuisilla happouutoilla. Kuningasvesiuutto 
(AR; Aqua Regia) kuvastaa happamien olosuhtei-
den pitkän ajanvälin alkuaineiden uuttumista, ja 
se uuttaa sulfidifraktion samoin kuin herkkäliu-
koiset suolat, karbonaatit, Fe- ja Mn-saostumat 
sekä osan kiilteistä ja savimineraaleista (Doležal 
et al. 1968, Heikkinen & Räisänen 2009). Kalium-
perkloraattiuutossa (KClO3

- 12 M HCl + 4 M HNO3) 
uuttuu sulfidifraktion lisäksi myös osa silikaatti-
mineraaleista, mutta siinä haitta-aineiden liukoiset 
pitoisuudet jäävät usein AR-uuttoa pienemmiksi. 
Heikkouuttojen avulla voidaan arvioida metalli-
pitoisuuksia, jotka lähtevät helpommin liikkeellä, 
kulkeutuvat pinta- ja pohjavesiin ja altistavat näin 
kasvit ja eliöstön. Näistä ammoniumkloridiuutto 
(0,01 M) liuottaa lähinnä fysikaalisesti mineraa-
lirakeiden pinnalle sitoutuneen herkkäliukoisen 
ja eliöiden käytössä olevan (biosaatavan) fraktion. 
Ammoniumasetaattiuutossa (1 M, pH 4,5) liuke-
nee edellisen lisäksi myös mm. karbonaatteihin 

pidättyneet faasit sekä vaihtokykyinen fraktio 
(sis. kemiallisesti adsorboituneet faasit ja pinta-
kompleksit), kun taas ammoniumoksalaattiuutossa  
(0,2 M) liukenevat edellisten lisäksi myös rautasaos-
tumiin pidättyneet faasit. Liuenneiden alkuai-
neiden pitoisuuksia mitattiin liuoksista ICP-OES/
MS-tekniikoilla.

Lysimetreissä käytetyn Rautuvaaran rikastus-
hiekan kuningasvesiuuttotulosten ja ns. PIMA-
ohjeistuksen (VNa 214/2007) perusteella lähemmin 
tarkasteltaviksi haitta-aineiksi pitoisuuksiensa 
puolesta tulee nostaa ylemmät ohjearvot ylittävät 
arseeni, nikkeli ja kupari sekä alemman ohjearvon 
ylittävät kromi, vanadiini ja koboltti. Lisäksi kor-
keita pitoisuuksia mitattiin mangaanista ja rikistä 
(taulukko 1). Maaperän ohjearvot metalleille ja puo-
limetalleille on asetettu pitoisuustasoon, jonka ylit-
tyessä haitallisesta alkuaineesta aiheutuvaa riskiä 
ympäristölle tai terveydelle ei voida pitää hyväksyt-
tävänä ilman tarkennettua kohdekohtaista arvioin-
tia (nk. PIMA-asetus, VNa 214/2007). Tavanomaista 
vähemmän herkkää maankäyttöä vaativilla teolli-
suusalueilla voidaan soveltaa ylempää ohjearvoa, 
jolloin ylemmän ohjearvon pitoisuus kuvaa suu-
rinta hyväksyttävää pitoisuutta (Reinikainen 2007). 
Kaivannaisjätealueet ovat kuitenkin pysyviä jäte-
alueita, eikä niiden puhdistustarpeen tarkastelu ole 
oleellista – ylempää ohjearvoa käytetään tässä siten 
lähinnä mittakaavana eri haitta-aineen välillä.

Taulukko 1. Lysimetrikokeissa käytetyn rikastushiekan geokemialliset analyysitulokset sekä ns. PIMA-asetuksen 
(VNa 214/2007) kuningasvesiuuttotuloksiin perustuvat kynnys- ja ohjearvot. 

Menetelmä As Cd Co Cr Cu Ni Pb Sb V Zn

XRF (totaali) 315 275 370 490 <0,003 <0,01 205 105

Typpihappo 398 101 152 318,5 513 11 <0,04 105 104

Kuningasvesi 
(AR)

370 0,53 108 144 346 549 11 0 102 107

K-perkloraatti 326 0,58 92 52 280 454 11 0 35 99

Amm.asetaatti 14 <0,2 9,8 4,3 2,8 73 3,2 <5 0,9 4,1

Amm.oksalaatti 21 5 9,1 7,8 32 <20 2,7 4

Amm.kloridi <2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4,3 <2 <0,5 <1

NAG-testi <0,2 <0,005 0,1 0,51 <0,1 0,7 <0,1 0,7

Kolonni/läpiv. <0,05 <0,1 <0,05 <0,05 0,9 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ravistelutesti <0,05 <0,02 <0,1 <0,1 <0,05 1 <0,05 <0,05 <0,1 <0,6

Kynnysarvo 5 1 20 100 100 50 60 2 100 200

Alempi ohjearvo 50 10 100 200 150 100 200 10 150 250

Ylempi ohjearvo 100 20 250 300 200 150 750 50 250 400
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Totaalipitoisuuksien (pXRF) ja uuttotulosten 
vertailussa havaitaan kromin ja vanadiinin sekä 
osittain myös mangaanin olevan sitoutunut mer-
kittävästi silikaattimineraaleihin, ja ne eroavat siten 
muista lähemmin tarkasteltavista haitta-aineista 
(kuva 2). Herkästi liukenevat alkuaineet jäivät 
ammoniumkloridiuuttotuloksissa rikkiä lukuun 
ottamatta vähäisiksi. Sitä vastoin ammoniumase-
taattiuuton perusteella herkästi liikkeelle lähteviä 
haitta-aineita ovat nikkeli, arseeni, rikki ja man-
gaani. Ammoniumoksalaatti- ja ammoniumase-
taattitulokset olivat hyvin yhtenevät, mikä johtuu 
todennäköisesti lysimetreissä käytetystä rikastus-
hiekasta. Hapettuneen pintakerroksen alapuolelta 
otettuun rikastushiekkaan ei ole kertynyt hapet-
tumisen seurauksena syntyviä rautasaostumia. 
Rikastushiekasta analysoitiin haitta-aineiden liu-
koisuutta myös kolonnitestillä, ravistelutestillä 
sekä analysoimalla NAG-testin uutot (ICP-OES-
tekniikka). Lähemmin tarkasteltavien alkuainei-
den pitoisuudet olivat näissä testeissä muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta alle määritysrajan. 
Nikkeliä liukeni näissä testeissä 0,7–1 mg/kg, 
jonka lisäksi NAG-testeissä liukeni pieniä määriä 
kromia (0,51 mg/kg) ja vanadiinia (0,69 mg/kg). 
Taulukossa 1 on esitelty tarkemmin rikastushiekan 
analyysitulokset.

Lysimetrien rikastushiekan happaman valun-
nan muodostumista (ARD) määritettiin standar-
din SFS-EN 15875 mukaisen ABA-testin (Sobek et 
al. 1978, White et al. 1999) ja NAG-testin (AMIRA 
2002) perusteella. ABA-testissä rikastushiekassa 
syntyvän happaman valuman todennäköisyyttä 

voidaan ennustaa happamuutta tuottavien sulfi-
dien määrään pohjautuvasta rikin kokonaispitoi-
suudesta lasketun hapontuottopotentiaalin (AP) 
sekä neutraloivien mineraalien (mm. karbonaat-
tien) puskurointikapasiteettiin perustuvan neutra-
lointipotentiaalin (NP) avulla (Price 2009). Testiin 
pohjautuen taulukossa 2 on esitetty tutkimuksessa 
käytetyn rikastushiekan neutralointi- ja hapon-
tuottopotentiaalin erotus (NNP=NP-AP) sekä niiden 
suhde (NPR=NP/AP). Mikäli NPR-luku on pienempi 
kuin 1, luokitellaan kiviaines mahdollisesti happoa 
tuottavaksi. Samoin oletetaan olevan, mikäli NNP-
luku on alle -20. Aineksen katsotaan olevan happoa 
tuottamatonta, mikäli NPR on suurempi kuin 3 tai 
NNP on suurempi kuin 20 (Price 2009).

ABA-testin perusteella voidaan olettaa, että lysi-
metreissä käytetty rikastushiekka ei todennäköi-
sesti tuota hapanta kaivosvalumaa (taulukko 2). 
Tulkinnan epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin koh-
talaisen matala NPR-lukema (1,61), joka jää happoa 
tuottamattoman raja-arvon (NPR > 3) alapuolelle ja 
sijoittuu ns. epävarmuusalueelle (NPR 1–3). Siten ei 
ole poissuljettua, että AMD-riski kehittyy esimer-
kiksi pitkällä aikavälillä. NNP-tulos (78,3) oli kui-
tenkin selvästi korkeampi kuin epävarman alueen 
raja-arvo (NNP -20–20). Nettohapontuottotestissä 
(NAG-testi) kiviaineksen katsotaan olevan poten-
tiaalisesti happoa tuottavaa, mikäli testin pH-arvo 
on pienempi kuin 4,5 (AMIRA 2002). NAG-testin 
tulosten perusteella rikastushiekka ei tuota hapanta 
kaivosvalumaa (NAGpH 7,83), mikä tuke ABA-testin 
johtopäätelmää (taulukko 2).
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Kuva 2. Rautuvaaran lysimetrikoejärjestelmässä käytetyn rikastushiekan haitta-ainepitoisuudet. Vertailuna 
esitetty maaperän ylemmät ohjearvot (nk. PIMA-asetus, VNa 214/2007), joita sovelletaan lähinnä tavanomaista 
vähemmän herkkää maankäyttöä vaativilla teollisuusalueilla. 
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Taulukko 2. Rikastushiekan pH- ja redox-arvot, sähkönjohtokyky (mS/m 25 °C), kokonaisrikkipitoisuus 
(rikkianalysaattorilla mitattuna), hapontuottopotentiaali (AP), neutralointipotentiaali (NP), nettoneutralointi-
potentiaali (NNP=NP-AP), neutralointipotentiaalisuhde (NPR=NP/AP) sekä nettohapontuottotestin tulos (NAGpH).

Lysimetri pH S % AP NP NNP NPR NAG-pH EC

RHK 2017 7,74 2,19 129 207 78,3 1,61 7,83 131

1.3 Eloperäinen aines

Peittoratkaisuissa yleisesti käytetty moreeni sisäl-
tää usein vain vähän orgaanista ainesta (1–2 %), 
ja sillä on heikko vedenpidätyskyky ja ravinnepi-
toisuus. Tämä perinteinen materiaali onkin vain 
harvoin osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi kai-
vosten sivu- ja jätekivialueiden viherryttämisessä 
ja maisemoinnissa, joten uusille materiaaleille on 
tarvetta. Orgaanisten eli eloperäisten materiaalien 
käytön on huomattu lisäävän peiton kykyä sitoa 
happea, vettä, ravinteita ja raskasmetalleja. Lisäksi 
pohjaveden taso pysyy yleensä korkeammalla niillä 
alueilla, jotka on peitetty orgaanisella materiaalilla. 
Sen ansiosta maa säilyttää kosteutensa paremmin, 
jolloin vedellä kyllästetty maa voi estää hapen dif-
fuusion rikastushiekkakerrokseen (MEND 1994). 
Eloperäinen aines parantaa myös maan hiilensi-
tomiskykyä. Eloperäisen maaperän ylimpään met-
riin sitoutuu arviolta kaksinkertainen määrä hiiltä 
ilmakehään verrattuna (Myllys et al. 2014). 

Veden ja hapen kyky liikkua maassa riippuu siitä, 
millainen maan rakenne on eli miten maahiukkaset, 
ns. kiinteä aines, ovat asettuneet toisiinsa nähden. 
Hyvärakenteisen maan tilavuudesta noin puolet 
on tätä kiinteää ainesta, joka koostuu kivennäisai-
neksesta ja eloperäisestä aineksesta. Puolet siitä 
on vedellä tai ilmalla täyttynyttä huokostilaa sen 
mukaan, kuinka paljon vettä on saatavilla. Kasvien 
juuret tuottavat maahan lisää huokoskäytäviä, jotka 

ovat yleensä pitkiä ja yhtenäisiä. Ne myös erittävät 
lima-aineita, jotka vahvistavat näiden biohuokos-
ten seinämiä, ja tuovat hajotessaan maahan lisää 
eloperäistä ainesta maaperäeliöiden ja kasvien 
käyttöön. Kaikki maan toiminnot tapahtuvat huo-
kostilassa ja maahiukkasten pinnoilla, joita ympäröi 
vesikalvo. Näin eloperäinen aines parantaa maan 
ravinteikkuutta, vedenvarastointikykyä, kuivuu-
denkestävyyttä ja siten kasvien kasvua juuripaineen 
parantuessa. Ts. kosteassa ja runsasravinteisessa 
maassa juuret pystyvät siirtämään maahiukkasia 
tieltään huomattavasti helpommin kuin kuivassa 
maassa. (Myllys et al. 2014.) 

Kasveilla on erilaisia juuristoja. Kaksisirkkaiset 
parantavat maan rakennetta yleensä yksisirkkaisia 
(heiniä) tehokkaammin, sillä kaksisirkkaisten kas-
vien paksu pääjuuri pystyy tunkeutumaan tiiviiseen 
maahan paremmin kuin yksisirkkaisten hajajuu-
ret. Monivuotiset taas ehtivät kasvattaa runsaan 
juuriston vuosien mittaan. Heinien etuna on tiheä 
vaikkakin ohut juuristo, joka synnyttää maahan 
runsaasti reikiä ja tuottaa orgaanista ainesta tasai-
sesti. (Myllys et al. 2014.)

Lisäämällä kuivapeittoon orgaanista materiaa-
leja voidaan parantaa kasvien menestymistä alu-
eella, sillä siten kasvien haihduttaman veden määrä 
kasvaa, veden suotautuminen alempiin kerroksiin 
vähenee ja maan ja suotoveden alkalisuus nousee.

1.4 Biohiili

Biohiili on jo pitkään ollut käytössä maanparannus-
aineena muualla maailmassa erityisesti kuivilla ja 
saastuneilla maa-alueilla. Viime vuosina biohiiltä 
on ehdotettu käytettäväksi yhtenä vaihtoehtona 
myös kaivosalueiden peittoratkaisuissa (Forján 
et al. 2018, Lebrun et al. 2018), mutta käytännön 
kokemus kyseisessä käyttötarkoituksessa on vielä 
vähäistä. Biohiili määritellään kiinteäksi aineeksi, 
jota muodostuu pyrolyysissä, kun hiilipitoista eli 
orgaanista lähtömateriaalia kuumennetaan happi-
rajoitteisissa olosuhteissa, esimerkiksi kuivatislaa-
malla korkeaan lämpötilaan. 

Eri biohiilet eroavat toisistaan fysikaalisesti ja 
kemiallisesti. Syntyvän biohiilen ominaisuuksiin 
vaikuttavat mm. käytettävän lähtömateriaalin omi-
naisuudet, kuten huokoisuus, ravinnesisältö, kos-
teus ja palakoko sekä polttoprosessin olosuhteet. 
Maan vedenpidätyskyvyn ja kasveille käyttökelpoi-
sen veden kannalta merkittävä biohiilen ominaisuus 
on sen huokoskokojakauma. Hyvälaatuinen biohiili 
myös rikastuttaa ja aktivoi maaperäeliöstöä, jolloin 
maan vesitalous paranee ja ravinteiden huuhtou-
tuminen vähenee. Biohiilen kykyyn pidättää ravin-
teita ja metalleja vaikuttavat sekä sen kemialliset  
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(mm. pH, funktionaaliset ryhmät, elektrokemia) 
että fysikaaliset (mm. ominaispinta-ala, huo-
koisuus) ominaisuudet (Sauvola 2018). Biohiilen 
ominaisuudet eivät suoraan kerro sen vaikutusta 
maaperässä, sillä myös maaperän ominaisuudet ja 
ilmasto vaikuttavat lopputulokseen. Maahan lisätty 
hitaasti hajoava biohiili voi toimia maassa hiili-
nieluna ja lisätä pidemmällä aikavälillä maaperän 
orgaanisen aineksen määrää (Lehmann & Joshep 
2009, EBC 2018). 

1.4.1 Kokeissa käytetyn biohiilen laatu

Ensimmäisessä kokeessa testattiin koivu- ja kuusi-
hakkeesta teollisesti tuotettua biohiiltä (taulukko 3). 
Hiilen tuotti suomalainen Noireco Oy (ent. BioCore 
Oy), joka tuottaa teollisella jatkuvatoimisella tuo-
tantolaitoksella biohiiltä esimerkiksi maanpa-
rannushankkeisiin. Noirecon tuotantolaitoksen 
kapasiteetti on noin 6 000 tonnia vuodessa (Salo 
et al. 2018). Koivu- ja kuusipuun tarkempi alku-
perä ei ole tiedossa, mutta laitoksella hyödynnetään 
pääsääntöisesti kuitupuuksi kelpaavaa materiaalia. 
Kokeisiin toimitettu biohiili on ilmeisesti tuotettu 
erillisellä panosretortilla eli hiilimiilulla, eikä se 
näin ollen välttämättä vastaa yrityksen jatkuva-
toimisella laitteistolla tuotettua biohiiltä.

Toisessa koe-erässä haluttiin antaa aiempaa 
suurempi painoarvo kierrätys- ja hukkamateri-
aaleista tuotetulle biohiilelle, joka lisää biohiilen 
arvoa etenkin kiertotalouden perspektiivistä. Toisen 
koe-erän biohiilen lähtömateriaaleina käytettiin 
Pohjaset Oy:n (ent. Suomen hyötymurskaus Oy) 
puujätettä sekä Levin Vesihuolto Oy:n kompostoi-
tua puhdistamolietettä. Jätepuu koostuu esimerkiksi 

rakennustyömailta ja pakkausmateriaaleista synty-
västä kyllästämättömästä sekalaisesta puujätteestä. 
Jätepuuhake saattaa sisältää lisäksi esimerkiksi 
kiviä, keramiikkaa, vaahtomuovia, villaa, ruuveja 
ja nauloja sekä jäämiä pintakäsittelyaineista.

Taulukko 3.  Biopeitto hankkeessa tutkitut biohiilet, niiden tuottajat ja lähtömateriaalit.

Osana kokeita Lähtömateriaali Lähtömateriaalin 
tuottaja

Biohiilen 
tuottaja

Pyrolyysi-
laitteisto

Testatut  
seossuhteet

Kaikki Kuusi – Noireco Oy Panosretortti 1%, 5%, 10%

Kolonnikoe 1. Koivu – Noireco Oy Panosretortti 1%, 5%, 10%

Kolonnikoe 2. Puujäte Pohjaset Recycling Oy LUKE Panosretortti 5%, 10%

Kolonnikoe 2. Kompostoitu 
jätevesiliete

Levin Vesihuolto Oy LUKE Panosretortti 5%, 10%

Kolonnikoe 2. Kuusi (2. erä) – Noireco Oy Panosretortti 5%

Kolonnikoe 2. Koivu (2. erä) – Noireco Oy Panosretortti 5%

Levin Vesihuolto Oy:n puhdistamoliete koostuu 
normaalista kotitalouksien jätevedenpuhdistuksen 
yhteydessä syntyvästä lietteestä, erilliskerätystä 
biojätteestä sekä rasvajätteestä (Koivuhuhta et al. 
2018). Lietettä syntyy suuria määriä verrattuna sen 
hyödynnysasteeseen ja lietteestä tuotettua kompos-
tia on usein edullisesti saatavilla pienillä jäteve-
denpuhdistamoilla (Koivuhuhta et al. 2018). Lietettä 
voidaan käsiteltynä (esim. kompostoituna, mädä-
tettynä tai kalkkistabiloituna) käyttää sellaisenaan 
lannoitevalmisteena viherrakentamisessa ja maa-
taloudessa (Ruokavirasto 2020).

Ennen materiaalien pyrolysointia sekä kompos-
toitu puhdistamoliete että jätepuuhake murskat-
tiin kokeissa käytettyyn alle 2 mm:n raekokoon. 
Murskaus tehtiin Luken laboratoriossa kompos-
timyllyllä. Ennen jätepuuhakkeen murskausta 
materiaalista poistettiin noin kourallinen pieniä 
halkaisijaltaan alle 2 cm:n kiviä.

Puhdistamolietteen sekä jätepuuhakkeen pyro-
lyysit toteutettiin pienissä koemuotoisissa erissä 
Luken panosretortissa. Pyrolyysilämpötilana 
käytettiin 450 °C, joka on tyypillinen pyrolyysi-
lämpötila myös suuremmissa teollisuusskaalan 
pyrolyysilaitteistoissa Suomessa (Fagernäs et al. 
2012). Aiemmissa tutkimuksissa 400 °C:ssa pyro-
lysoidun puhdistamolietteen haitta- ja lääkeaine-
pitoisuuksien on todettu olleen pieniä (Kainulainen 
2019, Helsingin seudun ympäristö (HSY) 2019, 
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Pöyry Finland Oy 2019). Lisäksi esimerkiksi yli 95 % 
yleisesti käytetyistä muoveista tiedetään hajoavan 
alle 450 °C:n pyrolyysilämpötiloissa (Pöyry Finland 
Oy 2019).

Kierrätysmateriaalien lisäksi kokeiden toisessa 
vaiheessa jatkettiin testauksia Noireco Oy:n tuot-
tamalla koivu- ja kuusibiohiilellä. Toisen vaiheen 
kokeiden biohiili on eri tuotantoerästä verrattuna 
ensimmäisen kokeen biohiileen. Täten ensimmäi-
sen ja toisen kokeen koivu- ja kuusibiohiili eivät 
välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään, 
sillä biohiilen koostumus saattaa vaihdella erien 
välillä muun muassa pyrolyysissa, materiaalin hiil-
tymisasteessa ja lähtöpuun laadussa olevien pienten 
erojen vuoksi.

1.4.2 Biohiilen kemiallinen koostumus

Biohiilten kemiallinen ja rakenteellinen koostumus 
pyrittiin selvittämään laajasti ennen tutkimuksia, 

sillä esimerkiksi hiileen jäävillä funktionaalisilla 
ryhmillä on suuri merkitys biohiilen käyttäytymisen 
ja ominaisuuksien, kuten metallienpidätyskyvyn, 
kannalta. Hiilten ICP-menetelmällä analysoidut 
alkuainepitoisuudet on esitetty taulukossa 4 ja 
happi-, hiili-, typpi- ja vetykoostumus taulukossa 
5. Hiilten ominaispinta-alat, huokostilavuudet ja 
PAH-pitoisuudet on esitetty taulukossa 6.

Taulukko 4. Biohiilten ICP-MS/ICP-OES-analysoidut alkuainepitoisuudet. 

Muuttuja pH As Pb Al Cu Fe K Mn Na P S Zn

Menetelmä ICP-
MS

ICP-
MS

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

ICP-
OES

Määritysraja 0,01 0,05 0,05 15 1 50 50 1 50 20 20 1

Yksikkö mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Kuusi (1. erä) 6,98 0,13 0,27 121 4,7 537 3170 293 <50 413 89 70,8

Koivu (1. erä) 7,51 0,53 2,92 1080 10,5 1890 3460 801 <50 702 318 358

Kuusi (2. erä) 6,99 0,09 0,33 137 3,9 418 4280 308 <50 427 79 84,1

Koivu (2. erä) 7,31 0,21 3,98 289 9 632 3440 836 <50 698 313 351

Komp. Liete 6,07 10,4 41,3 34800 261 44100 1530 347 270 17800 4550 275

Jätepuuhake 7 120 531 1390 103 2440 1200 205 831 241 1520 766

Taulukko 5. Biohiilen hiili-, vety-, typpi- ja happipitoisuudet analysoituna 
CHN-analysaattorilla.

C H N O

Näyte %

Kuusi (1.erä) 83,74 0,52 0,18 15,57

Kuusi (2.erä) 86,52 2,36 0 11,13

Koivu (1.erä) 85,54 2,44 0,02 12

Koivu (2.Erä) 69,92 2,58 0,51 26,99

Komp. liete 71,11 2,44 0,48 25,97

Jätepuuhake 70,22 5,86 0,98 22,95

Tarkasteltaessa biohiilestä analysoituja alku-
ainepitoisuuksia voidaan korkeimpien pitoisuuksien 
havaita pääsääntöisesti esiintyvän joko kompos-
toidussa lietteessä tai 2. erän koivubiohiilessä  
(taulukko 4). 

Tarkemmassa tarkastelussa koivubiohiilen voi-
daan havaita sisältävän hieman runsaammin etenkin 
rautaa, lyijyä, alumiinia ja rikkiä verrattuna kuusi-
biohiileen. Kuusibiohiilen kaksi erää ovat alkuaine-
pitoisuuksiltaan keskenään hyvin samankaltaisia. 
Koivubiohiilellä kahden erän välillä on havaittavissa 
suurempi ero. Ensimmäisen erän koivuhiili sisältää  
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toisen erän hiileen verrattuna esimerkiksi yli  
kaksinkertaisesti enemmän rautaa. Erien väliset 
erot selittyvät todennäköisesti vaihteluilla esimer-
kiksi pyrolyysilämpötilassa, mutta myös lähtöpuun 
laadussa saattaa esiintyä vaihteluita. Ominaispinta-
ala- ja huokostilavuusmäärityksissä havaittiin 
koivusta valmistettujen erien sisältävän tervoja ja 
PAH-yhdisteiden määrä ylitti Euroopan biohiili-
sertifikaatin (EBC 2018) määrittämät raja-arvot. 
Sen sijaan kuusihiilessä PAH-pitoisuus oli pieni, ja 
kyseinen biohiili on luokiteltavissa EBC:n määrit-
telemän premium-luokan biohiileksi (taulukko 6). 

Taulukko 6. Biohiilen ominaispinta-ala (Brunauer–Emmett–Teller (BET) Surface Area), huokostilavuus (BJH 
(Barrett–Joyner–Halenda) algorithm) ja PAH-pitoisuudet (ISO 16703 2004). 

Näyte

Pinta-ala Kokonais-
tilavuus

Mikro- 
huokoset

Meso- 
huokoset

Makro- 
huokoset

PAH-yhdisteet 
(16 EPA)

m2/g cm3/g cm3/g cm3/g cm3/g mg/kg

Kuusi (1. erä) 180 0,067 0,061 0,006 0,001 2,4

Kuusi (2. erä) 61 0,032 0,019 0,014 0 0,7

Koivu (1. erä) Tervoja näytteessä, määritys ei onnistunut 40

Koivu (2. erä) 0,26* Tervoja näytteessä, määritys ei onnistunut 57

* Tervoja näytteessä, määritys epävarma.

Kompostoidusta puhdistamolietteestä tehdyssä 
lietehiilessä on havaittavissa selkeästi muita bio-
hiiliä suurempia pitoisuuksina esimerkiksi fosforia, 
rautaa, rikkiä ja alumiinia. Lietekompostibiohiilen 
fosforipitoisuus (17 800 mg/kg) seuraa alku-
peräisen kompostoidun lietteen fosforipitoisuuk-
sia melko tarkasti. Tontti et al. (2012) mukaan 
Suomessa lietteestä tuotettu maanparannus-
komposti sisältää keskimäärin 16 000 mg/kg 
fosforia, joka on samaa suuruusluokkaa Levin 
Vesihuolto Oy:n omien testitulosten kanssa. 
Aiemmissa tutkimuksissa esimerkiksi Novak et 
al. (2009) havaitsivat fosforin rikastuvan biohii-
leen sen korkean 700 °C:n höyrystymislämpötilan 
takia. Myös muissa yhteiskuntalietteellä tehdyissä 
pyrolyysikokeissa fosforin on havaittu säilyvän 
biohiilessä lähes sataprosenttisesti (esim. 
Huang & Tang 2015, Qian et al. 2019). Toisaalta 
esimerkiksi Mukherjee & Zimmerman (2013) 
havaitsivat ravinteiden vapautumisen vaihtelevan 
selkeästi pyrolyysilämpötilan ja lähtömateriaalin 
koostumuksen mukaan. Suomessa Helsingin 
seudun ympäristöpalvelujen (HSY) teettämässä 
tutkimuksessa lietteestä tuotettu hiili sisälsi noin 

5 % fosforia (Kainulainen 2019), ja se on tuloksena 
yli kaksinkertainen verrattuna Biopeitossa käytet-
tyyn hiileen. Kainulaisen (2019) mukaan fosforin 
alhaiseen liukoisuuteen ja sitä kautta pitoisuuksiin 
vaikuttaa etenkin suomalaisilla puhdistamoilla ylei-
sesti käytössä oleva rautasaostus.

Jätepuuhakkeesta tuotetussa biohiilessä näkyy 
hiilen heterogeeninen lähtömateriaali. Hiili sisältää 
koivu- ja kuusihakkeesta tuotettuihin hiiliin verrat-
tuna runsaasti esimerkiksi arseenia, lyijyä, rikkiä ja 
sinkkiä, jotka ovat todennäköisesti lähtöisin puussa 
olleista käsittelyaineista tai materiaalin sekaan jou-
tuneista muista kappaleista.

Taulukosta 5 voidaan havaita, että 2. erän koi-
vusta, kompostoidusta lietteestä ja jätepuusta 
tuotettujen biohiilten hiilipitoisuudet jäävät noin  
70 %:iin, kun kuusesta ja ensimmäisen erän koi-
vusta tuotetut biohiilet sisältävät hiiltä noin 85 %. 
Eroja selittää biohiilen tuotantoon käytetty lähtö-
materiaali. Etenkin jätepuuhakkeen hiilipitoisuutta 
todennäköisesti pienentävät hakkeen sekaan jää-
neet epäorgaaniset kappaleet (esim. pienet kivet). 
Puhtaasta puusta tiedetään syntyvän huomattavasti 
hiilipitoisempaa biohiiltä esimerkiksi lantaan ver-
rattuna (mm. EBC 2012, Joseph et al. 2010), mutta 
myös pyrolyysilämpötilalla tiedetään olevan suuri 
vaikutus syntyvän materiaalin hiilipitoisuuteen 
(Keiluweit et al. 2010, Angin & Sensöz 2014, Hagner 
et al. 2016). Erot pyrolyysin lämpötilassa ja mah-
dollisesti myös kestossa selittävät todennäköisesti 
ensimmäisen ja toisen erän koivun välisiä eroja. 
Ero on huomattava myös happipitoisuudessa, sillä 
suurempi happipitoisuus 2. erän koivussa viittaa 
alhaisempaan pyrolyysilämpötilaan tai epätäydelli-
seen pyrolyysiin. Alhaisemman pyrolyysilämpötilan 
tiedetään yleisesti tuottavan biohiiltä, jonka pH on 
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matalampi, ominaispinta-ala on pienempi ja joka 
on vähemmän stabiilia (Keiluweit et al. 2010, Angin 
& Sensöz 2014). Toisaalta alhaisemmassa lämpö-
tilassa pyrolysoitu materiaali on reaktiivisempaa ja 
lähtömateriaalissa olevat ravinteet säilyvät hiilessä 
paremmin (Chan & Xu 2009, Keiluweit et al. 2010, 
Hagner et al. 2016). Matalassa lämpötilassa epä-
täydellisesti pyrolysoituneen materiaalin taas on 
havaittu sisältävän haitallisia orgaanisia yhdisteitä 
ja tällaisella hiilellä on havaittu olevan negatiivi-
sia vaikutuksia myös esimerkiksi kasvien kasvuun 
(Rogovska et al. 2011, Hagner et al. 2016).

Kokeisiin valittujen biohiilten laatua analysoi-
tiin lisäksi Fourier-muunnos-infrapunaspektro-
skopialla (FTIR), jolla pyrittiin selvittämään 
etenkin hiilissä olevien funktionaa listen ryhmien 
määrää ja ominaisuuksia. Tutkimuksissa kuusesta 

tehdyissä biohiilissä (1. ja 2. erä) havaittiin vain 
vähän funktionaalisia ryhmiä, jotka rajoittavat 
hiilen kykyä pidättää metalleja (Vepsäläinen 2019). 
Koivubiohiilellä funktionaalisia ryhmiä havait-
tiin selvästi kuusta enemmän (Vepsäläinen 2019). 
Kierrätysmateriaaleista kompostoidusta puhdista-
molietteestä tehty biohiili sisälsi vain vähän funk-
tionaalisuuksia, kun taas jätepuusta tuotettu biohiili 
oli funktionaalisuuksiltaan monipuolisin ja sisälsi 
selkeästi eniten variaatiota (Vepsäläinen 2019). 

Käytännön koejärjestelyjen takia biohiiltä jou-
duttiin säilyttämään ennen kokeiden alkua viileässä 
tilassa joitain kuukausia ennen kokeiden alkamista. 
Biohiiltä ei ole koeasetelmassa ollut mahdol-
lista varsinaisesti välikäyttää, vaikka säilytyksellä 
onkin saattanut teoriassa olla vaikutuksia biohiilen 
ominaisuuksiin.

1.5 Moreeni

Moreeni on kaivannaisjätealueiden yleisin peit-
tomateriaali Suomessa. Viimeaikaisissa kaivan-
naisjätealueiden peittoratkaisuihin liittyvissä 
lupapäätöksissä moreenin vedenläpäisevyydeksi on 
ilmoitettu tai määrätty noin 1*10-8 m/s. Moreenin 
vedenläpäisevyystavoitteisiin vaikuttaa se, millai-
nen tavoitetila peittoratkaisulle asetetaan kaivan-
naisjätealueen peittona. Rautuvaaran moreeni on 
pääasiassa hiekkamoreenia. Alueen moreenit ovat 
laboratoriotutkimusten perusteella (näytteet 2–5,5 
m:n syvyydeltä) kohtuullisen heikosti vettä johta-
via, (K= 2,1 x 10-7…9,6 x 10-7 m/s). Moreenit ovat 
routivia ja karkearakeisimmat moreenit myös eroo-
sioherkkiä (Pöyry Finland Oy 2012). Kolonnikokeissa 
ja koealan lysimetrien peittomateriaalina käytettiin 
molemmissa rikastushiekka-altaan länsipuolelta 
Alaisen Rautuvaaran lähirinteestä otettua moreenia 
kahdessa erässä. Samaa moreenia käytettiin myös 
muualla rikastushiekka-altaalla jälkihoidon peit-
tomateriaalina. Moreeni sisältää runsaasti kiviä ja 
lohkareita.

Ennen kemiallisia analyyseja, moreeninäyte 
kuivattiin alle 40 °C:n lämpötilassa ja seulottiin 
< 2 mm:n raekokolajitteeseen. Näytteistä mää-
ritettiin kuningasvesiliukoiset (AR) pitoisuudet, 
typpihappoliukoiset pitoisuudet (erityisesti mm. 
antimonin, arseenin ja kadmiumin), ammoniuma-
setaattiliukoiset pitoisuudet ja bariumkloridiliukoi-
set pitoisuudet ICP-MS-tekniikalla (taulukko 7). 
XRF-analyysit tehtiin OMS-tutkimuskeskuksen 
kannettavalla Oxford Instruments X-MET 8000 
-XRF-analysaattorilla (pXRF). Eri uuttomenetel-

mien merkitykset on kuvattu kappaleessa 1.2.1. 
Moreeninäytteille käytettiin lisäksi 0,1 M barium-
kloridiuuttomenetelmää, jonka avulla määritettiin 
vaihtohappamuus. Näytteistä määritettiin myös 
orgaanisen hiilen määrät hiilianalysaattorilla 
ja maaperän happamuus (pH-arvot) potentio-
metrisesti (0,01 M CaCl2-uutto), kationinvaihto-
kapasiteetti (CEC) ICP-OES-tekniikalla (laskettu 
vaihtohappamuudesta (ISO 13536), hehkutushäviö 
(LOI) gravimetrisesti (550 °C) sekä hiili-, vety- 
ja typpipitoisuudet (CHN) polttoanalysaattorilla  
(taulukko 8).

Lysimetri- ja kolonnikokeissa käytetyn moree-
nin haitta-aineiden pitoisuudet ovat kaikki alle 
ns. PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvojen 
(taulukko 7). Herkkäliukoisten ja eliöiden käytössä 
olevien eli biosaatavien haitta-aineiden määrät 
eivät ylittäneet peittomoreenissa heikkoliukoisten 
uuttomenetelmien määritysrajoja. Typpihappoon 
ja kuningasveteen liuenneet pitoisuudet ovat kes-
kenään samaa luokkaa mutta eivät biosaatavassa 
muodossa ja edustavat tasoltaan kunkin alkuai-
neen mediaanipitoisuutta tai sen alle Rautuvaaran  
alueella (Koljonen 1992).

Maaperän pH on lievästi hapan. Kationin-
vaihtokapasiteetti (CEC) kertoo, kuinka paljon 
maa voi pidättää positiivisesti varautuneita ioneita 
(kationeja) maa-aineksen pinnoille kasveille käyt-
tökelpoiseen muotoon. Kationinvaihtokapasiteettiin 
vaikuttavat paitsi maalaji myös orgaanisen ainek-
sen määrä ja maan pH. Karkeiden kivennäismaa-
ainesten CEC on usein alle 10 cmol/kg. Rautuvaaran 

13



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimustyöraportti 51/2020
Pietilä Raija (toim.), Hagner Marleena, Heiskanen Juha, Juutinen Mitro, Lahtinen Tatu, Liwata-Kenttälä Pauliina, Mäkitalo Kari,  
Nuottimäki Kristiina, Peltola Rainer, Ruhanen Hanna, Sarala Pertti, Seitsaari Markku, Tornivaara Anna ja Uusitalo Marja

kationin vaihtokapasiteetti on hyvin alhainen, noin 
1 cmol/kg, ja myös orgaanisen hiilen osuus ja CHN-
pitoisuudet ovat vähäisiä, jopa alle määritysrajan. 

Hehkutushäviön pieni määrä kertoo hehkuttaessa 
kadonneen orgaanisen aineksen määrän vähyyden 
(taulukko 8).

Taulukko 7. Lysimetrikokeissa käytetyn moreenin geokemialliset analyysitulokset sekä ns. PIMA-asetuksen (VNa 
214/2007) kuningasvesiuuttotuloksiin perustuvat kynnys- ja ohjearvot. 

Menetelmä [mg/kg] As Cd Co Cr Cu Ni Pb Sb V Zn

pXRF (totaali) 0  –  –  – 0 30 10  – 66 9
Typpihappo 1,87 <0,02 5,04 24,5 13,3 9,1 3,07 <0,04 38,7 11,5

Kuningasvesi (AR) 1,33 0,01 5 21,7 11,4 9,1 2,29 <0,04 31,7 8

Amm.asetaatti <5 <0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <2 <5 <0,5 <0,5

Bariumkloridi <2 <0,1  – <0,2 <0,2 <0,2 <0,5  – <0,2 <0,1

Kynnysarvo 5 1 20 100 100 50 60 2 100 200

Alempi ohjearvo 50 10 100 200 150 100 200 10 150 250

Ylempi ohjearvo 100 20 250 300 200 150 750 50 250 400

Taulukko 8. Lysimetrikokeissa käytetyn moreenin pH, hiilipitoisuus (C), 
kationinvaihtokapasiteetti (CEC), hehkutushäviö (LOI) ja hiili-, vety- ja 
typpipitoisuudet (CHN).

Menetelmä Moreeni

pH 6,47

C % 0,1

CEC [cmol/kg] 0,99

LOI % 0,79

C % 0,09

H % <0,2

N % <0,02

1.6 Rautuvaaran koealue

Biopeitto-hankkeen pilottikenttäkokeen koeala 
perustettiin kesällä 2018 Länsi-Lapin Kolarin kun-
nassa sijaitsevan Rautuvaaran suljetun kaivosalueen 
rikastushiekka-altaalle (kuva 3). Kaivos oli toimin-
nassa vuosina 1965–1988, jolloin siellä tuotettiin 
rauta- ja kultapitoista kuparirikastetta Rautaruukki 
Oy:n toimesta. Lisäksi Rautuvaaraan tuotiin mal-
mia rikastettavaksi myös Hannukaisen Kuervaaran 
ja Laurinojan louhoksilta sekä Outokumpu Oy:n 
kulta-kuparikaivokselta Kittilän Saattoporasta ja 
kupari-hopeamalmia Pahtavuomasta. Pienempiä 
määriä malmia tuotiin rikastettavaksi Kuusamon 
Juomasuolta (kulta-kupari-kobolttimalmi) ja 
Keminmaan Kirakkajuppurasta (platina-palladi-
umpitoinen malmi). (Räisänen et al. 2015.)

Rikastushiekka-alue on noin 105 hehtaarin 
kokoinen, ja siitä noin 30 hehtaaria on veden pei-

tossa. Alueelle on läjitetty rikastushiekkaa noin 
4,72 miljoonaa m3 (Räisänen et al. 2015). Hankkeen 
käynnistyshetkellä vuonna 2017 Rautaruukki Oyj 
aloitti rikastushiekka-altaalla Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen 
(Nro 85/2014/1, Dnro PSAVI/159/04.08/2012) 
mukaiset jälkihoitotoimet. Altaan pohjoisosaa on 
pyritty aiemmin maisemoimaan useaan otteeseen 
levittämällä noin 10 ha:n alalle kuivatun puh-
distamolietteen ja maanparannusturpeen seosta. 
Rikastushiekka-alueella ei ole muuta toimintaa, 
mutta se on porojen oleskelualuetta. Hankkeen 
perustettu koeala on kooltaan 0,09 ha ja sijoittuu 
altaan kuivaosan itäreunaan (kuva 4). 

Rautuvaaran kaivosalueen maaperä on pää-
osin hiekkamoreenia, jota käytettiin myös alueen 
kuiva peitossa moreeniaineksena. Koeala erotettiin  

Kuva 3. Rautuvaaran lakkautetun kaivoksen rikastushiekka-alueen sijainti Pohjois-Suomessa Kolarin kunnassa 
67°29′43.9”N, 23°55′17.3”E (Korkeusaineisto © Maanmittauslaitos 2020).

Kuva 4. Rautuvaaran rikastushiekka-allas ja punaisella merkitty Biopeitto-hankkeen koeala. Ilmakuva  
© Maanmittauslaitos 21.6.2020.
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muusta rikastushiekka-altaasta verkkoaidalla 
kesällä 2018 ja sinne asennettiin lysimetrit, mittaus-
anturit, datalogger-asemat ja sääasema (kuva 5). 
Koeala peitettiin ympäröivän rikastushiekka-altaan 
mukaisesti vähintään 10 cm:n moreenipeitolla. 

Osa lysimetri- ja ruutukokeiden alasta on peitetty 
20–50 cm:n moreenimäärällä. Kaksi halkaisijal-
taan alle 1 metrin lysimetriä jätettiin ilman peittoa 
referenssilysimetreiksi. Toiseen niistä on sekoitettu 
rikastushiekan pintaosaan 5 % biohiiltä.

Kuva 5.  Aidattu koeala, jossa on moreenipeitto. Vasemmalla Luken lysimetrit, takana GTK:n lysimetrit, keskellä 
kolme datalogger-asemaa, edessä kolme ruutukoealaa, joiden lähellä sääasema. Taustalla Yllästunturi. Kuva: 
Anna Tornivaara, GTK.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT  

Perusteet tutkittaville materiaaleille ja menetelmille on aiemmin julkaistu kirjallisuusselvityksessä: 
Kaivannaisjätealueiden peittomateriaalivalinnan koerakenteet ja -järjestelyt (Koivuhuhta et al. 2018).

2.1 Laboratoriokokeet

2.1.1 Mineraloginen karakterisointi

2.1.1.1 Tavoitteet
Rikastushiekan karakterisointimenettelyyn kuu-
luvien mineralogisten määritysten tavoitteena on 
selvittää rikastushiekan mineralogista koostumusta 
sekä happoa tuottavien ja neutraloivien mineraalien 
suhteellisia osuuksia. Näiden lisäksi tutkittiin rikas-
tushiekassa olevien mineraalien kokoa, muotoa, 
rapautumisastetta ja rapautumistuotteita, kuten 
sekundäärimineraaleja (Lottermoser 2010, Kauppila 
et al. 2011, Juutinen 2020).

2.1.1.2 Näytteenotto ja näytteiden esikäsittely
Tutkimuksessa käytetyt näytteet otettiin kesä-
kuussa vuonna 2018 Rautuvaaran rikastushiekka-
altaalla sijaitsevalle koealueelle lapiolla kaivetusta 
kuopasta, joka ulottui n. 10 cm altaan pohjave-
sirajan alapuolelle (kuva 6). Näytesarja koostuu 
neljästä rikastushiekkakerroksesta otetusta rikas-
tushiekkanäytteestä sekä rikastushiekka-altaan 
peittomateriaalina käytetystä hiekkamoreenista. 
Rikastushiekkakerrokset erosivat väriltään toi-
sistaan: vaaleanharmaa pintakerros (1.RHK),  
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oranssinruskea 2. kerros (2.RHK), sinisenharmaa 3. kerros (3.RHK) 
ja alin musta 4. kerros (4.RHK).

Näytteet kuivattiin ensin, minkä jälkeen ne kahtioitiin pyörivällä 
osituslaitteella ennen mineralogisia ja kemiallisia tutkimuksia. 

Näytteille suoritettiin myös raskasmineraali erottelu Lapin AMK:n 
Kemi-Tornion Knelson-konsen traattorilla. Raskasmineraaleille 
suoritet tiin edelleen raskasnesteseparointi raskaan ja keski-
raskaan osan erottamiseksi toisistaan. Ensimmäinen sepa-
rointi suoritettiin metyleenijodidilla (MJ). Jäljelle jäänyt aines 
separoitiin LST-raskasnesteellä (litiumheteropolytungstaatti). 
Raskasnesteseparoinneista jääneistä raskas- ja keskiraskas-mine-
raaleista tehtiin pintahieet FE-SEM+EDS-mineraalitutkimukseen. 
Pintahienappeja valmistettiin 20 kappaletta (taulukko 9).

Kuva 6. Rautuvaaran rikastushiekka-altaan näytteenottohorisontti. 
Kerrokset numeroitu 1–4 ylhäältä alaspäin. Kuva: Markku Seitsaari, 
Oulun yliopisto.

Taulukko 9. Näytelista FE-SEM+EDS-analyysiin menneistä pintahienapeista. Taulukon värit vastaavat rikastus-
hiekkakerrosten värejä.

Näytelista FE-SEM-EDS-analyysiin menneistä pintahienapeista.

1.RHK MJ 0,5 - 0,063 3.RHK MJ 0,5 - 0,063 Moreeni MJ 0,5 - 0,125

1.RHK MJ 0,063 3.RHK MJ 0,063 Moreeni MJ 0,125 - <0,063

1.RHK LST 0,5 - 0,063 3.RHK LST 0,5 - 0,063 Moreeni LST 0,5 - 0,125

1.RHK LST 0,063 3.RHK LST 0,063 Moreeni LST 0,125 - <0,063

2.RHK MJ 0,5 - 0,063 4.RHK MJ 0,5 - 0,063

2.RHK MJ 0,063 4.RHK MJ 0,063

2.RHK LST 0,5 - 0,063 4.RHK LST 0,5 - 0,063

2.RHK LST 0,063 4.RHK LST 0,063

2.1.1.3 Tutkimusmenetelmät
Rikastushiekkojen rapautumista tutkittiin näyt-
teistä aluksi paitsi makroskooppisen tarkastelun 
perusteella myös partikkelikokojakaumien selvittä-
misellä kussakin kerroksessa sekä metalli- ja rikki-
pitoisuuksia mittaamalla. Partikkelikokoanalyysit 
suoritettiin OMS-tutkimuskeskuksen Cilas 1190LD 
-partikkelikokoanalysaattorilla, joka perustuu 
laserdiffraktioon veden toimiessa väliaineena. 
Näytteet valmisteltiin kolmella eri tavalla: 1) kui-
vana, agglomeraatit pois seulottuna, 2) vesilietteinä, 
joihin lisättiin dispergointiaineeksi natrium-
pyrofosfaattia, jonka annettiin vaikuttaa 24 h, ja 3) 
vesilietteinä, joista dekantoitiin ylimääräinen vesi 
pois materiaalin laskeuduttua näytekupin pohjalle. 
Menetelmistä toistettavia tuloksia antoivat kuivat 

ja dekantoidut näytteet, joista näytteenotto tapah-
tui näytelusikalla. Muiden näytteiden tuloksiin 
vaikutti pipetillä suoritettu näytteenoton vaihte-
levuus. Koska kuivista näytteistä oli seulottu agg-
lomeraatit pois, mikä vaikuttaa mittaustulokseen, 
päädyttiin käyttämään dekantoitujen näytteiden 
partikkelikokotuloksia.

Ensimmäiset alkuaineanalyysit tehtiin OMS-
tutkimuskeskuksen kannettavalla Oxford 
Instruments X-MET 8000 -XRF-analysaattorilla 
(pXRF). Sillä analysoitiin sekä bulkkinäytteet että 
muoviseuloilla seulotut kolme eri kokofraktiota: 
0,25–0,125, 0,125–0,063 ja < 0,063 mm. Analysointi 
bulkkinäytteille tehtiin pXRF:n kolmella eri ohjel-
malla: mining-, soil- ja REE-ohjelmilla. Eri frak-
tiot analysoitiin mining-ohjelmalla. Jokainen 
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näyte mitattiin kolme kertaa ja saaduista tulok-
sista muodostettiin keskiarvo. Myöhemmässä 
vaiheessa näytteet jauhettiin mittauksia varten 
edelleen raekokoon 10 µm (D50) ja näytteistä 
tehtiin puristenapit. Puristenappien alkuaine-
pitoisuudet analysoitiin uudelleen Oulun yli-
opiston Materiaalianalyysikeskuksen (MAKE) 
WD-XRF-analyysilaitteistolla.

OMS-tutkimuskeskuksessa suoritettuihin ato-
miabsorptiospektrometrianalyyseihin (AAS) vali-
koituivat XRF-tulosten perusteella arseeni (As), 
kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn) ja nikkeli 
(Ni). AAS-analyysi suoritettiin em. kolmelle koko-
fraktioluokalle ja bulkkinäytteille.

Kirjallisuuden perusteella saadun mineraali-
kirjaston avulla selvitettiin rikastushiekkakerros-
ten ja peitemoreenin mineralogia MAKE:n Zeiss 
ULTRA Plus -kenttäemissiopyyhkäisyelektroni-
mikroskoopilla ja siihen kytketyllä energiadisper-
siivisellä röntgenspektrometrilla (FE-SEM+EDS). 
Näytteistä valmistetuista pintahienapeista analy-
soitiin n. 5 000–10 000 partikkelia kustakin näyt-
teestä. Taulukon 9 mukaisten kokofraktioiden 
analyysit tehtiin karkeamman raekoon napeille 
300-kertaisella ja hienomman raekoon materiaalille 
600-kertaisella suurennoksella. Saaduille mittaus-
tuloksille voitiin suorittaa mineraalien luokittelu. Se 
tehtiin laadittua mineraalikirjastoa ja IncaMineral-
ohjelmistoa hyödyntäen. Luokittelun avulla saatiin 
näytteiden modaalimineralogia, minkä perusteella 
voitiin päätellä rikastushiekkakerrosten lähtömate-
riaali ja alkuperä. Bulkkinäytteille suoritettiin myös 
röntgendiffraktio- eli XRD-analyysit, joista saadut 
tulokset olivat avuksi mineraaliluokituksessa. 

Lisäksi samoja näytenappeja tutkittiin rapau-
tumisessa muodostuneiden sekundäärimine raalien 
selvittämiseksi MAKE:n röntgenmikroanalysaat-
torilla (EPMA). Tutkimus tehtiin EDS:lla piste-
analyysinä, ja tarkoituksena oli löytää viitteitä 
rikastushiekkojen muuttumisesta.

2.1.2 Kolonnikokeet

2.1.2.1 Tavoitteet
Kolonnikokeiden avulla on pyritty selvittämään 
biohiilen kykyä parantaa kaivannaisjätealueiden 
peittomateriaalien ominaisuuksia, kuten veden-
pidätyskykyä, kykyä sitoa haitta-aineita sekä tut-
kia biohiilestä itsestään mahdollisesti liukenevia 
haitta-aineita, joilla voisi olla negatiivisia vaiku-
tuksia peittorakenteissa yleisesti käytetyn moreenin 
geokemiallisiin ominaisuuksiin. Lisäksi tutkimuk-

silla on pyritty selvittämään laboratoriossa toteu-
tettavien kolonnikokeiden soveltuvuutta biohiili- ja 
kaivannaisjätetutkimuksissa vakiintuneiden mutta 
melko työläiden ja pitkäkestoisten (mm. Kalbe et al. 
2008) lysimetrikokeiden rinnalla. 

Biopeitto-hankkeen kolonnikokeet ovatkin osin 
toimineet rinnakkaisena laboratoriomenetelmänä 
lysimetrikokeille. Kolonnien ja lysimetrien täyt-
tömateriaalit ovat olleet suurelta osin vertailukel-
poisia, mutta lisäksi kolonnikokeissa tutkittiin eri 
materiaaleista tuotettujen biohiilten ominaisuuk-
sia peittorakenteita silmällä pitäen. Moreenia ja 
rikastushiekkaa on sekoitettu kolonneissa biohii-
leen eri suhteissa (1 %, 5 % ja 10 %) ja erilaisista 
lähtömateriaaleista tuotettuun biohiileen. Biohiilet 
sekä niistä tehdyt seokset on valikoitu potentiaa-
lisen käytettävyyden ja saatavuuden perusteella, 
suosien kaivosprosessien tai muiden teollisuuden-
alojen sekundäärisiä raaka-aineita. Kokeet toteutet-
tiin kahdessa osassa, joissa ensimmäisten kokeiden 
kesto oli yksi vuosi ja toisten puoli vuotta.

2.1.2.2 Kolonnien rakenne
Kolonnikokeita varten Oulun yliopiston teknisen 
tiedekunnan työpajalla rakennutettiin 11 kap-
paletta kolonneja, joiden tekninen rakenne käy 
ilmi kuvasta 7. Kolonnien rakenne ja kolonniko-
keiden koejärjestely on kuvattu yksityiskohtai-
sesti raportissa Forsman (2018) ”Kolonnikokeet 
Biopeitto-projektissa – Vesitekniikan sovellukset 
ja -projekti”.

Kolonnin testauskammion ala- sekä yläosaan lai-
tettiin Eurofins Labtium Oy:n happopesemää kvart-
sihiekkaa sekä Sartorius Lab Instruments GmbH & 
Co. KG:n FT-3-1104-100 -lasi-mikrokuitusuodat-
timet, joiden tarkoitus oli tasoittaa veden virtausta 
kolonnin pohjalla sekä estää kolonnimateriaalia 
tukkimasta kolonnin täyttö- ja tyhjennysaukkoa.

2.1.2.3 Koejärjestely
Koejärjestely seuraa osittain Yu et al. (2015) aiem-
pien kolonnikokeiden järjestelyä, mutta kokeiden 
toteutuksessa on käytetty puhdasta MilliQ-vettä 
liukoisuutta arvioivien standarditestien tavoin. 
Kolonnikokeiden soveltuvuutta ja aikaisem-
paa käyttöä biohiilitutkimuksissa on selitetty  
aiemmassa raportissa Koivuhuhta et al. (2018). 
Lisäksi Forsman (2018) kuvaa kokeiden koejär-
jestelyn ja kokeiden hoidon yksityiskohtaisesti, 
joten se esitetään tässä ainoastaan tiivistetysti 
pää piirteiltään.

Kuva 7. Kolonnien teknisen rakenteen pääkomponentit (Hahtonen 2018, Forsman 2019).
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silla on pyritty selvittämään laboratoriossa toteu-
tettavien kolonnikokeiden soveltuvuutta biohiili- ja 
kaivannaisjätetutkimuksissa vakiintuneiden mutta 
melko työläiden ja pitkäkestoisten (mm. Kalbe et al. 
2008) lysimetrikokeiden rinnalla. 

Biopeitto-hankkeen kolonnikokeet ovatkin osin 
toimineet rinnakkaisena laboratoriomenetelmänä 
lysimetrikokeille. Kolonnien ja lysimetrien täyt-
tömateriaalit ovat olleet suurelta osin vertailukel-
poisia, mutta lisäksi kolonnikokeissa tutkittiin eri 
materiaaleista tuotettujen biohiilten ominaisuuk-
sia peittorakenteita silmällä pitäen. Moreenia ja 
rikastushiekkaa on sekoitettu kolonneissa biohii-
leen eri suhteissa (1 %, 5 % ja 10 %) ja erilaisista 
lähtömateriaaleista tuotettuun biohiileen. Biohiilet 
sekä niistä tehdyt seokset on valikoitu potentiaa-
lisen käytettävyyden ja saatavuuden perusteella, 
suosien kaivosprosessien tai muiden teollisuuden-
alojen sekundäärisiä raaka-aineita. Kokeet toteutet-
tiin kahdessa osassa, joissa ensimmäisten kokeiden 
kesto oli yksi vuosi ja toisten puoli vuotta.

2.1.2.2 Kolonnien rakenne
Kolonnikokeita varten Oulun yliopiston teknisen 
tiedekunnan työpajalla rakennutettiin 11 kap-
paletta kolonneja, joiden tekninen rakenne käy 
ilmi kuvasta 7. Kolonnien rakenne ja kolonniko-
keiden koejärjestely on kuvattu yksityiskohtai-
sesti raportissa Forsman (2018) ”Kolonnikokeet 
Biopeitto-projektissa – Vesitekniikan sovellukset 
ja -projekti”.

Kolonnin testauskammion ala- sekä yläosaan lai-
tettiin Eurofins Labtium Oy:n happopesemää kvart-
sihiekkaa sekä Sartorius Lab Instruments GmbH & 
Co. KG:n FT-3-1104-100 -lasi-mikrokuitusuodat-
timet, joiden tarkoitus oli tasoittaa veden virtausta 
kolonnin pohjalla sekä estää kolonnimateriaalia 
tukkimasta kolonnin täyttö- ja tyhjennysaukkoa.

2.1.2.3 Koejärjestely
Koejärjestely seuraa osittain Yu et al. (2015) aiem-
pien kolonnikokeiden järjestelyä, mutta kokeiden 
toteutuksessa on käytetty puhdasta MilliQ-vettä 
liukoisuutta arvioivien standarditestien tavoin. 
Kolonnikokeiden soveltuvuutta ja aikaisem-
paa käyttöä biohiilitutkimuksissa on selitetty  
aiemmassa raportissa Koivuhuhta et al. (2018). 
Lisäksi Forsman (2018) kuvaa kokeiden koejär-
jestelyn ja kokeiden hoidon yksityiskohtaisesti, 
joten se esitetään tässä ainoastaan tiivistetysti 
pää piirteiltään.

Kuva 7. Kolonnien teknisen rakenteen pääkomponentit (Hahtonen 2018, Forsman 2019).

Kokeiden alussa kolonnit täytetään puhtaalla 
MilliQ-vedellä pumppaamalla vettä hitaasti kolon-
nin alaosasta ylöspäin. Materiaalien seisottua 
vedellä täytetyissä kolonneissa viikon ajan kolon-
nien alahanat avataan, niistä kerätään vesinäytteet 
ja lopun vapaan veden annetaan valua ulos kolon-
neista. Kolmannen viikon ajan kolonnien kannet 

pidetään raollaan ja kolonneissa olevan veden anne-
taan vapaasti haihtua ulos kolonneista (kuva 8). 
Tätä kolmen viikon sykliä toistetaan koko koejär-
jestelyn ajan, eli ensimmäisissä kokeissa vuoden ja 
toisissa kokeissa puolen vuoden ajan. Kaaviokuva 
kolonnien täyttömateriaaleista ja koejärjestelystä 
on esitetty kuvassa 9.

Kuva 8. Kaavio kokeiden toteutussyklistä. Kuva toteutettu Forsman (2018) pohjalta.
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Kuva 9. Kaaviokuva kolonnikokeiden koejärjestelyistä. Kokeen ensimmäinen vaihe keskittyi testaamaan koivu- ja 
kuusibiohiiliä vaihtelevilla pitoisuuksilla, kun kokeiden toisessa vaiheessa keskityttiin testaamaan eri raaka-
aineista tuotettuja biohiiliä. Ensimmäisen ja toisen koevaiheen koivu ja kuusibiohiilet edustavat eri tuotantoeriä 
eivätkä näin ollen ole välttämättä täysin vertailukelpoisia keskenään.

 
2.2 Kasvihuonekokeet

2.2.1 Tavoitteet

Kasvatuskokeiden tavoitteena oli tutkia kierrätettä-
viä orgaanisia sivutuotteita ja jätemateriaaleja, jotka 
ovat paikallisesti saatavilla ja joita voitaisiin käyt-
tää peitemateriaalina erityisesti Pohjois-Suomen 
kaivosjätealueilla. Tutkimme sopivien kasvualus-
tojen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia kah-
desta biohiilestä [(pyrolysoitu kuusipuusta (Picea 
abies L. Karst.) ja rauduskoivupuusta (Petula pen-
dula Roth)], kuitusavesta (kuivattu jätepaperiliete), 
kompostoidusta jätevesilietteestä, rikastushiekasta 
ja metsämaan moreenista. Lisäksi tutkittiin kas-
vualustojen eri seossuhteiden vaikutuksia kasvien 
kasvuun [(männyn paakkutaimi (Pinus sylvestris L.), 

pajupistokkaat (Salix myrsinifolia Salisb.) ja kylvet-
tynä puna-apila (Trifolium pratense L.), punanata 
(Festuca rubra L.) ja ketoneilikka (Dianthus deltoides 
L.)] yhden kasvukauden aikana kasvihuoneessa.

2.2.2 Kasvualustat

Rikastushiekka kaivettiin kesällä 2017 Rautuvaaran 
rikastuslaitoksen rikastushiekkakentältä. Yläosan 
(noin 20 cm:n paksuinen) maaperä oli ruskehtava ja 
hapettunut (Ta1) ja alaosa harmaa ja hapettumaton 
(Ta0). Moreeni (Ti), jota käytetään yleisesti peitto-
kerroksena, kaivettiin mäntymetsästä lähellä rikas-
tushiekkakenttää. Ensimmäinen biohiili (Bc1) oli 
pyrolysoitu kuusipuusta (huokoisuus n. 1,6 cm3 g-1)  
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ja toinen biohiili (Bc2) koivusta (huokoisuus n.  
1,1 cm3 g-1) (RPK Hiili Oy, Mikkeli). Käytetty kui-
tusavityyppi (FC) oli paperitehtaan (Stora Enso 
Oyj, Veitsiluoto) jätevesien käsittelylaitoksesta 
peräisin olevaa kevyttä, kuivattua kuitulietettä. 
Komposti (ko) oli kompostoitua jätevesilietettä 
(Levin Vesihuolto Oy). Kasvualustan fysikaaliset ja 
kemialliset ominaisuudet analysoitiin standardoi-
duilla laboratoriomenetelmillä.

2.2.3 Kasvatuskokeet

Ensimmäisessä kasvinviljelykokeessa kasvualustat 
sekoitettiin ja pakattiin käsin kolmen litran ruuk-
kuihin. Ruukuissa kasvualustojen syvyys kokeen 
aikana oli 18 cm ja tilavuus 2 700 cm3. Ruukuissa 
oli 17 erilaista kasvualustayhdistelmää, joissa oli 
neljä toistoa viidelle eri kasvilajille (yhteensä 340 
ruukkua). Puna-apilan, punanadan ja ketoneilikan 
siemenet kylvettiin ruukkuihin kasvihuoneessa 
22.11.2017 (Luke, Suonenjoki). Pajupistokkaat, 
joita oli kaksi kloonia (K2183, E6778), ja yksi-

vuotiset männyn paakkutaimet sulatettiin ensin 
vähitellen kylmävarastoinnin jälkeen ja istutettiin 
sitten ruukkuihin 24.11.2017 (yksi klooni ruukkua 
kohti eli kaksi pajupistokasta; yksi männyn taimi 
ruukku kohti). Kasveja kasvatettiin kasvihuoneessa 
ja 2.2.2018 ne nostettiin ylös ja niiden morfologiset 
tunnukset mitattiin (kuva 10). 

Toisessa kasvatuskokeessa selvitettiin tar-
kemmin biohiilen (Bc1 ja Bc2 osuus 0-80%) ja 
kuitusaven (FC) sopivaa seossuhdetta, sillä ensim-
mäisessä kasvatuskokeessa kompostin vaikutus oli 
hallitseva. Toinen koe toteutettiin pelkällä puna-
natalla ja jokainen uusi seos sisälsi kompostia 0 
tai 20 tilavuusprosenttia. Kasvualustat tiivistettiin 
kahden litran ruukkuihin, joiden keskitilavuus oli  
1 770 cm3, kun kasvualustan pinta oli 1 cm ruukun 
yläreunan alapuolella. Punanatan siemenet kylvet-
tiin 5.3.2018, kasvatettiin ja mitattiin ensimmäisen 
kasvatuskokeen mukaisesti. Ruukkuja oli yhteensä 
68 (17 alustaa, 4 toistoa). Koe lopetettiin ja kasvit 
korjattiin 3.5.2018.

Kuva 10. Kasvatuskokeen 1 kasveja kasvamassa ruukuissa kasvihuoneessa 11.01.2018. Kuva: Hanna Ruhanen, Luke.

2.3 Kenttäkokeet 

2.3.1 Tavoitteet

Rautuvaaran rikastushiekka-altaalle perustettiin 
kolme kenttäkoetta. Kokeiden tavoitteet asetettiin 
kirjallisuusselvityksen perusteella.

Lysimetrikoe 1: Pyrittiin tarkastelemaan bio-
hiilen kykyä sitoa haitallisia alkuaineita ja paran-
taa peittoaineksen teknisiä ominaisuuksia, kuten 
lisätä vedenpidätyskykyä ja vähentää hapen  
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etenemistä vertikaalisesti erilaisilla peittoainesra-
kenteilla. Peitemateriaalien vesitalouden paranta-
misen lisäksi tutkittiin peittorakenteeseen lisätyn 
biohiilen mahdollista vaikutusta luonnonmoreenin 
peiton paksuuteen. Oletuksena oli se, että biohiilen 
avulla kerrospaksuus voisi olla vähäisempi tai että 
osa rakenteesta voitaisiin korvata sekundäärisillä 
raaka-aineilla (esim. rikastushiekalla).

Lysimetrikoe 2: Tavoitteena oli selvittää, miten 
kasvukerrokseen lisätty biohiili ja komposti vai-
kuttavat ruohovartisten kasvien selviytymiseen 
kaivosalueella. Lisäksi tavoitteena oli tutkia kas-
vukerroksen ja kasvillisuuden vaikutusta valuveden 
määrään ja laatuun. Oletuksena oli, että orgaanisen 
aineen lisäys parantaa kasvillisuuden menestymistä 
peitossa.

Ruutukoe: Pyrittiin selvittämään biohiilen vai-
kutusta eri kasvilajien tai kasvillisuustyyppien kas-
vuun ja peittävyyteen. Tavoitteena oli myös tutkia 
metallien kertymistä kasvien juuriin ja maanpääl-
lisiin osiin. Oletettiin, että biohiili vähentää raskas-
metallien kertymistä kasveihin.

2.3.2 Lysimetrikoe 1

Peittorakenteiden ominaisuuksiin ja niiden eroihin 
keskittyvä kenttätutkimus toteutettiin Rautuvaaran 
rikastushiekka-alueella, ja koejärjestely koos-
tui kuudesta päältä täytettävästä lysimetristä. 
Halkaisijaltaan metrin leveät ja korkeudeltaan 
30 cm:n lysimetrit täytettiin Rautuvaaran rikas-
tushiekalla syksyllä 2017. Rikastushiekka otettiin 
hapettuneen kerroksen alapuolelta, jotta se olisi 
mahdollisimman tasalaatuista ja muuttumatonta 
Saattoporan malmia (Juutinen 2020), alarajana 
toimi selvästi tummempi Pahtavuoman kerros. 
Lysimetrien pinta asennettiin samaan tasoon 
rikastushiekka-altaan pinnankorkeuden kanssa, 
mahdollisimman totuuden mukaisten lämpöolo-

suhteiden aikaansaamiseksi. Kokeessa käytettyjen 
lysimetrien pohjalle kerääntynyt vesi valui paino-
voima-avusteisesti letkua pitkin keräyskaniste-
reihin, joihin kertynyt vesi pyrittiin analysoimaan 
kuukauden välein maan ollessa sulana. Lysimetrien 
pohjalle laitettiin suodatinkangasta ja aukon koh-
dalle n. 4 dl kvartsihiekkaa estämään suodatinkan-
kaan aukon tukkeutumista ja parantamaan veden 
virtausta keräyskanistereihin. Lumien sulettua 
alkukesästä 2018 lysimetreistä viisi peitettiin erilai-
silla peittoratkaisuilla ja yksi lysimetreistä jätettiin 
ilman peittoa (taulukko 10).

Kolmessa peittoratkaisussa käytettiin joko rikas-

Taulukko 10. Rautuvaaran peittokokeen lysimetrit ja niiden peittoratkaisut.

Lysimetri nro Täyttö Peittoratkaisu

Lysimetri 1 Rikastushiekkaa 30 cm Moreenia 50 cm

Lysimetri 2 Rikastushiekkaa 30 cm Moreenia 50 cm, josta ylimpään 10 cm on sekoitettu 5 % biohiiltä

Lysimetri 3 Rikastushiekkaa 30 cm Moreenia 10 cm, josta ylimpään 10 cm on sekoitettu 5 % biohiiltä

Lysimetri 4 Rikastushiekkaa 30 cm Moreenia 10 cm, josta ylimpään 10 cm on sekoitettu 5 % biohiiltä

Lysimetri 5 Rikastushiekkaa 30 cm Ei varsinaista peittoa, mutta rhk:n ylimpään 10 cm on sekoitettu  
5 % biohiiltä 

Lysimetri 6 Rikastushiekkaa 30 cm Ei peittoa

tushiekkaan tai moreeniin sekoitettuna kuusi-
pohjaista biohiiltä. Biohiili sekoitettiin valittuihin  
10 cm:n paksuisiin kerroksiin 5 %:n tilavuus-
suhteella. Analyysitulosten perusteella peitto rat-
kai suissa käytetty moreeni ja biohiili sisältävät 
rikastushiekkaan nähden selvästi vähemmän haitta-
aineita. Moreenissa kaikkien tarkasteltujen haitta-
aineiden pitoisuus oli pieni. Biohiilessä sen sijaan on 
mangaania lähes yhtä paljon kuin rikastushiekassa, 
mutta biohiilen sinkkipitoisuus on kaksinkertai-
nen rikastushiekkaan verrattuna. Uuttotulosten 
perusteella sekä mangaani että sinkki ovat myös 
liukoisemmassa muodossa biohiilessä kuin 
rikastushiekassa. 

Rikastushiekan pinnalle ja peittoihin asennet-
tiin sensoreita peittojen toimintaominaisuuk-
sien selvittämiseksi. Jokaiseen mittauskerrokseen 
asetettiin kaksi sensoria, joista toinen mittasi 
mm. kosteutta, lämpötilaa sekä sähkönjohta-
vuutta (Campbell CS650) ja toinen happipitoi-
suutta (Apogee Instruments SO-110). Sensorit 
asennettiin rikastushiekkaan 10 cm:n syvyydelle 
ja lisäksi lysimetreihin 1 ja 2 asennettiin sensorit 
myös peittokerroksen moreeniin 10 cm:n syvyy-
teen. Sensoreiden mittaustiedot tallentuvat paikan 
päällä olevaan dataloggeriin (Campbell CR 1000), 
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joka tyhjennettiin aluksi kenttätietokoneelle sään-
nöllisesti akun vaihdon yhteydessä ja viimeisenä 
vuotena myös kaukoyhteydellä toimistolta käsin. 
Koejärjestelmä on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. Peittorakenteiden ominaisuuksiin keskittynyt lysimetrikoe 1:n kaaviokuva ja valokuva toteutuksesta 
vuodelta 2019 Rautuvaaran rikastushiekka-alueella.

Keräyskanistereihin kertyneet suotovedet esikä-
siteltiin ja lähetettiin kylmälaukuissa akkreditoi-
tuun vesilaboratorioon analysoitavaksi. Seurantaa 
tehtiin kolmen sulanmaan jakson ajan vuosina 
2018–2020. Laboratoriossa suotovesistä analysoi-
tiin mm. alkuaineiden liuenneet ja kokonaispitoi-
suudet, pH sekä orgaanisen hiilen määrät (TOC, 
DOC). Alueella toimi sääasema, josta saatiin tulos-
ten analysointia varten paikallinen säätieto, kuten 
lämpötila ja sademäärätiedot.

Peittorakenteiden ja rikastushiekan läpivirtaa-
vien vesien avulla pyrittiin selvittämään peitto-
jen vaikutusta suotovesien kemiaan. Lysimetrien 
suotovesien laatua analysoitiin kolmena vuotena 
(2018–2020), joiden aikana näytteenottokertoja 
kertyi raportointivaiheeseen mennessä yhdeksän 
(taulukko 11). Näytteenotto oli tarkoitus suorit-

taa noin kerran kuussa sulanmaan aikaan, mutta 
poikkeuksellisen kuiva kesä vuonna 2018 sekä vuo-
den 2020 alkukesän vähäsateisuus eivät kerryt-
täneet kanistereihin riittävästi vettä analysointia 
varten. Lisäksi yhden lysimetrin keräyskaniste-
riin vievä letku painui kasaan, eikä vesi päässyt 
virtaamaan kanisteriin. Tämä vähensi kyseisen 
lysimetrin (L3) näytteenottokerrat entisestään. 
Keräyskanistereihin kertyi pääsääntöisesti lähes 
yhtä paljon vettä, etenkin kun jätetään kuivat 
ajanjaksot ja letkun tukkeuma pois tarkastelusta. 
Tuloksien johtopäätöksissä on huomioitava, että 
rikastushiekan hapettuminen ja sen vaikutus suo-
tovesien kemiaan on pitkäkestoinen prosessi, ja 
kolme vuotta kestävä koejärjestelmä on tällaisten 
muutosten havaitsemiseen lyhyt.

Taulukko 11. Suotovesinäytteitä otettiin tutkimusjakson aikana yhdeksän kertaa. (L=Lysimetri)

Näytepvä L1 L2 L3 L4 L5 L6

1 11/15/2018 X X

2 6/14/2019 X X X X X X

3 7/5/2019 X X X X X X

4 8/5/2019 X X X X X

5 9/2/2019 X X

6 9/23/2019 X X X X X

7 10/21/2019 X X X X X

8 8/11/2020 X X X X X X

9 9/7/2020 X X X X

Näytteenoton yhteydessä lysimetreistä suo-
tautuneet vedet punnittiin keräyskanistereissaan. 
Vesinäyte suodatettiin ja kestävöitiin laboratorio-
analyyseja varten näytteenoton jälkeen analyy-
simenetelmän sitä edellyttäessä. Vesinäytteiden 
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laboratorioanalyysien tarkkuutta tarkkailtiin otta-
malla noin joka kymmenennestä näytteestä rin-
nakkaisnäyte, jonka lisäksi kontaminaatioriskiä 
näytteenkäsittelyn aikana tarkkailtiin lähettä-
mällä noin joka kymmenennen näytteen kohdalla 
nollanäyte (MilliQ-vesi), joka käsiteltiin samoissa 
olosuhteissa ja samoin menetelmin kuin muutkin 
vesinäytteet. Tällä pyrittiin seuraamaan mahdollista 
näytteenotossa tapahtumaa systemaattista virhettä. 
Vesinäytteistä analysoitiin laboratoriossa alkuai-
neiden liuenneita ja kokonaispitoisuuksia sekä 
veden parametreja, kuten pH-arvoa. Lysimetrien 
keräyskanisterin vesinäytteet poikkeavat esimer-
kiksi pohjavesinäytteistä, sillä ne edustavat näyt-
teenottovälillä kertynyttä vettä. Keräyskanisterin 
vedet ovat kosketuksessa ilman hapen kanssa, ja 
siten esimerkiksi ferroraudan (Fe2+) analysoiminen 
ei ole tarkoituksenmukaista.

2.3.3 Lysimetrikoe 2

Lysimetrikoe 2 koostui 24 lysimetristä (ø 100 cm, 
korkeus 30 cm), jotka asetettiin rikastushiek-
kakerroksen päälle 13.7.2018 (ks. video kokeen 

perustamisesta https://www.youtube.com/watch?-
v=DWSvkGqNbf8). Lysimetrit järjestettiin neljään 
ryhmään (A, B, C, D), joista jokainen käsitti kuusi 
lysimetriä sekä keskellä olevan kokoojasäiliön 
(kuva 12). Lysimetrit asetettiin maahan ja niiden 
pohjaan tehtiin reikä, josta letkut johtavat valu-
vedet kokoojasäiliössä oleviin lysimetrikohtaisiin 
25 litran keräyskanistereihin. Lysimetrien pohjalle 
letkujen lähtöpisteeseen asetettiin puhdasta soraa 
sekä verkko, joka estää letkun tukkeutumisen ja 
hiekan kulkeutumisen letkuun ja keräyskanisteriin.

Jokainen lysimetri täytettiin 10 cm:n kerroksella 
hapettumatonta rikastushiekkaa, jonka jälkeen teh-
tiin varsinaiset käsittelykerrokset (20 cm):
1)  moreeni (Mr) 
2) moreeni + komposti (10 %) (MrKo) 
3) moreeni + komposti (10 %) + biohiili (10%) 

(MrKoBh). 
Kuhunkin ryhmään A–D asennettiin jokaista 

käsittelykerrosta kohti kaksi lysimetriä. Tämän 
jälkeen puoleen käsittelyistä kylvettiin heinäsie-
menseos (GREEN PRO tieluiskaseos 30 g/m2) (n=4) 
(kuva 12).    

Kuva 12. Lysimetrikokeen 2 koejärjestely sekä leikkauskuva.
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2.3.4 Ruutukoe

Ruutukoe käsitti kolme 25 cm:n muovinauhalla 
(alin 5 cm painettiin maan sisään) rajattua 2 x 3 m 
koeruutua, jotka jaettiin pitkittäissuunnassa puoliksi 
(3 x 1 m) (ks. video kokeen perustamisesta https://
www.youtube.com/watch?v=DWSvkGqNbf8). 
Kussakin ruudussa toinen puoli täytettiin satun-
naisesti 1) moreeni + komposti (10 %) seoksella 
(MrKo) ja toinen puoli 2) moreeni + komposti (10 
%) + biohiili (10 %) (MrKoBh) seoksella (20 cm). 
Tämän jälkeen ruudut jaettiin edelleen kuuteen 1 x 
1 m käsittelyruutuun (kuva 13), joihin istutettiin tai 
kylvettiin kolmea kasvilajikombinaatiota (kuva 13). 
Niillä jäljiteltiin kasvillisuuden luonnossa esiintyvää 
kerroksellisuutta: 
1) 6 kpl mänty Pinus sylvestris + kuntta tai metsä-

pohjamurske (0,5 m2) 

2) 5 kpl paju Salix myrsinifolia + heinäseos 
 (30 g/m2)
3) heinäseos (30 g/m2).

Käytetty heinäseos oli pohjoisilla alueilla käytettävä 
tieluiskaseos GREENPRO, joka sisältää monivuo-
tisia lajeja (S.G.N. Group Oy). Seoksessa on 80 % 
punanataa (Festuca rubra), 6 % englanninraiheinää 
(Lolium perenne), 5 % niittynurmikkaa (Poa praten-
sis), 5 % jäykkänataa (Festuca brevipila), 2 % nurmi-
rölliä (Agrostis capillaris) ja 2 % valkoapilaa (Trifolium 
repens). Männyn taimet olivat iältään kaksivuotisia 
(FinForelia Oy, Rovaniemi). Pajuistukkaat (⌀ 9–17, 
pituus 200 mm) kerättiin kahdeksan viikkoa aiem-
min Luken Kannuksen kasvatuksista ja niitä säily-
tettiin koealueelle siirtämiseen asti -3 °C:ssa.

Kuva 13. Ruutukokeen koejärjestely.

2.4 Näytteenotto

2.4.1 Kasvi- ja maanäytteet

Kasvillisuuden menestystä seurattiin sekä lysi-
metrikokeessa 2 että ruutukokeessa kasvukauden 
aikana kahdesta kolmeen kertaa. Vuonna 2018 
havaintoja tehtiin 28.7. (vain männyt), 25.7. ja 
29.8. Vuonna 2019 ajankohdat olivat 17.7. ja 27.8. 
ja vuonna 2020 vastaavasti 24.7 ja 1.9. Jokaisella 

kerralla mitattiin 1) heinien ja apiloiden korkeus 
ja peittävyys, 2) mäntyjen selviytyminen, korkeus 
ja rungon halkaisija sekä 3) pajujen uudet oksat ja 
niiden pituus sekä lehtien määrä. Vuonna 2019 vain 
kaksi pajun tainta oli selviytynyt hengissä, joten 
pajujen tulokset käsittävät vain vuoden 2018. Lisäksi 
kasvien klorofyllipitoisuus mitattiin jokaisella  
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näytteenottokerralla kymmenestä heinästä ja api-
lasta, jokaisen männyn kahdesta neulasesta sekä 
pajujen lehdistä (max 10 per taimi). 

Kasvinäytteet biomassan määritykseen otettiin 
toisen kasvukauden lopussa, mikä ruutukokeessa 
tarkoitti 14 kuukautta ja lysimetrikokeessa 16 
kuukautta kokeen aloittamisesta. Heinät ja api-
lat käsiteltiin seoksena, koska niiden erottami-
nen oli mahdotonta. Lysimetrikokeessa näytteet 
otettiin vain maanpäällisestä osasta leikkaamalla 
koko kasvillisuus tyven yläpuolelta paperipussiin. 
Kuivauksen jälkeen kasvibiomassa punnittiin. 

Ruutukokeessa heinien ja apiloiden näytteen-
otto käsitti lisäksi kasvien maanalaisen osan (elo-
kuu 2019). Maa kaivettiin 20x20x20 cm:n (korkeus, 
leveys, pituus) alalta, josta eroteltiin maanalainen 
ja -päällinen osa eri pusseihin. Juuret pestiin huo-
lellisesti ennen analyysejä. Lisäksi jokaisesta män-
tyruudusta valittiin kolme edustavaa mäntyä, jotka 
irrotettiin varovasti istutuslapion avulla juurineen. 

Ruutukokeiden kasveista analysointiin maanalainen 
ja -päällinen kuivapaino sekä kokonaismetalli ja 
-ravinnepitoisuudet. Lisäksi ruutukokeen maanäyt-
teistä määritettiin kokonais- ja liukoiset metalli- ja 
ravinnepitoisuudet.

2.4.2 Vesinäytteet

Lysimetrien (lysimetrikoe 2) läpi valuneen veden 
määrä mitattiin vuonna 2018 (kuivan kesän aikana 
lysimetreistä ei tullut vettä) syys- ja lokakuussa 
sekä vuosina 2019 ja 2020 heinä-, elo- ja syys-
kuussa. Näytteenotot edustavat yksittäistä valun-
tatapahtumaa. Vuosien 2018 ja 2019 näytteistä 
analysoitiin myös veden laatu sisältäen kiinto-
aine, sameus, DOC, metallien kokonaispitoisuudet 
As, Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, 
S, Si, Zn, Pb, N ja P sekä liukoinen NH4-N, NO2-N 
ja NO3-N.

2.5 Olosuhteet koekentällä

2.5.1 Lysimetrien olosuhdemittaukset

Maan tilavuusvesipitoisuuden (m3/m3), lämpö-
tilan (oC) ja kokonaissähkönjohtavuuden (dS/m) 
mittaukset tehtiin Luken lysimetrikokeen 2 yhden 
toiston (D) kuuteen lysimetriin horisontaalisesti 
eri syvyyksille (moreeniin 5 ja 15 cm sekä rikastus-
hiekkaan 25 cm) ja vastaavasti GTK:n lysimetrikoe 
1 kuuteen lysimetriin (moreeni 10, rikastushiekka 
noin 30 cm) asennetuilla jatkuvatoimisilla sähköi-
sillä antureilla. Anturit mittasivat em. parametreja 
10 cm:n paksuisesta kerroksesta ja 0,715 litran tila-
vuudesta 15 minuutin välein, osassa ympäri vuoden 
ympäri vuoden. Tiedot kerättiin neljään datalogge-
riin, joista ne lähetettiin pilvipalveluun. Tietojen 
tallentamisen ja lähettämisen lisäksi dataloggerit 
mittasivat 2 m:n korkeudelta ilman lämpötilaa (oC) 
ja ilmanpainetta (kPa).

Happipitoisuuden (%) mittaukset tehtiin lysimet-
rikokeiden kahdelle syvyydelle (moreeniin rikastus-
hiekkakerroksen päälle 20 cm ja rikastushiekkaan 
26,5–30 cm) vertikaalisesti asennetuilla sähköisillä 
happiantureilla 15 minuutin välein, osassa lysimet-
reissä ympäri vuoden. Anturi mittaa happea vettä 
läpäisemättömästä, mutta ilmaa läpäisevästä, 
Teflonmembraanilla päällystetystä diffuusiokam-
miosta (3,5 cm x 3,5 cm) galvanic cell menetel-
mällä. Anturi mittaa myös maan lämpötilaa (oC).  

Mittaustiedot tallennettiin kolmeen dataloggeriin, 
joista ne luettiin manuaalisesti määrävälein.

2.5.2 Säätietojen mittaus koekentältä

Taustatietoa mallinnuksen kalibrointia varten 
kerättiin Luken tutkimuskohteelle asentamalta 
sääasemalta. Aseman mittaukset tehtiin 2 m:n 
korkeudella maanpinnasta. Sääasema mittasi 15 
minuutin välein ilman lämpötilan (°C), ilmankos-
teuden (%), tuulen suunnan (asteina) ja nopeuden 
(m/s), säteilyenergian määrän (insolaatio) (W/m2) 
sekä sademäärän (mm). Koska mittausdataa ker-
tyi koko mittausajanjaksolta paljon, näille muut-
tujille on laskettu päiväkohtaiset keskiarvot datan 
käsittelyn helpottamiseksi. Sadannalle laskettiin 
kertyneen sademäärän summa päiväkohtaisesti. 
Sääaseman mittausdataa verrattiin lysimetritut-
kimuksiin seuraavilta ajanjaksoilta: vuonna 2018 
mittausajanjakso oli 5.7.–19.10., vuonna 2019 18.6.–
31.10. ja vuonna 2020 1.5.–3.9.

2.5.2.1 Lämpötila
Alla taulukossa 12 on esitetty ilman lämpötilan 
kuukausittaiset minimi-, maksimi- ja keskiarvot 
Rautuvaaran sääasemalla sekä verrattu niitä pit-
kän aikavälin (1981–2010) keskiarvoon Ilmatieteen 
laitoksen Kittilän mittausasemalta (lähin vertailu-
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asema). Verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon 
vuosi 2018 oli selkeästi lämpimämpi, mutta vuodet 
2019 ja 2020 vastasivat hyvin pitkän ajan keskiar-
voa. Heinä-syyskuun lämpötilat ovat kaikkina mit-
tausjaksoina olleet pitkän ajan kuukausikeskiarvoa 
korkeammat.

Taulukko 12. Ilman lämpötila Rautuvaaran sääasemalla (R) vuosina 2018–2020 verrattuna pitkän aikavälin keski-
arvoon Ilmatieteen laitoksen Kittilän mittausasemalla (K). Kaikki yksiköt celsiusasteina.

Vuosi Touko-
kuu

Kesä-
kuu

Heinä-
kuu

Elo- 
kuu

Syys-
kuu

Loka-
kuu

Vuoden 
keski- 
lämpötila 
(K)

Poikkea-
ma (K)

2018 (R) MIN – – 13,9 6,9 -1,2 -6,8

MAX – – 25,4 23,8 16 10,5

Keskiarvo – – 20,3 13,1 7,5 1,3 1,1 1,7

2019 (R) MIN – 7,2 8,9 7,2 -0,7 -15,2

MAX – 14,8 23,9 18,2 15,4 5,6

Keskiarvo – 11,6 14 12,7 6,7 -2,8 -0,1 0,6

2020 (R) MIN -1,1 10 9,1 7,3 4,6 –

MAX 14,3 21,5 19,4 18,1 11,1 –

Keskiarvo 4,4 14,9 14,2 12,9 7,5 – – –

1981- Keskiarvo 5,2 11,3 14,1 11,4 6 -0,4 -0,6 –

2010 (K)

2.5.2.2 Sademäärä 
Vuosien 2018–2020 aikana lysimetrien mitta-
usanturit olivat toiminnassa eri ajanjaksoina. 
Rautuvaaran kuukausittaisia sademääriä on verrattu 
kunkin vuoden mittausjaksoa vastaavaan pitkän 
aikavälin sadantaan. Vuonna 2018 mittauksia teh-
tiin 5.7.–19.10.2018, vuonna 2019 18.6.–31.10.2019 ja 
vuonna 2020 1.5.–3.9.2020. Taulukossa 13 on esitetty 
kuukausittaiset sademäärät sekä verrattu niitä pit-
kän ajan keskiarvoon Ilmatieteenlaitoksen Kittilän 
kirkonkylän mittausasemalta (lähin vertailuasema).

Vuonna 2018 mittausajan sadesumma Rautu-
vaarassa on 149,2 mm, kun pitkän ajan keskiarvo 
samalle ajanjaksolle (1.7.–31.10.2018) Ilmatieteen 
laitoksen lämpötila- ja sadetilastojen mukaan olisi 
240,0 mm. Kesä oli verrattain kuiva, mikä havait-
tiin myös vesinäytteiden keräämisen vaikeutena. 
Rautuvaaran sademäärä oli noin 62 % mittausajan-
jakson pitkän ajan keskiarvosta. Tämä on merkittä-
västi vähemmän kuin Ilmatieteen laitoksen pitkän 

ajanjakson sadetilaston mukaan, joka mainitsee 
vuoden 2018 sademäärän Kittilän mittausasemalla 
olleen kesälle 80 % ja syksylle 90 % pitkän ajan-
jakson tyypillisestä sademäärästä. Koko vuoden 
sademäärä Kittilän mittausasemalla oli 86 % pitkän 
aikavälin keskiarvosta. 

Vuonna 2019 Rautuvaaran sääasemalla mitattu 
sadesumma on 260,4 mm. Vuosien 1981–2010 
keskiarvo samalle ajanjaksolle (1.6.–31.10.2019) 
Ilmatieteen laitoksen lämpötila- ja sadetilastojen 
mukaan olisi 296 mm. Mittausajanjakson sade-
summa Rautuvaaran mittausasemalla vastaa noin 
88 % saman ajanjakson pitkän aikavälin keski-
arvosta. Tämä sopii yhteen Ilmatieteen laitoksen 
pitkän ajanjakson sadetilaston kanssa, joka mainit-
see vuoden 2019 sademäärän Kittilän mittausase-
malla olleen kesälle 77 % ja syksylle 121 % pitkän 
ajanjakson tyypillisestä sademäärästä. Koko vuoden 
sademäärä Kittilän mittausasemalla oli 115 % pitkän 
aikavälin keskiarvosta.

Vuonna 2020 Rautuvaaran sääasemalla mitattu 
sadesumma on 115 % pitkän aikavälin keskiarvosta 
(244,4 mm). Etenkin heinäkuu oli Rautuvaarassa 
sateinen, ja sademäärä oli lähes kaksinkertainen 
verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon. Pitkän 
ajanjakson vertailua koko vuoden 2020 sademää-
rälle ei ollut kirjoitushetkellä vielä saatavissa.
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Taulukko 13. Kittilän kirkonkylän mittausaseman (K) pitkän ajan keskiarvo kuukausittaiselle sadesummalle 
sekä Rautuvaaran mittausasemalla mitatut sadesummat, päivittäiset minimi- ja maksimiarvot sekä kuukauden 
sadepäivien määrät vuosina 2018–2020. Kaikki sademäärät millimetreinä.

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Summa

Sadesumman ka  
1981–2010 (K)

37 56 74 68 52 46 333

Rautuvaara 2018

Kuukauden sadesumma – – 21,6 72,8 43 11,8 149,2

Päivittäinen minimisade – – 0 0 0 0  

Päivittäinen maksimisade – – 11,6 17,6 6 5,6  

Sadepäiviä kuussa – – 8 17 17 8  

Rautuvaara 2019

Kuukauden sadesumma – 53,2 29,2 91 82,2 4,8 260,4

Päivittäinen minimisade - 0 0 0 0 0  

Päivittäinen maksimisade – 17 11,8 23,2 15,8 3,6  

Sadepäiviä kuussa – 8 8 14 17 4  

Rautuvaara 2020

Kuukauden sadesumma 20,6 54,6 130 77,4 – – 282,6

Päivittäinen minimisade 0 0 0 0 – –  

Päivittäinen maksimisade 6 17 18,2 18,6 – –  

Sadepäiviä kuussa 6 10 18 12 – –  

2.6 Mallinnus

2.6.1 Mallinnuksen tavoite

Suomessa kaivannaisjätealueilla yleisimmin käy-
tetyn peittomateriaalin moreenin tehokkuuteen 
peittomateriaalina vaikuttavat mm. käytettävä 
kerrospaksuus ja koostumuksesta riippuva veden-
johtokyky. Peittorakenteessa syntyvä pintavalunta 
aiheuttaa myös eroosiota. Rakenteen kuivuminen 
taas ei tue pintarakenteeseen istutettavan kas-
villisuuden menestymistä. Näiden ominaisuuk-
sien tutkiminen ja suunnittelu ennakkoon on 
olennaista kestävän peittorakenteen rakenta-
miseksi. Peittorakennetta voidaan tutkia kent-
täkokeiden ja mittausten lisäksi myös erilaisilla 
mallinnusohjelmilla, jotka kertovat rakenteen 
käyttäytymisestä muuttuvissa lämpötiloissa sekä 
erilaisten sadetapahtumien aikana. Mallinnuksen 
tavoitteena oli tutkia erilaisten peittovaihtoehto-
jen vesitasetta ja sen vaikutusta peittorakenteen 
pitkäaikaiskestävyyteen.

2.6.2 HYDRUS-1D

HYDRUS-1D (The HYDRUS-1D Software Package 
for Simulating the One-Dimensional Movement 
of Water, Heat and Multiple Solutes in Variably-
Saturated Media) on tietokoneohjelma, joka on 
kehitetty vuonna 2013 Kaliforniassa (Department 
of Environmental Sciences, University of California 
Riverside, Riverside, California), ja sillä voidaan 
simuloida veden, lämmön ja joidenkin veteen liuen-
neiden aineiden kulkeutumista vaihtelevasti vedellä 
kyllästyneessä maaperässä. Ohjelmasta käytettiin 
versiota 4.17. HYDRUS-1D käyttää laskennassa 
yleisesti tunnettuja yhtälöitä, ja ohjelma sekä sen 
käyttämät laskentakaavat on hyvin dokumentoitu. 
Ohjelmalla on tehty mm. arvioita lysimetritut-
kimusten tulosten sovellettavuudesta todellisiin 
kenttäolosuhteisiin, mutta rikastushiekan mallin-
tamiseen HYDRUS-1D-ohjelmaa ei ole juurikaan 
käytetty.  
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Tässä tutkimuksessa vertailtiin keskenään lysi-
metrien 1–2 sekä 3–4 mittaustulosten perusteella 
luotuja malleja peittorakenteen vesipitoisuudesta 
eri syvyyksillä rakenteen pinnasta, syntyvän pin-
tavalunnan määrää sekä arvioitiin peittoraken-
teen vesipitoisuuden vaikutusta kasvipeitteen 
menestymiseen kohteella. Mallinnuksen tuloksia 
lysimetreistä 1 ja 3 verrattiin mallinnustuloksiin 
lysimetreistä 2 ja 4, joissa kerrosrakenne oli vas-
taava sillä erolla, että niiden moreenikerrokseen oli 
lisätty 5 % biohiiltä. Malli validoitiin vertaamalla 
mallin pohjan ulosvirtaamaa kyseisestä lysimet-
ristä vastaavalla ajanjaksolla kerätyn vesinäytteen 
määrään sekä vertailemalla lysimetrin mitatun ja 
mallinnetun vesipitoisuuden ja lämpötilan suhdetta.

2.6.3 CoupModel

Lysimetrikokeiden yhteydessä eri materiaalisuh-
teiden (rikastushiekka, moreeni, biohiili, komposti) 
ja ilmasto-olosuhteiden vaikutusta maaprofiilin 

vesi- ja lämpötalouteen sekä kasvien menestymi-
seen pyrittiin alustavasti testaamaan COUP-mallin 
avulla. COUP-malli (CoupModel, Coupled heat and 
mass transfer model for soil-plant-atmosphere 
system) on Ruotsissa kehitetty (Jansson & Karlberg 
2011) avoimen lähdekoodin ohjelma, jolla kuvataan 
veden ja lämmön virtausta ja hiilen ja typen kiertoa 
maaprofiilissa. COUP-malli on yksi harvoja malleja, 
joka huomioi maan jäätymisen ja sulamisen, ja se 
on yleisesti käytetty malli Pohjoismaissa metsä- ja 
peltomaiden hydrologian kuvaamisessa ja typen-
huuhtoumien arvioimisessa. Mallin käytöstä rikas-
tushiekkatutkimuksissa ei löytynyt viitteitä.

COUP-mallin perusrakenteena on maaperän 
syvyysprofiili, johon voi kytkeä eri maaperä-ilma-
kehä-kasvillisuus-rajapintojen prosesseja. Mallissa 
on lukuisa määrä sekä itsenäisiä että toisista riippu-
vaisia moduuleja ja parametreja. Se perustuu tun-
nettuihin yhtälöihin, joiden taustalla ovat Massan 
säilymislaki, Darcyn laki sekä Fourierin laki.

3 TULOKSET JA TULKINTA 

3.1 Laboratoriokokeet

3.1.1 Kolonnikokeet

3.1.1.1 Ensimmäisen kolonnikokeen tulokset
Kolonnikokeiden ensimmäisessä vaiheessa keski-
tyttiin vertailemaan kuusi- ja koivubiohiiltä keske-
nään sekä tutkimaan eri biohiilipitoisuuksien (1 %, 
5 % ja 10 %) vaikutuksia. pH:n sekä sähkönjohta-
vuuden erot kuusi- ja koivukolonnien välillä ovat 
pääsääntöisesti pieniä (kuva 14). Yleisesti voidaan 
todeta kaikissa biohiiltä ja moreenia sisältävissä 
kolonneissa esiintyneen hieman alhaisempia pH-
lukemia verrattuna pelkkään moreenikolonniin. 
Rikastushiekkaa sisältäneiden kolonnien tulok-
set ovat päinvastaisia, joskin erot pelkkää rikas-
tushiekkaa sisältäneeseen kolonniin nähden ovat 
pieniä. Sähkönjohtavuudessa tuloksissa nousee 
esille lähinnä kolonni, jossa on ollut 10 % koivu-
biohiiltä. Kemiallisissa tuloksissa korkea sähkön-
johtavuus korreloi lähinnä korkeampien Mn-, Sr-, 
Ca- ja SO4-tulosten kanssa. Kolonnin sähkönjoh-
tavuus ei kuitenkaan ole linjassa muiden tulosten 
kanssa, joten niiden todellisuutta voidaan pitää 
kyseenalaisena. Muilta osin koivu- ja kuusibiohii-
len sähkönjohtavuudet ovat melko samalla tasolla 
eikä selkeää eroa ole nähtävissä. Rikastushiekkaa 

sisältävissä kolonneissa biohiili näyttäisi aiheut-
tavan lievää sähkönjohtavuuden nousua verrattuna 
pelkkään rikastushiekkaan. Tulokset ovat tosin 
hyvin heilahtelevaisia ja niihin saattaa vaikuttaa 
pelkän biohiilen lisäksi myös itse rikastushiekan 
koostumusvaihtelut.

Ensimmäisen kokeen analyysituloksissa esiin-
tyy pitoisuuksien rajuja vaihteluja eri analyysi-
kertojen välillä. Täten tuloksista on vaikeaa löytää 
selkeitä trendejä, jotka osoittaisivat pitoisuuksien 
kehittymistä suuntaan tai toiseen. Ensimmäisten 
kolonnikokeiden vesianalyysitulokset on esitelty 
valikoidusti taulukossa 14. Tuloksista voidaan 
mainita erikseen esimerkiksi liuennut hiili (DOC), 
jonka pitoisuudet ovat pääsääntöisesti laskeneet 
kolonneissa kokeiden aikana. Tämän voidaan olet-
taa ilmentävän hienojakoisen, jauhannassa murs-
kautuneen hiilen kulkeutumista ulos kolonnista. 
Toisaalta huomattavia hiilipitoisuuksia on ana-
lysoitu myös tyhjästä vertailukolonnista. Korkeat 
vertailu kolonnin pitoisuudet häiritsevät monien 
muidenkin alkuaineiden, kuten alumiinin ja sin-
kin tuloksia. Todennäköistä kokeissa tapahtunutta 
kontaminaatiota on käsitelty kappaleessa 3.1.1.3 
Kontaminaatio ja muut haasteet
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Taulukko 14. Ensimmäisten kolonnikokeiden analyysituloksia. Esitysteknisistä syistä taulukossa on esitetty 
ainoastaan kaikkien kuuden analyysikerran tulosten keskiarvot valikoiduista muuttujista. Analyysit on toteutettu 
Eurofins Labtium Oy:ssä käyttäen standardoituja analyysimenetelmiä.

MR MR + 
5% 
Liete

MR + 
10% 
Liete

MR + 
5% 
Hake

MR + 
10% 
Hake

MR + 
5% 
Kuusi

MR + 
5% 
Kuusi

MR + 
5% 
Koivu

MR + 
5% 
Koivu

RH + 
10% 
Kuusi

Ver-
tailu

Al (µg/l) 0,79 1,5 1,2 1,9 2,6 2,2 0,97 2,2 3 0,85 13,2

As (µg/l) 0,11 0,3 0,27 0,18 0,38 0,11 0,1 0,11 0,11 0,69 0,06

Mn (µg/l) 11,3 85,3 167,7 28,5 16,6 14,3 12,6 83,9 51,4 1060 11,2

Ni (µg/l) 0,83 0,53 0,41 0,56 0,43 0,43 0,45 0,64 0,72 48,4 1

P (µg/l) 38,1 134 99,2 51,5 66,2 48,9 45,9 56 45,5 126,7 47,6

Sr (µg/l) 137,3 139,3 153 139,5 191 126 130,3 163 191 267,3 8,4

Zn (µg/l) 274,3 157,6 326,8 175 107,6 164 259 180,3 230,5 267,3 395

Ca (mg/l) 12,8 16,2 22,2 15,6 23,6 12,7 12,8 16,2 18,7 211,3 0,42

K (mg/l) 1,4 2,1 3,2 1,6 2,5 2,9 3,1 2,5 2,8 57,5 1,1

Mg (mg/l) 4 3,8 4,3 3,4 3,7 3,3 3,4 3,8 4,5 315,5 0,06

Na (mg/l) 1,7 2,2 2,9 2,6 5 1,6 1,9 1,8 1,9 26,4 2,9

DOC (mg/l) 11,8 12,2 9,5 10,8 9,2 9,2 9,7 19,3 14,1 14,7 15,1

SO4 (mg/l) 26 32,3 47,3 14,6 15,5 17,8 18 16,8 24,8 1845 4,6

Kuva 14. Kolonnikokeiden ensimmäisen vaiheen pH- ja sähkönjohtavuustulokset. Mittaukset toteutettiin YSI 
ProDSS -vedenlaatumittarilla.
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3.1.1.2 Toisen kolonnikokeen tulokset
Kolonnikokeiden toisessa vaiheessa tutkimuksissa 
keskityttiin testaamaan laajemmin erilaisista läh-
tömateriaaleista tuotettuja biohiiliä. Lisäksi tehtiin 
toisintona vertailevat tutkimukset 5 %:n koivu- ja 
kuusibiohiilellä. Valitettavasti kokeiden alkuvai-
heessa huomattiin, ettei alkuperäisen tuotanto-
erän biohiiliä riittänyt enää toiseen koe-erään, 
joten toisen kolonnikokeen kuusi- ja koivubiohii-
likokeet eivät näin ole lähtömateriaaliltaan täysin 
vertailukelpoisia ensimmäisen kokeen kanssa.

Toisen kolonnikokeen suotovesien pH- ja säh-
könjohtavuusmittaukset on esitetty kuvassa 15. Kun 
vertaillaan biohiili- ja puuhakepohjaisen biohiilen 
tuloksia keskenään, voidaan havaita hakkeen pH:n 
(ka. pH 6,79) olevan hieman korkeampi lietteeseen 
(ka. pH 6,44) verrattuna. Molempien biohiilten 
kolonneissa on kuitenkin havaittavissa myös lie-
västi nouseva pH-trendi kokeen aikana. Toisaalta 
ensimmäisen kokeen tavoin pH:n laskeva ja tasol-
taan vaihteleva käytös tyhjässä vertailukolonnissa 
heikentää kuitenkin tulosten luotettavuutta.

Sähkönjohtavuudeltaan liete- ja puuhakepoh-
jaisten kolonnien välillä ei ole havaittavissa selkeää 
tasoeroa: tuloskset ovat pääsääntöisesti 150–200 
µS/cm. Kaikissa sähkönjohtavuustuloksissa on 
havaittavissa jonkinasteinen piikki 21.10.2019 teh-
dyissä mittauksissa, mutta sen tarkempi syy ei 
ole tiedossa. Kyseessä on kuitenkin todennäköi-
sesti koejärjestelyihin liittyvä virhe. Molempien 
lähtömateriaalien osalta 10 %:n biohiilipitoisuus 
heijastuu kuitenkin systemaattisesti hieman kor-
keampiin suotoveden sähkönjohtavuuksiin, joka 
näkyy kemial lisissa tuloksissa etenkin korkeam-
pina Na-, Cl-, Zn- (lietteessä), SO4- ja B-tuloksina.

Kokeen ensimmäisen vaiheen tavoin erot kuusi- 
ja koivupohjaisen biohiilen välillä jäävät hyvin pie-
niksi (kuva 15). Sähkönjohtavuudessa on kuitenkin 
havaittavissa lievä n. 30 µs/cm:n tasoero, jossa 
koivubiohiilellä täytetyistä kolonneista on syste-
maattisesti saatu hieman korkeampi tuloksia. Ero 
saattaa selittyä vaihtelulla eri biohiilierien välillä, 
sillä ensimmäisen kokeen tuloksissa vastaavaa eroa 
ei ole havaittavissa.

Kuva 15. Kolonnikokeiden toisen vaiheen pH- ja sähkönjohtavuustulokset. Mittaukset toteutettiin YSI ProDSS 
vedenlaatumittarilla. Kuusi ja koivubiohiilen tulokset edustavat kahden rinnakkaisen kolonnin tulosten keskiarvoa.
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Toisen kolonnikokeen kemialliset analyysitulok-
set on esitetty taulukossa 15. Ensimmäisten kokei-
den kaltaisesti analyysitulokset ovat valitettavan 
epäjohdonmukaisia ja korkeat pitoisuudet tyhjässä 
vertailukolonnissa häiritsevät tulosten tulkintaa. 
Toisen kokeen tuloksissa on kuitenkin nähtävissä 
jonkin verran merkkejä biohiilten lähtömateriaa-

lien vaikutuksista suodosten kemiaan. Esimerkiksi 
lietteen lähtökohtaisesti korkeammat fosforipitoi-
suudet (taulukko 4) näkyvät tuloksissa melko sel-
keästi verrattuna muista materiaaleista tuotettuun 
biohiileen (kuva 16). Toisena mielenkiintoisena 
esimerkkinä voidaan nostaa esille sulfaatti (kuva 
16), jossa pelkkää Rautuvaaran moreenia sisältävän  

kolonnin pitoisuudet vaikuttaisivat kasvavan 
hitaasti kokeen edetessä, kun vastaavan ilmiön voi-
daan havaita olevan huomattavasti hillitympää bio-
hiiltä sisältävissä kolonneissa. Lietebiohiilikolonnin 
suodokset erottuvat myös sulfaatin korkeampina 
pitoisuuksina, jonka voidaan jälleen olettaa heijas-
tavan alkuperäisen jätelietteen pitoisuuksia. Toisin 
kuin fosforia, sulfaattia ei tosin erikseen analysoitu 
lähtömateriaalista.

3.1.1.3 Kontaminaatio ja muut haasteet
Kolonnikoetuloksissa on nähtävillä useita selkeitä 
merkkejä näytekontaminaatiosta, joka hankaloit-
taa tulosten tarkastelua huomattavasti. Tyhjässä 
vertailukolonnissa havaittiin selvästi tutkittavia 
materiaaleja sisältäneitä kolonneja korkeampina 
pitoisuuksina, esimerkiksi alumiinia sekä liuennutta 
hiiltä. Kokeiden ensimmäisen vaiheen loppupuo-
lella kontaminaation arveltiin johtuvan koetilasta, 
jossa käsiteltiin kokeiden aikana myös muita sedi-
menttinäytteitä. Kontaminaatioon viittaavia tuloksia 
esiintyi kuitenkin myös kolonnikokeen toisessa vai-
heessa, vaikka kolonnit siirrettiin ennen tätä Oulun 
yliopistoon, jossa kokeet toteutettiin kontami-
naatioriskiltään alhaisemmassa laboratoriotilassa. 
Kontaminaation lähdettä koitettiin selvittää kokei-
den jälkeen liottamalla happopestyjä kolonnin osia 
puhtaassa vedessä kahden viikon ajan ja analysoi-
malla tämän jälkeen veden koostumusta. Tuloksissa 
veden havaittiin sisältävän liukoisessa muodossa 
esimerkiksi 113 µg/l sinkkiä, 900 µg/l liuennutta 
hiiltä, 350 µg/l sulfaattia sekä 540 µg/l nitraattia. 
Toisaalta esimerkiksi edellä mainittujen korkei-
den alumiinipitoisuuksien havaittiin olevan pieniä  
(< 1 µg/l), joten testauksen tulokset eivät ainakaan 
suoraan kykene selittämään kaikkea havaittua kon-
taminaatiota. Merkittävin kontaminaation lähde 
on todennäköisesti ollut kolonnien ylä- ja alaosan 
musta polyoksimeteeni (POM), josta kolonneissa 
käytetty muoto on ollut valmistajan mukaan elintar-
vikehyväksyttyä mutta sisältää pieniä metallihippuja 
(Aikolon 2020). Muovin tarkempi alkuainekoostu-
mus ei ole tiedossa, eikä siihen liittyvää kontami-
naatioriskiä tunnistettu ennen kokeiden alkua.

Kemiallisen kontaminaation lisäksi kolonneissa 
on ollut havaittavissa myös selvää aineksen lajit-
tumista sekä virtauskanavien muodostumista. 
Vastaavia ongelmia syntyy melko helposti erilai-
siin kolonni- ja lysimetrikokeisiin, joissa käyte-
tään heterogeenisiä materiaaleja (ks. mm. Köhne 
& Mohanty 2005), mutta nykyisissä kokeissa ilmiö 
osoittautui ennalta-arveltua voimakkaammaksi ja 

Taulukko 15. Valikoituja toisten kolonnikokeiden analyysituloksia. Esitysteknisistä syistä taulukossa on esitetty 
ainoastaan kaikkien kuuden analyysikerran tulosten keskiarvot valikoiduista muuttujista. Analyysit on toteutettu 
Eurofins Labtium Oy:ssä käyttäen standardoituja analyysimenetelmiä.

MR MR + 
5% 
Liete

MR + 
10% 
Liete

MR + 
5% 
Hake

MR + 
10% 
Hake

MR + 
5% 
Kuusi

MR + 
5% 
Kuusi

MR + 
5% 
Koivu

MR + 
5% 
Koivu

RH + 
10% 
Kuusi

Vertailu

Al (µg/l) 0,79 1,5 1,2 1,9 2,6 2,2 0,97 2,2 3 0,85 13,2

As (µg/l) 0,11 0,3 0,27 0,18 0,38 0,11 0,1 0,11 0,11 0,69 0,06

Mn (µg/l) 11,3 85,3 167,7 28,5 16,6 14,3 12,6 83,9 51,4 1060 11,2

Ni (µg/l) 0,83 0,53 0,41 0,56 0,43 0,43 0,45 0,64 0,72 48,4 1

P (µg/l) 38,1 134 99,2 51,5 66,2 48,9 45,9 56 45,5 126,7 47,6

Sr (µg/l) 137,3 139,3 153 139,5 191 126 130,3 163 191 267,3 8,4

Zn (µg/l) 274,3 157,6 326,8 175 107,6 164 259 180,3 230,5 267,3 395

Ca (mg/l) 12,8 16,2 22,2 15,6 23,6 12,7 12,8 16,2 18,7 211,3 0,42

K (mg/l) 1,4 2,1 3,2 1,6 2,5 2,9 3,1 2,5 2,8 57,5 1,1

Mg (mg/l) 4 3,8 4,3 3,4 3,7 3,3 3,4 3,8 4,5 315,5 0,06

Na (mg/l) 1,7 2,2 2,9 2,6 5 1,6 1,9 1,8 1,9 26,4 2,9

DOC (mg/l) 11,8 12,2 9,5 10,8 9,2 9,2 9,7 19,3 14,1 14,7 15,1

SO4 (mg/l) 26 32,3 47,3 14,6 15,5 17,8 18 16,8 24,8 1845 4,6

Kuva 16. Kolonnikokeiden toisen vaiheen fosfori- ja sulfaattituloksia. Kuusi- ja koivubiohiilikolonnien tulokset 
edustavat kahden rinnakkaisen kolonnin tuloksista laskettua keskiarvoa.
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kolonnin pitoisuudet vaikuttaisivat kasvavan 
hitaasti kokeen edetessä, kun vastaavan ilmiön voi-
daan havaita olevan huomattavasti hillitympää bio-
hiiltä sisältävissä kolonneissa. Lietebiohiilikolonnin 
suodokset erottuvat myös sulfaatin korkeampina 
pitoisuuksina, jonka voidaan jälleen olettaa heijas-
tavan alkuperäisen jätelietteen pitoisuuksia. Toisin 
kuin fosforia, sulfaattia ei tosin erikseen analysoitu 
lähtömateriaalista.

3.1.1.3 Kontaminaatio ja muut haasteet
Kolonnikoetuloksissa on nähtävillä useita selkeitä 
merkkejä näytekontaminaatiosta, joka hankaloit-
taa tulosten tarkastelua huomattavasti. Tyhjässä 
vertailukolonnissa havaittiin selvästi tutkittavia 
materiaaleja sisältäneitä kolonneja korkeampina 
pitoisuuksina, esimerkiksi alumiinia sekä liuennutta 
hiiltä. Kokeiden ensimmäisen vaiheen loppupuo-
lella kontaminaation arveltiin johtuvan koetilasta, 
jossa käsiteltiin kokeiden aikana myös muita sedi-
menttinäytteitä. Kontaminaatioon viittaavia tuloksia 
esiintyi kuitenkin myös kolonnikokeen toisessa vai-
heessa, vaikka kolonnit siirrettiin ennen tätä Oulun 
yliopistoon, jossa kokeet toteutettiin kontami-
naatioriskiltään alhaisemmassa laboratoriotilassa. 
Kontaminaation lähdettä koitettiin selvittää kokei-
den jälkeen liottamalla happopestyjä kolonnin osia 
puhtaassa vedessä kahden viikon ajan ja analysoi-
malla tämän jälkeen veden koostumusta. Tuloksissa 
veden havaittiin sisältävän liukoisessa muodossa 
esimerkiksi 113 µg/l sinkkiä, 900 µg/l liuennutta 
hiiltä, 350 µg/l sulfaattia sekä 540 µg/l nitraattia. 
Toisaalta esimerkiksi edellä mainittujen korkei-
den alumiinipitoisuuksien havaittiin olevan pieniä  
(< 1 µg/l), joten testauksen tulokset eivät ainakaan 
suoraan kykene selittämään kaikkea havaittua kon-
taminaatiota. Merkittävin kontaminaation lähde 
on todennäköisesti ollut kolonnien ylä- ja alaosan 
musta polyoksimeteeni (POM), josta kolonneissa 
käytetty muoto on ollut valmistajan mukaan elintar-
vikehyväksyttyä mutta sisältää pieniä metallihippuja 
(Aikolon 2020). Muovin tarkempi alkuainekoostu-
mus ei ole tiedossa, eikä siihen liittyvää kontami-
naatioriskiä tunnistettu ennen kokeiden alkua.

Kemiallisen kontaminaation lisäksi kolonneissa 
on ollut havaittavissa myös selvää aineksen lajit-
tumista sekä virtauskanavien muodostumista. 
Vastaavia ongelmia syntyy melko helposti erilai-
siin kolonni- ja lysimetrikokeisiin, joissa käyte-
tään heterogeenisiä materiaaleja (ks. mm. Köhne 
& Mohanty 2005), mutta nykyisissä kokeissa ilmiö 
osoittautui ennalta-arveltua voimakkaammaksi ja 

on aiheuttanut esimerkiksi kolonneissa olevien suo-
dattimien tukkeutumista. Täten esimerkiksi murs-
katun biohiilen mahdollista vedenpidätyskykyä on 
ollut käytännössä mahdotonta arvioida kolonnien 
punnitusten perusteella. Ongelmien vähentämi-
seksi kolonneihin kannattaisi rakentaa useampia 
täyttö- ja tyhjennysaukkoja, jotta kolonnit täyttyi-
sivät vedellä mahdollisimman tasaisesti. 

3.1.1.4 Yhteenveto kolonnikokeiden tuloksista
Paikoin epäjohdonmukaisista ja kontaminaatiosta 
kärsivistä tuloksista huolimatta erot eri lähtöma-
teriaaleista valmistettujen biohiilten välillä voidaan 
todeta pääsääntöisesti pieniksi. Biohiilen prosen-
tuaalisen osuuden kasvattaminen nosti monissa 
tapauksissa suodoksesta mitattujen muuttujien 
pitoisuuksia, mutta muutokset eivät usein olleet 
kovin johdonmukaisia ja saattavat heijastaa bio-
hiilen kemiallisen koostumuksen lisäksi jollain 
tavalla myös esimerkiksi hiilipitoisuuden vaiku-
tuksia materiaalin lajittumiseen kolonneissa.

Kolonnikokeiden tulosten pohjalta biohiilellä ei 
voida havaita olleen koejakson aikana selkeitä vai-
kutuksia moreenipeittoa simuloineen Rautuvaaran 
moreenista saatuihin suodoksiin. Toisin sanottuna, 
biohiilen lisäämisellä ei siis havaittu myöskään 
selkeitä negatiivisiakaan vaikutuksia suotovesien 
kemiaan. Täten biohiilen käytön esimerkiksi kasvu-
olosuhteiden parantamiseen voidaan katsoa ole-
van kolonnikokeiden tulosten pohjalta mahdollista. 
Kolonnikoe herättää jatkokysymyksiä esimerkiksi 
biohiilen pidempiaikaisesta käyttäytymisestä ja 
mahdollisesta rapautumisesta, sillä kokeiden kesto 
on ollut yksinkertaisesti liian lyhyt, jotta niiden 
avulla kyettäisiin arvioimaan biohiilen käyttäy-
tymistä peittorakenteissa edes kymmenien vuo-
sien aikajänteellä. Toisaalta esimerkiksi kokeiden 
tulosten pohjalta kehitetty malli saattaisi tarjota 
vastauk sia osaan näistä kysymyksistä.

3.1.2 Mineraloginen karakterisointi

3.1.2.1 Partikkelikokoanalyysit
Kaikki rikastushiekat ovat raekooltaan verraten hie-
nojakoista materiaalia (taulukko 16) ja keskenään 
samaa kokoluokkaa lukuun ottamatta toista rikas-
tushiekkakerrosta, jonka raekoko on suurempi kuin 
muiden. Toisen rikastushiekkakerroksen suurempi 
raekoko viittaa siihen, että kyseisessä kerroksessa 
on tapahtunut muita kerroksia runsaammin sekun-
däärimineraalien muodostumista, mikä on vaikut-
tanut rakeiden kokoon.

Taulukko 15. Valikoituja toisten kolonnikokeiden analyysituloksia. Esitysteknisistä syistä taulukossa on esitetty 
ainoastaan kaikkien kuuden analyysikerran tulosten keskiarvot valikoiduista muuttujista. Analyysit on toteutettu 
Eurofins Labtium Oy:ssä käyttäen standardoituja analyysimenetelmiä.

MR MR + 
5% 
Liete

MR + 
10% 
Liete

MR + 
5% 
Hake

MR + 
10% 
Hake

MR + 
5% 
Kuusi

MR + 
5% 
Kuusi

MR + 
5% 
Koivu

MR + 
5% 
Koivu

RH + 
10% 
Kuusi

Vertailu

Al (µg/l) 0,79 1,5 1,2 1,9 2,6 2,2 0,97 2,2 3 0,85 13,2

As (µg/l) 0,11 0,3 0,27 0,18 0,38 0,11 0,1 0,11 0,11 0,69 0,06

Mn (µg/l) 11,3 85,3 167,7 28,5 16,6 14,3 12,6 83,9 51,4 1060 11,2

Ni (µg/l) 0,83 0,53 0,41 0,56 0,43 0,43 0,45 0,64 0,72 48,4 1

P (µg/l) 38,1 134 99,2 51,5 66,2 48,9 45,9 56 45,5 126,7 47,6

Sr (µg/l) 137,3 139,3 153 139,5 191 126 130,3 163 191 267,3 8,4

Zn (µg/l) 274,3 157,6 326,8 175 107,6 164 259 180,3 230,5 267,3 395

Ca (mg/l) 12,8 16,2 22,2 15,6 23,6 12,7 12,8 16,2 18,7 211,3 0,42

K (mg/l) 1,4 2,1 3,2 1,6 2,5 2,9 3,1 2,5 2,8 57,5 1,1

Mg (mg/l) 4 3,8 4,3 3,4 3,7 3,3 3,4 3,8 4,5 315,5 0,06

Na (mg/l) 1,7 2,2 2,9 2,6 5 1,6 1,9 1,8 1,9 26,4 2,9

DOC (mg/l) 11,8 12,2 9,5 10,8 9,2 9,2 9,7 19,3 14,1 14,7 15,1

SO4 (mg/l) 26 32,3 47,3 14,6 15,5 17,8 18 16,8 24,8 1845 4,6

Kuva 16. Kolonnikokeiden toisen vaiheen fosfori- ja sulfaattituloksia. Kuusi- ja koivubiohiilikolonnien tulokset 
edustavat kahden rinnakkaisen kolonnin tuloksista laskettua keskiarvoa.
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Taulukko 16. Partikkelikokoanalyysin tulokset kahden mittauksen keskiarvona.

Partikkelikoko, μm

1. RHK 2. RHK 3. RHK 4. RHK

D80 % 45 98 43 33

D50 % 24 58 20 14

D20 % 8 18 7 5

Moreenin hienoaineksen keskimääräinen partik-
kelikoko on 152 μm. Partikkelikokojakauman käyrä 
kuvassa 17 on kaksihuippuinen ja leveä, mikä viittaa 
siihen, että moreenin hienoaines (< 700 µm) on 
raekooltaan hyvin heterogeenistä.

3.1.2.2 XRF-alkuaineanalyysit
XRF-analyysit suoritettiin sekä käsikäyttöisellä 
pXRF-analysaattorilla että laboratorioanalysaat-
torilla. Tässä työssä esitellään MAKE:n laboratorion 
WD-XRF-analyysin tulokset, vaikka kannettavan 
XRF-analysaattorin tulokset eivät juuri poiken-
neet varmistetuista laboratorio-XRF:n tuloksista. 
WD-XRF:n tulokset ovat myös matriisikorjattuja 
(taulukko 17).

Kuva 17. Peittomoreenin hienoaineksen partikkelikokojakauma neljällä mittauksella.

Taulukko 17. XRF-analyysin tulokset rikastushiekkakerrosten ja peittomoreenin bulkkinäytteistä.

Näyte Na2O (%) MgO (%) Al2O3 (%) SiO2 (%) S (%) Cl (PPM) K2O (%) CaO (%)

Peitto-
moreeni

3,99 1,34 14,19 69,99 0 0 2,96 2,38

1. RHK 4,29 5,69 10,74 43,64 2,16 0 0,48 7,93

2. RHK 4,95 3,63 10,96 45,88 2,83 0 0,55 6,21

3. RHK 4,61 6,68 11,22 43,8 2,92 0 0,76 8,15

4. RHK 1,29 4,64 12,43 53,26 1,5 1196 2,69 5,73

Näyte MnO (%) FeO (%) Ni (PPM) Cu (PPM) Zn (PPM) As (PPM) Rb (PPM) Sr (PPM)

Peitto-
moreeni

0,05 3,49 30 0 9 0 79 343

1. RHK 0,14 8,99 589 311 18 546 12 38

2. RHK 0,1 10,15 544 261 0 149 14 22

3. RHK 0,15 10,04 352 231 54 107 20 34

4. RHK 0,37 12,92 242 3405 1317 1330 68 80

Näyte Y (PPM) Ba (PPM) La (PPM) Ce (PPM) Pb (PPM) Bi (PPM) U (PPM)

Peitto-
moreeni

15 846 25 41 10 0 2

1. RHK 27 90 43 144 10 9 18

2. RHK 24 83 45 81 8 5 14

3. RHK 32 142 36 64 9 4 7

4. RHK 26 2285 26 201 107 27 5
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Kuva 18. A) Ensimmäisen, B) toisen, C) kolmannen ja D) neljännen rikastushiekkakerroksen AAS:lla mitatut Ni-, 
Mn-, Cu- ja As-pitoisuudet (ppm) kokofraktioittain.

Moreenin hienoaineksen keskimääräinen partik-
kelikoko on 152 μm. Partikkelikokojakauman käyrä 
kuvassa 17 on kaksihuippuinen ja leveä, mikä viittaa 
siihen, että moreenin hienoaines (< 700 µm) on 
raekooltaan hyvin heterogeenistä.

3.1.2.2 XRF-alkuaineanalyysit
XRF-analyysit suoritettiin sekä käsikäyttöisellä 
pXRF-analysaattorilla että laboratorioanalysaat-
torilla. Tässä työssä esitellään MAKE:n laboratorion 
WD-XRF-analyysin tulokset, vaikka kannettavan 
XRF-analysaattorin tulokset eivät juuri poiken-
neet varmistetuista laboratorio-XRF:n tuloksista. 
WD-XRF:n tulokset ovat myös matriisikorjattuja 
(taulukko 17).

3.1.2.3 AAS-alkuaineanalyysit
AAS-analyysien kohteiksi valittiin XRF-tulosten 
perusteella As, Cu, Mn, Ni sekä Fe ja analyysit 
suoritettiin kolmelle eri kokofraktiolle: 250–125, 
125–64 ja < 63 μm. AAS-analyyseissä uutteina käy-
tettiin hydroksyyliammoniumkloridia [HONH2·HCl] 
sekä kuningasvettä [HNO3 + 3HCl]. Kuvissa 18-20 on 
esitetty yhdistettynä sekä hydroksyyliammonium-
kloridi- että kuningasvesiliuotukset. Taulukossa 18 
kaikki tulokset on esitetty koottuna yhteen.

Kuva 17. Peittomoreenin hienoaineksen partikkelikokojakauma neljällä mittauksella.

Taulukko 17. XRF-analyysin tulokset rikastushiekkakerrosten ja peittomoreenin bulkkinäytteistä.

Näyte Na2O (%) MgO (%) Al2O3 (%) SiO2 (%) S (%) Cl (PPM) K2O (%) CaO (%)

Peitto-
moreeni

3,99 1,34 14,19 69,99 0 0 2,96 2,38

1. RHK 4,29 5,69 10,74 43,64 2,16 0 0,48 7,93

2. RHK 4,95 3,63 10,96 45,88 2,83 0 0,55 6,21

3. RHK 4,61 6,68 11,22 43,8 2,92 0 0,76 8,15

4. RHK 1,29 4,64 12,43 53,26 1,5 1196 2,69 5,73

Näyte MnO (%) FeO (%) Ni (PPM) Cu (PPM) Zn (PPM) As (PPM) Rb (PPM) Sr (PPM)

Peitto-
moreeni

0,05 3,49 30 0 9 0 79 343

1. RHK 0,14 8,99 589 311 18 546 12 38

2. RHK 0,1 10,15 544 261 0 149 14 22

3. RHK 0,15 10,04 352 231 54 107 20 34

4. RHK 0,37 12,92 242 3405 1317 1330 68 80

Näyte Y (PPM) Ba (PPM) La (PPM) Ce (PPM) Pb (PPM) Bi (PPM) U (PPM)

Peitto-
moreeni

15 846 25 41 10 0 2

1. RHK 27 90 43 144 10 9 18

2. RHK 24 83 45 81 8 5 14

3. RHK 32 142 36 64 9 4 7

4. RHK 26 2285 26 201 107 27 5
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Kuva 19 Kunkin rikastushiekkakerroksen AAS:lla mitatut rautapitoisuudet (ppm) kokofraktioittain (vasen). 
Peittomoreenin AAS:lla mitatut rautapitoisuudet (ppm) kokofraktioittain (oikea).

Kuva 20. Peittomoreenin AAS:lla mitatut Ni-, Mn-, Cu- ja As-pitoisuudet (ppm) kokofraktioittain.
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Taulukko 18. Rikastushiekkanäytteiden ja moreenin AAS-tulokset yhteen koottuna. Rikastushiekkakerrokset ja 
moreeni on merkitty taulukkoon omalla taustavärillään.

Näyte As Cu Fe Mn Ni

RHK1 bulk 0,04M NH2OH*HCl 89 1 21834 858 405

Kuningasvesi 853 416 12010 1289 307

yht. 942 417 33844 2147 712

RHK 1 0,250–0,125 0,04M NH2OH*HCl 166 4 8348 205 150

Kuningasvesi 197 349 13377 1465 346

yht. 363 353 21725 1670 496

RHK 1 0,125–0,063 0,04M NH2OH*HCl 202 2 17936 799 274

Kuningasvesi 545 336 10399 1354 200

yht 747 338 28335 2153 474

RHK1 <0,063 0,04M NH2OH*HCl 163 1 19894 782 428

Kuningasvesi 732 433 13802 1566 244

yht. 895 434 33696 2348 672

RHK2 bulk 0,04M NH2OH*HCl 175 2 9299 394 155

Kuningasvesi 261 341 33881 1843 463

yht. 436 343 43180 2237 618

RHK2 0,250–0,125 0,04M NH2OH*HCl 132 9 16104 651 283

Kuningasvesi 734 405 35773 1939 394

yht 866 414 51877 2590 677

RHK 2 0,125–0,063 0,04M NH2OH*HCl 206 1 9380 394 108

Kuningasvesi 182 329 11817 2021 322

yht. 388 330 21197 2415 430

RHK 2 <0,063 0,04M NH2OH*HCl 89 2 118001 692 192

Kuningasvesi 620 441 93273 2325 717

yht. 709 443 211274 3017 909

RHK 3 bulk 0,04M NH2OH*HCl 105 2 27218 938 118

Kuningasvesi 220 298 26245 2163 256

yht. 325 300 53463 3101 374

RHK 3 0,250–0,125 0,04M NH2OH*HCl 95 1 26691 777 122

Kuningasvesi 187 318 7853 2242 166

yht. 282 319 34544 3019 288

RHK3 0,125–0,063 0,04M NH2OH*HCl 152 1 21207 799 95

Kuningasvesi 133 286 7526 2410 190

yht. 285 287 28733 3209 285
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Näyte As Cu Fe Mn Ni

RHK 3 <0,063 0,04M NH2OH*HCl 157 1 23417 855 10

Kuningasvesi 263 272 33296 3114 323

yht. 420 273 56713 3969 333

RHK 4 bulk 0,04M NH2OH*HCl 292 2 12460 846 80

Kuningasvesi 1912 4398 23123 2970 163

yht. 2204 4400 35583 3816 243

RHK 4 0,250–0,125 0,04M NH2OH*HCl 238 8 13484 788 80

Kuningasvesi 1571 3609 21094 3067 123

yht. 1809 3617 34578 3855 203

RHK 4 0,125–0,063 0,04M NH2OH*HCl 356 2 12917 806 60

Kuningasvesi 1678 4004 19512 3229 133

yht. 2034 4006 32429 4035 193

RHK 4 <0,063 0,04M NH2OH*HCl 309 8 10583 870 70

Kuningasvesi 309 11 42865 3256 220

yht. 618 19 53448 4126 290

Moreeni bulk 0,04M NH2OH*HCl 19 3 3413 59 1

Kuningasvesi 20 12 10937 4 6

yht. 39 15 14350 63 7

Moreeni 0,250–0,125 0,04M NH2OH*HCl 11 3 3097 54 2

Kuningasvesi 13 12 19979 3 4

yht. 24 15 23076 57 6

Moreeni 0,125–0,063 0,04M NH2OH*HCl 16 4 3878 67 2

Kuningasvesi 10 12 36707 3 7

yht. 26 16 40585 70 9

Moreeni <0,063 0,04M NH2OH*HCl 0 6 4184 85 1

Kuningasvesi 17 24 41302 12 10

yht. 17 30 45486 97 11

MAG-1 0,04M NH2OH*HCl  2   13

Kuningasvesi 17 33 19600 265691 33

yht. 17 35 19600 265691 46

Taulukko 18. Jatkuu.
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3.1.2.4 FE-SEM-analyysit
Raskas- ja keskiraskasmineraaleista tehdyille  
20 napille tehtiin analyysiskannaukset FE-SEM+ 
EDS:lla ja tavoitteena oli analysoida 5 000–
10 000 mineraaliraetta kustakin näytteestä. 
Luokittelemattomaan osaan jäi pääosin tuloksia, 
joissa oli monifaasisia rakeita samassa tuloksessa. 
Luokittelematon osa sisältää myös mahdolliset 
sekundäärimineraalit, joiden alkuainepitoisuu-
det eivät vastaa primäärimineraaleille annettuja 
alkuainekriteerejä.

Mineraaliluokitukset tehtiin INCAMineral-
ohjelmistolla lähdekirjallisuutta apuna käyttäen. 

Lähdekirjallisuutena toimi pääasiassa GTK:n rapor-
tit (Vanhanen 1992, Korvuo 1997, Vanhanen 2001), 
joista voitiin selvittää alkuperäisten malmilähtei-
den malmi- ja harmemineraalit ja verrata niitä 
FE-SEM+EDS-tuloksiin. Tulokset on esitetty pro-
senttiosuuksina, ellei toisin ole ilmoitettu.

Rikastushiekkojen raskas- ja keskiraskasai-
nesjakeiden mineraalipitoisuudet on ilmoitettu 
taulukoissa 19-21, ja peittomoreenin mineralo-
gia on esitetty raskaat ja keskiraskaat mineraalit 
yhdistettyinä.

Taulukko 19. Rikastushiekkakerrosten raskasaineksen mineralogia kokofraktioittain prosenttiosuuksina FE-SEM-
tuloksista luokiteltuna.

Näyte          1. RHK            2. RHK             3. RHK            4. RHK

Kokofraktio 
[mm]

0,5 – 0,063 < 0,063 0,5 – 0,063 < 0,063 0,5 – 0,063 < 0,063 0,5 – 0,063 < 0,063

Yhteensä  
kpl / %

8760/100% 4816/100% 5016/100% 5040/100% 5077/100% 5290/100% 5205/100% 5121/100%

Luokittelematon 
kpl / %

284/3,2% 173/ 3,6% 671/13.4% 311/6.2% 227/4.5% 55/1.0% 100/1.9% 79/1.5%

Silikaatit  41.7  40.7  20.0  22.2  18.8  62.6  70.4  73.7

Fe-Dolomiitti  49.0  25.7  16.6  10.5  28.7  26.9  8.6  3.5

Kalsiitti  0.6  0.7  0.1  0.2  0.6  1.9  0.4  3.7

Muut rautaok-
sidit

 2.3  5.0  11.1  17.1  2.4  0.6  1.7  0.2

Rutiili  0.3  1.1  4.6  1.8  2.1  0.9  0.4  0.1

Ilmeniitti  0.1  0.7  0.4  0.4  0.1  0.5  0.9

Uraniniitti  1 kpl.   1 kpl.   1 kpl.

Apatiitti  0.2  0.2  0.1  0.1  0.1  0.2  0.1

Monatsiitti  0.1  0.2  0.8  0.9  0.2  0.1  2 kpl.  1 kpl.

Ksenotiimi  2 kpl.  1 kpl.  0.1  1 kpl.  

Pyriitti  1.7  10.0  31.1  38.2  5.1  0.7  3.0  1.3

Magneetti kiisu  0.8  11.9  0.8  1.9  36.8  4.8  7.8  6.4

Kuparikiisu  0.1  0.4   0.1  0.1  1.7  3.0

Arseenikiisu  0.2  0.2   0.1  0.8  4.0

Sinkkivälke    2.5  0.9

Lyijyhohde    2 kpl.

Kobolttihohde  0.4  0.1  0.3   0.1  0.1

Baryytti  0.1  0.1  0.2

Kulta  1 kpl.  1 kpl.  

Argento   
pentlandiitti

 1 kpl.
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Taulukko 20. Rikastushiekkakerrosten keskiraskasaineksen mineralogia kokofraktioittain prosenttiosuuksina 
FE-SEM-tuloksista luokiteltuna.

N Näyte              1.RHK            2. RHK             3. RHK            4. RHK

Kokofraktio [mm] 0,5 - 0,063 < 0,063 0,5 - 0,063 < 0,063 0,5 - 0,063 < 0,063 0,5 - 0,063 < 0,063

Yhteensä  
kpl / %

5072/100% 5069/100% 5069/100% 5405/100% 5454/100% 5668/100% 5112/100% 5509/100%

Luokittelematon 167/3.3% 259/5.1% 205/4.0% 330/6.1% 55/1.0% 136/2.4% 145/2.8% 188/3.4

kpl / %

Silikaatit  15.7  40.3  43.6  30.9  27.2  19.4  83.6  23.5

Fe-Dolomiitti  62.7  21.3  40.4  25.4  67.3  21.5  9.4  0.7

Kalsiitti  0.2  0.5  0.2  0.3  0.6  0.4  1.5  0.2

Muut rautaoksidit  2.8  2.6  8.6  22.7  0.4  1.5  0.4  4.5

Rutiili  2.6  1.6  0.2  0.8  0.2  2.0   0.1

Ilmeniitti  0.3  0.2   0.1  0.1  0.6  0.3  1.1

Uraniniitti      1 kpl.   

Apatiitti  0.1  0.3  0.2  0.3  0.2  0.9  0.1

Monatsiitti  0.4  0.7   0.4  0.1  0.4  1 kpl.  0.1

Ksenotiimi  2 kpl.  0.1  1 kpl.    

Pyriitti  6.3  17.4  2.4  11.8  0.3  2.7  0.4  8.0

Magneetti kiisu  5.0  9.1  0.2  1.0  2.6  47.6  1.0  49.5

Kuparikiisu  0.5      0.1  0.4  2.5

Arseeni kiisu   0.3  0.3  0.1  5.4

Sinkkivälke   0.1  0.1  0.7

Kobolttihohde  0.6 0.1  0.3  0.3

Baryytti     2 kpl.

Argento-
pentlandiitti

 1 kpl
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Taulukko 21. Peittomoreenin mineralogia kokofraktioittain prosenttiosuuksina FE-SEM+EDS-tuloksista 
luokiteltuna.

Näyte Peittomoreeni

Kokofraktio [mm] 0,250 – 0,125 < 0,125

Yhteensä kpl / % 5872 / 100% 11118 / 100%

Luokittelematon kpl / % 461 / 7,9% 465 / 4,2%

Muut silikaatit 46,3 47,5

Zirkoni 2,5 4,2

Fe-dolomiitti 8,7 9,1

Kalsiitti 0,1 0,6

Muut rautaoksidit 18,6 18,6

Rutiili 0,7 1

Ilmeniitti 15 14,2

Apatiitti 0,1 0,3

Monatsiitti 0,2 0,2

Pyriitti 0,1

3.1.2.5 EPMA-analyysit
Ensimmäisen rikastushiekkakerroksen mine-
raalirakeista löytyy alkavaa muuttumista (kuva 
21). Muuttuminen näyttäytyy lähinnä satunnais-
ten rakeiden reunoilla esiintyvinä sekundäärisinä 
reunuksina. EDS-alkuaineanalyysin perusteella 
reunukset ovat koostumukseltaan Fe-oksi-
hydroksidia, mitä luultavimmin ferrihydridiä  
[Fe3+

2O3 • 0.5(H2O)] eli ruostetta. Alkuaineanalyy-
sien perusteella on myös mahdollista, että pie-
niä määriä arseenia on absorboituneena joihinkin 
Fe-oksihydroksidireunuksiin.  Tämän kaltaisia reu-
nuksia löytyi tutkimuksen aikana ensimmäisesta 
rikastushiekkakerroksesta dolomiitti-, albiitti-, 
biotiitti-, rautasulfidi- ja kvartsirakeiden reunoilta. 
Kerroksessa esiintyi harvakseltaan myös rautasul-
faattia tai Fe-oksihydroksisulfaattia.

Kuvassa 22 on selvästi nähtävissä, että toisessa 
rikastushiekkakerroksessa on pitkälle edennyt 
rakeiden muuttuminen verrattuna ensimmäiseen 
kerrokseen ja että iso osa muuttuneista rakeista 
on sekarakeen näköisiä ja osassa rakeita muuttu-
minen on läpikotaista. Muutos ilmenee samankal-
taisesti kuin ensimmäisessä kerroksessa, mutta 
Fe-oksihydroksidireunusten esiintyminen on 
huomattavasti yleisempää ja selvempää tässä ker-
roksessa. Myös rautasulfaattireunukset sulfidimi-
neraalien reunoilla ovat yleisiä. 

Kolmannen rikastushiekkakerroksen mine-
raalirakeiden muuttuminen oli jo huomattavasti 

vähäisempää (kuva 23). Muuttumisen muoto oli 
samankaltaista kuin aikaisemmissa kerroksissa. 
Neljäs rikastushiekkakerros niin ikään oli huo-
mattavan muuttumaton. Muuttuneita rakeita 
esiintyi satunnaisesti ja niitä täytyi näytteestä 
etsiä. Havaituissa rakeissa muuttuminen näyttäytyi 
samankaltaisesti mineraalirakeiden pinnoilla kuten 
muissakin kerroksissa.

Kuva 21. Ensimmäisessä rikastushiekkakerroksessa 
esiintyvää dolomiittiraetta (nro 003) ympäröi vaalea, 
ohuehko Fe-oksihydroksidireunus. Oikealla olevassa 
dolomiittirakeessa (nro 004) ei ole näkyvissä vastaavaa 
reunusta, joskin sen reunat näyttävät rosoisemmilta ja 
rapautuneemmilta. 1 100-kertainen suurennos.
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Kuva 22. Toisen rikastushiekkakerroksen mineraa-
lirakeita. Kuvasta huomaa muuttumisen laajuuden: 
lähes kaikkia kuvan mineraalirakeita reunustaa joko 
Fe-oksihydroksidi- tai rautasulfaattireunus. 370- 
kertainen suurennos.

Kuva 23. Kolmannessa rikastushiekkakerroksessa  
esiintyviä rautasulfidirakeita ja niiden muuttumista 
ilmentäviä rautasulfaattireunuksia.

3.1.2.6 Tulosten tulkinta
Mineraloginen ja geokemiallinen karakterisointi 
suoritettiin Rautuvaaran rikastushiekka-altaan 
koealueen pintakerrosten rikastushiekalle sekä 
altaan peittomateriaalina käytettävälle moreenille. 
Karakterisoinnin oli määrä käsittää näytteiden 
partikkelikokoanalyysit ja geokemiallisen koostu-
muksen tarkastelu sekä selvittää modaalinen pri-
määrimineralogia ja sekundääristen mineraalien 
esiintyminen.

Partikkelikokoanalyysin tuloksista nähdään, että 
kuvassa 16 selvästi erottuvat 1., 3. ja 4. kerros ovat 
verraten samankokoisia toisiinsa nähden ja että 2. 
kerroksessa on selvästi muita kerroksia suurempi 
keskimääräinen raekoko. Se viittaa siihen, että 
kyseisessä kerroksessa on tapahtunut muita ker-
roksia runsaammin muuttumista ja saostumista 
raepinnoille, mikä on vaikuttanut rakeiden kokoon. 
Partikkelikokojakaumat ovat kuitenkin kolmessa 
ensimmäisessä kerroksessa kapeita, kun taas 4. 
kerroksessa raekokojakauma on selvästi suurempi. 
Toisen kerroksen suurempi raekoko indikoi sekun-
dääristen mineraalien saostumista primäärimine-
raalien pinnalle, mikä pystyttiin myös toteamaan 
EPMA-analyysituloksista.

XRF-analyysistä havaittiin, että kolmen ensim-
mäisen kerroksen alkuainepitoisuudet ovat melko 
yhteneväiset ja ne poikkeavat täysin pohjim-
maisen kerroksen pitoisuuksista (taulukko 17). 
XRF-analyyseistä havaittiin myös, että tiettyjen 
ympäristölle haitallisten aineiden (arseeni, kupari, 
nikkeli, sinkki) pitoisuudet ylittävät ainakin tässä 

osaa rikastushiekka-allasta PIMA-asetuksen 
asettamat ylemmät ohjearvot. Arseeni on näistä 
aineista hankalin, koska siitä koostuvat yhdisteet 
ovat helposti liukenevia ja tällöin mm. arseenikiisu 
rapautuu herkästi. Liukoisena alkuaineena arseeni 
on huomattavan mobiili aine, eli se liikkuu ympä-
ristössä helposti. Tosin sen liikettä voi hidastaa 
esim. sedimentteihin ja hydroksideihin sitoutumi-
nen. Arseenia voi eri muodoissaan päästä pinta- ja 
pohjavesiin, jolloin se saattaa aiheuttaa pidemmällä 
aikavälillä haitallisia vaikutuksia luonnolle ja jopa 
ihmisten terveydelle. Vaikka on tutkittu, että arsee-
nilla ei olisi erityistä taipumusta kertyä eliöihin ja 
kasveihin, ovat suuret pitoisuudet osalle näistä 
toksisia (Vaajasaari et al. 2004). Peittämättömänä 
pintakerroksessa oleva arseeni on alttiina virtaa-
valle vedelle sekä tuulelle, jolloin aiheutuu vaara sen 
leviämisestä pidemmälle ympäristöön. Rautuvaaran 
rikastushiekka-allas peitettiin moreenilla vuoden 
2018 aikana, ja peittäminen oli näytteenottohetkellä 
käynnissä.

Magnesium- ja kalsiumpitoisuudet vastaavat toi-
siaan kussakin rikastushiekkakerroksessa, ja nämä 
ovat selitettävissä näiden rikastushiekkojen run-
saslukuisimman karbonaattimineraalin, rautapi-
toisen dolomiitin, esiintymisenä. Dolomiittia löytyy 
alkuperäisistä malmeista itsestään, mutta sitä voi 
olla myös kalkkimaidossa, jota on saatettu levit-
tää Rautuvaaran rikastushiekka-altaan rikastus-
hiekkojen päälle jälkihoidollisessa tarkoituksessa. 
Karbonaattien runsas esiintyminen myös vähentää 
happamien valumien syntymistä. 
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AAS-analyysin tulokset vahvistivat XRF-
ana lyysistä saatuja Ni-, Mn-, Fe-, Cu- ja As- 
pitoi suuksia kussakin kerroksessa sekä moreenissa 
(kuva 18). Tulosten merkittävin havainto oli raudan 
huomattava kasvu 2. kerroksessa. Tämä vahvistaa 
muita havaintoja raudan saostumisesta tässä ker-
roksessa. Nikkeli ja mangaani esiintyvät suurempina 
pitoisuuksina alle 63 μm:n eli pienimmän kokof-
raktion rakeissa. Ni-, Mn-, Cu- ja As-pitoisuudet 
peittomoreenissa ovat pieniä. Peittomoreenissa 
on kuitenkin kohtalaisen suuret Fe-pitoisuudet. 
Tätä selittää se, että kyseinen moreeni on kaivettu 
Rautuvaaran alueelta, jota luonnehtivat monet 
rautaesiintymät.

Lysimetri- ja kolonnikokeisiin valikoitui 3. rikas-
tushiekkakerros, koska silmämääräisen tarkastelun 
perusteella se oli selvästi sekoittumaton ja muut-

tumaton, mitä kaksi ylempää kerrosta eivät olleet. 
Neljäs rikastushiekkakerros osoittautui liian kos-
teaksi tai jopa märäksi käsiteltäväksi. Myös geo-
kemialliset ja mineralogiset tutkimukset vahvistivat 
alustavan makroskooppisen tulkinnan olleen oikea. 
Partikkelikokoanalyysi, XRF- ja FE-SEM+EDS-
tulokset kertoivat sen, että rapautumista kolman-
nessa kerroksessa ei ollut juuri havaittavissa ja 
malmi oli alun perin Saattoporan kiviainesta, kuten 
kaksi sitä ylempääkin kerrosta. Suurin ero mine-
ralogiassa oli sulfidien koostumuksessa. 3. kerros 
sisälsi enemmän magneettikiisua [Fe0,83-1S], kun 
taas päällimmäiset kerrokset olivat rikkaampia 
rikkikiisusta [FeS2]. Koska 3. kerros ei ollut vielä 
rapautunut, sen käyttö muissa tutkimusosioissa oli 
perusteltua.

3.2 Kasvihuonekokeet

Tutkitun pelkän rikastushiekan (Ta0 ja Ta1) 
metalli-/metalloidin pitoisuus oli suuri. Pitoisuudet 
olivat järjestyksessä Fe > Mg > S > Al > Mn > Ni > 
Cr > Cu, kun taas N-pitoisuus oli pieni. Erityisesti 
Ta1-alustassa Cd ja As pitoisuudet olivat suuria. 
Kuitenkin vain pieni osa alkuaineista oli vesili-
ukoisessa muodossa Rautuvaaran rikastushiek-
kakentän neutraaleissa tai emäksisissä oloissa, 
joten niiden huuhtoutumisriski on vähäinen. 
Puhdistamolietteestä peräisin olevan kompostin 
(ko) Al-pitoisuus oli suuri, mikä viittaa siihen, että 
P on saostettu jätevesilietteestä Al:n avulla. Myös 
P- sekä Cu-, Pb- ja Zn-pitoisuudet olivat korkeita 
kompostissa.

Yleisesti ottaen siementen itävyys (riittävällä 
kastelulla) oli paras alustoilla ko, Bc1, FC ja Ti ja 
heikointa alustoilla Ta0, Ta1 ja Bc2 (kuva 24). Kaikki 
testatut kasvilajit osoittivat heikkoa tai täydellistä 
itämättömyyttä alustoilla Ta0 ja Ta1.

Vaikka myrkyllisten metallien kokonaispitoi-
suudet, kuten Cd ja As, olivat paljon alhaisemmat 
Ta0:lla kuin Ta1:llä, Ta0:n maa oli kasveille fytotok-
sisempaa, koska itävyys ja juurtenkasvu oli heikom-
paa. Ta0:n heikkoon kasvuun vaikutti oletettavasti 
myös heikko hapensaatavuus maaperän tiiviyden ja 
märkyyden vuoksi. Kompostin lisäys Ti:n maape-
rään paransi merkittävästi kasvuedellytyksiä, koska 

ravinteiden määrä (erit. typen) ja maaperän rakenne 
paranivat, mikä lisäsi kaikkien testattujen kasvi-
lajien kasvua. Sen sijaan käytetty FC ei parantanut 
kasvien kasvua. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kasvualustojen 
ominaisuuksissa ja kasvien kasvussa oli merkittä-
viä eroja. Tuoreen hapettumattoman rikastushiekan 
suolapitoisuus ja sähkönjohtavuus olivat korkeita ja 
rakenne hienoa ja tiivistä, minkä vuoksi kasvit kas-
voivat vain heikosti tai eivät lainkaan. Käytetty kui-
tusavityyppi oli karkein ja kuivin materiaali, mikä 
tuotti heikkoa kasvua. Juurien ja versojen kasvu oli 
suurinta puhtaassa kompostissa. Ilman komposti-
lisäystä kasvu oli heikkoa kaikilla kasvualustoilla, 
mikä kertoo alustojen niukasta typpipitoisuudesta.

Tarve parantaa rikastushiekan peittokerrosta 
kasvien kasvua varten on ilmeinen. Tulokset viit-
taavat siihen, että moreenimaa ja biohiili sopivat 
kasvualustaksi kaivosten rikastushiekkakenttien 
peittorakenteisiin, kun niihin lisätään kompostia 
tai muuta typpilähdettä. Männyn paakkutaimet, 
pajupistokkaat ja kylvetty puna-apila osoittau-
tuivat kasvihuonekokeidemme perusteella poten-
tiaalisimmiksi kasvilajeiksi, jotka voivat viihtyvä 
boreaalisilla rikastushiekkakentillä. Näiden lajien 
menestymistä kenttäolosuhteissa on selvitetty sekä 
lysimetrikokeessa 2 että ruutukokeessa.
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Kuva 24. Keskimääräinen verso kuivamassa kasvatuskokeen 1 jälkeen. Pylväiden päällä sama kirjain osoittaa 
tilastollista merkitsemätöntä eroa kasvualustojen välillä (p > 0.05 LSD-testi). Pajulla LSD-testi on molempien 
kloonien yhdistetty massa ruukuittain (K2183 and E6778). Tässä kuvassa Co = komposti.
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3.3 Kenttäkokeet

3.3.1 Peittorakenteen toimivuus (Lysimetrikoe 1)

3.3.1.1 Sensoriaineiston tulkinta
Rikastushiekkaan ja lysimetrien 1 ja 2 peittokerrok-
seen asennettujen sensoreiden mittaustietoja kerät-
tiin kolmen kenttäjakson ajan (sula-aika) vuosina 
2018–2020. Tulosten tulkinnan apuna on käytetty 
koejärjestelmän viereen perustetun sääaseman 
keräämää aineistoa. Sensorit toimivat ensim-
mäisenä mittausvuotena hyvin, mutta jo toisena 
mittausvuotena sensorien keräämä aineisto oli vail-
linaista ja virhelukemien täyttämää. Kenttäkaudeksi 
2020 sensorit kaivettiin esiin ja pyrittiin huolta-
maan, mutta etenkin happipitoisuuden ongelmat 
värittivät koko kenttäkauden mittausaineistoa. 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään sensoriaineis-
tosta kerättyä tietoa siltä osin, kun mittaustietoa on 
pystytty keräämään ja analysoimaan luotettavaksi. 
Sensoriaineistolla pyritään selvittämään eri peit-
tokerrosten vaikutusta rikastushiekan pinnan olo-
suhteisiin, jotka vaikuttavat etenkin hapettumisen 

kautta haitta-aineiden liukoisuuteen ja mahdolli-
sesti myös happaman valuman syntyyn.

Sähkönjohtokykyyn vaikuttaa rikastushiekan 
ominaisuuksien lisäksi myös materiaalin kosteus, 
ja siten tuloksista käy ilmi selkeä yhteys alueen 
sademäärän kanssa (kuva 25). Samasta syystä 
sähkönjohtavuuden käyrät ovat yhtenevät myös 
sensoreiden mittaaman vesipitoisuuden kanssa. 
Rikastushiekan sähkönjohtokyky on selvästi moree-
nia korkeampi, ja moreenipeitosta saadut mittaus-
tulokset ovat lähellä nollaa (dS/m). Peittomoreenin 
sähkönjohtokyky paranee hieman ensimmäisen 
vuoden jälkeen, mutta kolmessa vuodessa ei synny 
eroja biohiilettömän ja biohiilellisen moreenipei-
ton välillä. Rikastushiekkakerroksessa biohiilellä 
näyttäisi kuitenkin olevan merkitystä, sillä jokaisen 
mittausvuoden lopulla biohiiltä sisältävän lysimet-
rin sähkönjohtokyky on n. 0,5 dS/m suurempi (kuva 
25). Tulosten perusteella paksu moreenipeite nostaa 
rikastushiekan pintakerroksen vesipitoisuutta.
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Kuva 25. Lysimetrikoejärjestelmän sensoridatasta kerätyt sähkönjohtokyvyt sekä sademäärät. Sääaseman keräämä 
tieto sademäärästä puuttuu seuraavilta ajanjaksoilta: 15.6.–4.7.2018, 28.5.–17.6.2019 ja 4.9.–18.9.2019 Poikkiviivat 
merkintänä talvikauden aiheuttamasta mittauskatkosta.
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Lämpötilasensorin tulokset korreloivat hyvin 
sääaseman ilman lämpötilan kanssa. Sillä, kuinka 
syvälle sensori oli sijoitettu, oli kuitenkin selvä vai-
kutus. Keväästä kesän puoliväliin asti syvemmällä 
olevien sensorien lämpötila oli suurimmillaan n. 
5 °C matalampi kuin pinnassa olevien sensorien 
mittaama lämpötila. Korkeimmat lämpötilat mitat-
tiin moreenipeitosta. Vastaavasti loppukesästä ja 
syksystä ilman lämpötila laski, jolloin myös pin-
takerroksessa olevien sensorien lämpötila laski 
nopeammin kuin syvemmälle asennettujen senso-
rien mittaama lämpötila. Loppuvuoden korkeimmat 
lukemat mitattiin näistä syvemmälle sijoitetuista 
sensoreista (kuva 26), sillä paksumpi peittokerros 
tasoittaa rikastushiekkakerroksen yläosan lämpö-
tilan vaihtelua ja siten vaikuttaa esimerkiksi rikas-
tushiekkakerroksen pinnan routimiseen.
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Kuva 26. Lysimetrikoejärjestelmän sensoridatasta kerätyt lämpötilatiedot sekä sääaseman mittaamat ulko-
ilman lämpötila (keltaiset pylväät). Sääaseman lämpötila-aineistoa puuttuu 15.6.–4.7.2018, 28.5.–17.6.2019 ja 
4.9.–18.9.2019, ja lisäksi aineistosta on jätetty pois alle nollan menevät lämpötilat (syksy 2019). Poikkiviivat ovat 
merkintänä talvikauden aiheuttamasta mittauskatkosta.

Happisensorien toiminta osoittautui haasteel-
liseksi ensimmäisen vuoden jälkeen. Aineiston 
mittausongelmien vuoksi kuvassa 27 on esi-
tetty ainoastaan vuoden 2018 happipitoisuus. 
Happipitoisuus laskee lysimetreissä rankkasatei-
den jälkeen ja pienin happipitoisuus on mitattu 
0,5 m:ssä moreenipeiton alta. Biohiilen vaikutus 

0,5 metrin paksuun peittokerrokseen heti mittaus-
jakson alussa on epätodennäköistä, siten 0,5 m:n  
syvyydestä (L1 ja L2) mitattujen happipitoisuuk-
sien tulisi olla lähes identtiset. Oletettavasti toisessa 
antureista on n. 2,5 mV:n systemaattinen mittaus-
virhe. Ilman peittoa olevien lysimetrien loppuvuo-
den happipitoisuuden lasku johtuu todennäköisesti 
lysimetrien päälle syyssateiden aiheuttamasta 
lammikosta. 
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Kuva 27. Lysimetrikoejärjestelmän sensoridatasta on koostettu vuoden 2018 happipitoisuus sekä koealan  
mittausaseman raportoimat sademäärät. Happisensoreissa ilmeni ongelmia vuoden 2019 (vain muutama toimi) 
ja vuoden 2020 (data vaikuttaa häiriintyneeltä) mittauksissa. Vuoden 2018 sademäärätiedot alkavat 5.7.2020.

Suotovesitulosten tarkastelu keskittyy vuo-
den 2019 tuloksiin, sillä vähäsateisen kesän 2018 
takia näytteitä otettiin vain kerran ja silloinkin 
vain osasta lysimetrejä. Näytteitä ei saatu vähä-
sateisuuden takia myöskään alkuvuodesta 2020. 
Rikastushiekan pitoisuuden perusteella valituista 
alkuaineista arseeni-, kromi- ja vanadiinipitoi-
suudet jäivät suotovesissä pieniksi (As < 5 µg/l,  
Cr < 13 µg/l, V < 0,55µg/l). Vanadiini ja kromi olivat 
uuttojen perusteella selvästi heikommin liukene-
vassa muodossa, mutta sitä vastoin arseeni esiintyy 
myös kohtalaisen helposti liukenevassa muodossa 
(kuva 2). Koboltin ja kuparin liuenneet pitoisuudet 
pienenivät pääsääntöisesti vuoden 2019 alkukesän 
pitoisuuksista vuoden lokakuun viimeiseen 
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0,5 metrin paksuun peittokerrokseen heti mittaus-
jakson alussa on epätodennäköistä, siten 0,5 m:n  
syvyydestä (L1 ja L2) mitattujen happipitoisuuk-
sien tulisi olla lähes identtiset. Oletettavasti toisessa 
antureista on n. 2,5 mV:n systemaattinen mittaus-
virhe. Ilman peittoa olevien lysimetrien loppuvuo-
den happipitoisuuden lasku johtuu todennäköisesti 
lysimetrien päälle syyssateiden aiheuttamasta 
lammikosta. 
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Kuva 27. Lysimetrikoejärjestelmän sensoridatasta on koostettu vuoden 2018 happipitoisuus sekä koealan  
mittausaseman raportoimat sademäärät. Happisensoreissa ilmeni ongelmia vuoden 2019 (vain muutama toimi) 
ja vuoden 2020 (data vaikuttaa häiriintyneeltä) mittauksissa. Vuoden 2018 sademäärätiedot alkavat 5.7.2020.

näytteenottoon asti (kuva 28). Korkeat alkuvuoden 
pitoisuudet voivat johtua myös lysimetreissä tal-
ven takia kauemmin seisovasta vedestä ja veteen 
liuenneesta korkeammasta haitta-ainekuormasta, 
joka huuhtoutuu sulamisvesien mukana keväällä 
keräyskanisteriin. Kyse voi olla myös kokeen alku-
vaiheessa helpommin liikkeelle lähtevästä haitta-
ainekuormasta. Vuonna 2020 ensimmäiset tulokset 
saatiin heinäkuussa, ja haitta-aineiden pitoisuudet 
olivat loppuvuoden 2019 tulosten tavoin vähäisiä.
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Kuva 28.  Koboltin ja kuparin pitoisuudet Rautuvaaran lysimetrien suotovesissä vuonna 2019. Lysimetristä 3 
saatiin tänä ajanjaksona vain kaksi näytettä. Kuparin ensimmäinen tulos 1 240 µg/l, joka on todennäköistä  
seurausta kontaminaatiosta.

Peitettyjen lysimetrien keräyskanistereista analy-
soidun veden nikkeli- ja sinkkipitoisuudet pieneni-
vät vuoden 2019 keväästä marraskuuhun (kuva 29). 
Peittämättömien lysimetrien (L5 ja L6) korkeimmat 
Ni- ja Zn-pitoisuudet mitattiin keski kesällä, mutta 
myös niissä vuoden lopulla pitoisuudet laskivat 
alimmilleen. Kuvassa 30 on esitetty eri peittoratkai-
sujen suotovesien jakauma neljän haitta-aineen (Co, 
Cu, Ni, Zn) suhteen. Kuvaajasta ilmenee moreeni-
peitteisten lysimetrien suoto vesien kemian laaja 
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vaihteluväli. Tästä huolimatta eri lysimetrien väli-
set alkuaineiden keskiarvot ovat lähellä toisiaan. 
Pääsääntöisesti vähiten pitoisuuksien vaihtelua 
esiintyy peittämättömien lysimetrien suotovesissä, 
ja pelkän rikastushiekan tutkittujen haitta-aineiden 
keskiarvot ovat koko joukon alhaisimmat, poik-
keuksena kuitenkin sinkki (kuva 30). 
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Kuva 29. Nikkelin ja sinkin pitoisuudet Rautuvaaran lysimetrien suotovesissä vuonna 2019. Lysimetristä 3 saatiin 
tänä ajanjaksona vain kaksi näytettä.

Kuva 30. Kuparin, koboltin, nikkelin ja sinkin pitoisuusvaihtelut lysimetrien suotovesissä. Esitysteknisistä syistä 
Cu-tuloksista on poistettu korkein arvo (1 240 µg/l).

Osassa lysimetreistä vuoden 2019 suotovesien 
sulfaattipitoisuudet pysyivät lähes muuttumatto-
mina (kuva 31). Suurin vaihtelu oli 0,5 m paksun 

biohiili-moreenipeiton suotovesissä, joissa vuoden 
ensimmäiset ja viimeiset tulokset olivat selvästi 
korkeammat kuin heinä- ja syyskuun väliset tulok-
set. Sitä vastoin 0,5 m paksun pelkän moreenipeit-
teen sulfaattipitoisuudet olivat koko mittausjakson 
lähes poikkeuksetta muita suotovesiä korkeammat. 
Suotovesien sulfaattitulokset olivat yhtenäiset 
liukoisen rikin tulosten kanssa, ja myös sähkön-
johtokyvyn heilahtelu noudatti sulfaatin tuloksia  
(kuva 31).
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Kuva 31. Lysimetrien läpi suotautuneiden vesien sulfaattipitoisuus sekä sähkönjohtokyky (EC). Lysimetrin 3 tulos 
saatiin vain ensimmäisestä näytteenotosta.
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Lysimetrien suotovedet olivat laboratoriossa 
tehdyissä mittauksissa neutraaleja tai hieman hap-
pamia. Rikastushiekan karakterisoinnin pohjalta 
voitiin olettaa puskurointikyvyn riittävän neutra-
loimaan sulfidien hapettumisessa syntyneen hapon. 
Moreenin alhaisemmalla pH-arvolla ja heikommalla 
puskurointikyvyllä ei näyttäisi olevan näin lyhyessä 
ajassa vaikutusta. Vaikutuksia ei havaittu myöskään 
peittorakenteen yläkerroksen 5 %:n biohiililisällä. 
Vaikka kuvassa 32 näkyy vuoden aikana pH:n selvä 
lasku (min. 5,5), nousivat vuoden 2020 mittauksissa 
pH-arvot suurimmaksi osaksi takaisin neutraaliksi 
(taulukko 20).  Suotovesien orgaanisen hiilen pitoi-
suuksissa ei ole merkkejä biohiilen vaikutuksista 
tutkimusajanjakson aikana (kuva 32). Orgaanisen 
hiilen määrä jää vesinäytteissä kohtalaisen pie-
neksi, ja liuenneen orgaanisen hiilen ja kokonais-
hiilen erotus on keskimäärin noin 1 mg/l luokkaa 
(taulukko 20).
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Kuva 32. pH ja liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuudet lysimetrien suotovesissä vuonna 2019. Vuonna 2019 
lysimetrin 3 keräyskanisterissa oli vettä vain ensimmäisellä näytteenottokerralla.

3.3.2 Kasvu ja peittävyys 
(Lysimetrikoe 2 + ruutukoe)

Lysimetrikokeissa kasvualusta vaikutti kasvien 
kasvuun merkitsevästi. Neljä viikkoa kokeiden 
perustamisen jälkeen lysimetrit (heinäkuu 2018), 
joissa kasvualustana oli vain moreenia, olivat saa-
vuttaneet 10 %:n kasvipeitteisyyden, joka väheni 
seuraavan neljän viikon aikana 0–5–2 prosenttiin 
elokuun 2018 mittausajankohtaan mennessä. Sen 
sijaan kompostia ja kompostia + biohiiltä sisältä-
vissä kasvualustoissa vastaavat luvut olivat 43 % 
ja 42 % (heinäkuu) sekä 75 % ja 64 % (elokuu). 
Toisin sanoen näissä kasvualustoissa peittävyys oli 
vähintään puolitoistakertaistunut. 

Seuraavana vuonna (2019) pelkässä moreen-
ikäsittelyssä peittävyys oli molemmilla mittaus-
kerroilla (heinä- ja elokuu) alle 1 %. Heinäkuussa 

2019 kompostia ja kompostia + biohiiltä sisältä-
vissä kasvualustoissa oli sen sijaan molemmissa yli  
90 %:n peittävyys, eivätkä kasvualustat eronneet 
toisistaan merkitsevästi. Sen sijaan vuoden 2019 
kasvukauden lopussa ja vuoden 2020 tuloksissa erot 
alkoivat näkyä myös kasvualustatyyppien välillä. 
Lysimetrien, joiden kasvualusta sisälsi kompostin 
lisäksi biohiiltä, peittävyys oli merkitsevästi suu-
rempi. Erot näkyivät, ei pelkästään heinien peittä-
vyydessä (2020) ja kokonaispeitteisyydessä (2019 
ja 2020), vaan myös apiloiden peittävyydessä ja 
korkeudessa (2019) (kuva 33a ja b). 

Ruutukokeen tulokset olivat yhdenmukaisia 
lysimetrikokeen 2 tulosten kanssa: kokonaispeit-
tävyys ja apiloiden peittävyys olivat vuonna 2019 ja 
2020 suurempia biohiiltä sisältävässä kasvualus-
tassa (kuva 33d). Sen sijaan heinien peittävyys oli 
ensimmäisenä kesänä suurempi biohiilettömässä 
kasvualustassa (kuva 33c). Myös aiemmin on huo-
mattu (Mia et al. 2014), että biohiilen lisäys maahan 
kasvattaa erityisesti typpeä sitovien kasvien kasvua 
ja typensidontaa. 

Peittävyyden lisäksi kasvualustaan lisätty biohiili 
lisäsi kasvien biomassaa merkittävästi molemmissa 
kokeissa. Biohiilellisissä kasvualustoissa kasva-
neen heinäseoksen maanpäällinen biomassa oli 
kahden kasvukauden jälkeen lysimetrikokeessa 
150 % (kuva 34) ja ruutukokeissa 70 % suurempi 
kuin biohiilettömissä (558 g/m2 vs. 326 g/m2,  
p < 0.05). Käsittelyjen välillä ei ollut eroa kasvien 
klorofyllin määrässä millään näytteenottokerralla 
(2018–2020).

Ruutukokeessa punnittiin myös kasvien juuri-
biomassa, joka oli biohiilellisissä kasvualustoissa 
kasvaneella heinäseoksella (518 g/m2) noin 15 % 
pienempi kuin moreenia ja kompostia sisältävässä 
(671 g/m2) kasvualustassa kasvaneilla heinillä. 
Kokonaisbiomassa ruutukokeen biohiilettömässä 
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kasvualustassa oli 998 g/m2, kun se biohiilellisessä 
oli 1 076 g/m2. Kasvien biomassan allokointi var-
teen verrattuna juureen oli näin kompostia sisäl-
tävässä käsittelyissä 30:70 ja kompostia + biohiiltä 
sisältävässä kasvualustassa 50:50. Kasvien tiede-
tään allokoivan energiansa enemmän juureen sil-
loin, kun ne kärsivät kuivuudesta ja ravinteiden 
puutteesta. Biohiiltä sisältävässä kasvualustassa 
kasvit kykenivät todennäköisesti panostamaan 
enemmän maanpäälliseen kasvuun, kun vähempi 
juurimassa riitti turvaamaan veden ja ravinteiden 
saannin.                                                                                                                                         

0

20

40

60

80

100

He
in

än
 p

ei
ttä

vy
ys

 (%
)

0

20

40

60

80

100

Ap
ila

n 
pe

itt
äv

yy
s (

%
)

Mr

MrKo

MrKoBh

0

20

40

60

80

100

He
in

än
 p

ie
ttä

vy
ys

 (%
)

25.7    28.8            17.7     27.8             15.7 31.8
2018                        2019                         2020

0

20

40

60

80

100

Ap
ila

n 
pi

et
tä

vy
ys

 (%
)

25.7    28.8             17.7     27.8               15.7 31.8
2018                    2019                          2020

a. b. 

c. d. 

Kuva 33. Heinien ja apilan peittävyys 2018–2020 (%) erilaisissa kasvualustoissa (keskiarvo + keskihajonta, n=4) 
lysimetrikokeessa 2 (a, b) ja ruutukokeessa (c, d). Mr = moreeni, MrKo = moreeni + komposti (10 %), MrKoBh = 
moreeni + komposti (10 %) + biohiili (10 %). Keskiarvo ± keskihajonta, n=4 (a,b), n=3 (c,d).

Biohiili ei vaikuttanut männyn pituuteen eikä 
rungon läpimittaan merkitsevästi kumpanakaan 
tutkimusvuonna. Kasvualustalla ei ollut myöskään 
vaikutusta mäntyjen maanpäälliseen eikä maanalai-
seen biomassaan vuoden 2019 mittauksissa. Männyt 
istutettiin turvepaakkutaimina, ja on todennäköistä, 
että paakun sisältämät ravinteet ja mahdollisesti 
vedenpidätyskykyä parantanut rakenne vaimensivat 
käsittelyjen vaikutusta. Vaikutukset mäntyjen kas-
vuun tulevat todennäköisesti näkyviin vasta pidem-
mällä tarkastelujaksolla. Aikaisemmin esimerkiksi 

Pluchon et al. (2014) ovat raportoineet biohiilen 
parantavan boreaalisten puulajien taimien kasvua 
Pohjois-Ruotsissa.

Pajujen selviytyminen ja uusien versojen määrä 
eivät eronneet käsittelyjen välillä. Sen sijaan pajun 
lehtien määrä oli noin 40 % pienempi biohiilelli-
sessä kasvualustassa kasvaneilla pajuilla (p < 0.05). 
Pajujen huono selviytyminen johtui todennäköisesti 
äärimmäisen kuivasta ja kuumasta kesästä (2018) 
sekä samaan aikaan kylvettyjen heinän siementen 
nopeasta kasvuun lähdöstä. Todennäköisesti heinät 
juurtuivat nopeammin ja vaikeuttivat pajujen veden 
saantia ja juurtumista, jolloin pajupistokkaat kuo-
livat ennen kuin ehtivät juurtua kunnolla. 

Myös biohiilen on huomattu hidastavan juur-
tumista. Koska biohiili lisättiin kasvualustaan 
kuivana, se todennäköisesti lisäsi kasvien kui-
vuusstressiä entisestään sitoessaan niukasti saa-
tavilla olleen veden itseensä ja heikentäen näin 
kasvien kasvua (heinät/apilat ja paju) ensimmäi-
senä kuivana kesänä. Biohiilen positiiviset vaiku-
tukset kasvien kasvuun tulivat esiin vasta toisena 
kesänä, jolloin talven aikana vedellä kyllästynyt 
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biohiili luovutti vettä kasveille helpottaen niiden 
selviämistä kuivien kausien yli, kuten Kammann ja 
Graber (2015) ilmiön selittää. Biohiilen on todettu 
myös sitovan pinnoilleen ravinteita, mutta näissä 
kokeissa komposti sisälsi riittävästi ravinteita (ks. 
kasvihuonekokeet) turvaamaan kasvien kasvun 
kenttäkokeen aikana. Mahdollisten biohiilen pidät-
tämien ravinteiden vaikutukset tulevat oletetusti 
näkyviin vasta seuraavina kasvukausina.

Rautuvaaran rikastushiekkakentän kasvilli-
suuskokeet vahvistivat jo kasvihuonekokeista saa-
dut tulokset biohiilen ja kompostin hyödyistä. Sen 
sijaan sitä, miten eri kasvityypit (hidas vs. nopea-
kasvuiset, ruohovartiset vs. puuvartiset) hyötyvät 
biohiililisäyksestä, ei voitu osoittaa, koska perusta-
misvuoden haastavat olosuhteet (kuivuus) ja lyhyt 
seuranta-aika vaikuttivat tuloksiin. 
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Kuva 34. Biohiili lisäsi merkitsevästi heinä-apilaseoksen kasvua. Kuvassa vasemmalla lysimetri, jossa kasvualus-
tana moreeni + komposti (10 %) ja oikealla moreeni + komposti (10 %) + biohiili (10 %). Pylväsdiagrammissa Mr 
= moreeni, MrKo = moreeni + komposti (10 %), MrKoBh = moreeni + komposti (10 %) + biohiili (10 %). Mallin 
arvot: keskiarvo ± keskihajonta, n=4. Tilastolliset eroavuudet *p < 0.05, **p < 0.01.

Kuva 35. Heinien/apiloiden juuret olivat kasvaneet 
kahden kasvukauden aikana 20 cm:n paksuisen kasvu-
alustakerroksen läpi rikastushiekkakerrokseen asti. 
Rikastushiekkakerros erottuu sinisenä rautahydrosi-
diksi saostuneiden rautasulfidien vuoksi.

3.3.3 Kasvualustan ja kasvien metalli- ja  
ravinnepitoisuudet

Kahden kasvukauden jälkeen monien metallien/
ravinteiden kokonaispitoisuudet eivät eronneet 
juurikaan kasvualustojen välillä. Biohiiltä sisältä-
vässä kasvualustassa oli kuitenkin merkitsevästi 
suuremmat K-, C-, Mg- ja S-kokonaispitoisuudet. 
Sen sijaan biohiili vähensi liukoisen alumiinin  
(Al -18 %) ja raudan (Fe > -100 %) määriä ja lisäsi 
liukoisen natriumin (Na +34 %) ja fosforin (P +24 %)  
määrää kasvualustassa. Biohiiltä sisältävän kas-
vualustan kosteus ja orgaanisen aineen määrä oli 
suurempi kuin pelkkää kompostia ja moreenia 
sisältävän kasvualustan. 

Tyypillisesti kasvien juurten erittämät pienet 
määrät CO2 ja orgaanisia happoja sekä lievästi hapan 
sadevesi happamoittavat kasvualustaa ajan kuluessa 
(Adeleke et al. 2017). Monien metallien, kuten Al ja 
Fe, liukoisuuden tiedetään lisääntyvän, kun happa-
muus kasvaa (Sullivan et al. 1988). Todennäköisesti 
kokeissa käytetty emäksinen biohiili nosti kasvu-
alustan pH:ta ja vähensi näin näiden metallien liu-
koisuutta verrattuna biohiilettömään käsittelyyn. 
Koska kasvualustan alkuaineiden kokonaispitoi-
suudet eivät juurikaan muuttuneet kokeen aikana, 
niiden lähde ei todennäköisesti ole kasvualustan alla 
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oleva rikastushiekka vaan komposti, jonka alumii-
nista ja raudasta osa muuttui liukoiseen muotoon. 

Kahden kasvukauden kuluessa kasvien juuret 
kasvoivat 20 cm kasvualustan läpi rikastushiek-
kakerrokseen asti (kuva 35). Metallit kertyivät 
kasvien juuriin, sillä As-, Al-, Cr-, Cu-, Ni- ja 
Pb-pitoisuudet olivat 5–30 kertaa korkeampia hei-
nien ja apiloiden juurissa varsiin verrattuna. 

Biohiiltä sisältävässä kasvualustassa kasvanei-
den heinien ja apiloiden kokonaismetallipitoisuus 
(analysoidut metallit lukuun ottamatta Mg) oli var-
ressa 39 % ja juuressa 29 % pienempi kuin ilman 

biohiiltä kasvaneilla kasveilla. Kasvualustaan lisätty 
biohiili vähensi merkittävästi myös siinä kasvanei-
den heinien ja apiloiden juurten (Fe -31 %, Al -28 
%) ja maanpäällisten osien Fe- ja Al-pitoisuuksia 
(Fe -40 %, Al -46 %) (taulukko 21). Kasvualustaan 
lisätty biohiili lisäsi kasvien varsien Mg-pitoisuutta 
(+22 %) ja juurten S-pitoisuutta (+40 %). Sen 
sijaan männyntaimien rungon Mn-pitoisuuksien 
havaittiin vähentyneen biohiiltä sisältävässä kasvu-
alustassa (taulukko 22). Männyistä saadut mitta-
ustulokset osoittavat edelleen, että mänty vaatii 
hidaskasvuisena pidemmän seuranta-ajan. 

Taulukko 22. Alkuaineiden pitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta kohden) moreeni-komposti (MrKo) ja moreeni + 
komposti + biohiili -seoksessa Rautuvaaran rikastushiekka-altaalla kasvaneiden kasvien (mänty ja heinä-apila-
seos) varsissa ja juurissa kahden kasvukauden jälkeen (mallin antama keskiarvo ± keskihajonta). Tilastollisesti 
merkitsevät erot (p < 0.05) lihavoitu, p < 0.09 alleviivattu. 

Heinä/ apila    Mänty    

MrKo MrKoBh MrKo MrKoBh MrKo MrKoBh MrKo MrKoBh

Varsi Varsi Juuri Juuri Varsi Varsi Juuri Juuri

C % 44.0 ± 1.86 44.5 ± 1.86 26.9 ± 1.91 35.7 ± 1.86 52.4 ± 1.55 52.3 ± 1.55 48.0 ± 1.57 48.5 ± 1.57

N % 1.91 ± 0.12 1.95 ± 0.12 0.59 ± 0.12 0.71 ± 0.12 1.03 ± 0.12 0.98 ± 0.12 0.77 ± 0.13 0.75 ± 0.13

As 3.75 ± 0.66 2.67 ± 0.66 4.54 ± 0.49 3.32 ± 0.46 1.11 ± 0.03 1.07 ± 0.03 3.46 ± 1.01 2.88 ± 1.01

Al 224 ± 33.4 121 ± 33.4 6110 ± 646 4410 ± 609 219 ± 20.7 213 ± 20.7 1110 ± 207 905 ± 207

B 15.0 ± 0.88 16.3 ± 0.88 10.7 ± 0.91 11.2 ± 0.88 13.1 ± 0.88 12.6 ± 0.88 6.59 ± 1.25 7.58 ± 1.25

Ca 13200 ± 1630 11500 ± 1630 4750 ± 314 4830 ± 299 2150 ± 246 2400 ± 246 2843 ± 426 3160 ± 426

Cd 0.09 ± 0.03 0.08 ± 0.03 0.22 ± 0.03 0.27 ± 0.03 0.07 ± 0.03 0.07 ± 0.03 0.17 ± 0.03 0.20 ± 0.03

Cr 1.46 ± 0.29 1.01 ± 0.29 42.2 ± 5.05 32.5 ± 4.76 1.59 ± 0.31 1.43 ± 0.31 7.13 ± 1.42 5.59 ± 1.42

Cu 6.11 ± 0.48 5.18 ± 0.48 38.0 ± 2.89 31.2 ± 2.73 4.14 ± 0.40 4.25 ± 0.40 24.2 ± 3.10 21.0 ± 3.10

Fe 496 ± 79.8 296 ± 79.8 8020 ± 806 5510 ± 760 243 ± 38.3 273 ± 38.3 1930 ± 305 1600 ± 305

K 18000 ± 902 19000 ± 902 3990 ± 925 5570 ± 902 5430 ± 902 5600 ± 902 5050 ± 1162 4890 ± 1162

Mg 4780 ± 230 5840 ± 230 1910 ± 245 2190 ± 231 1070 ± 44.9 1050 ± 44.9 1280 ± 77.8 1240 ± 77.8

Mn 421 ± 89.9 267 ± 89.9 341 ± 90.5 386 ± 89.5 311 ± 28.2 227 ± 28.2 133 ± 46.5 108 ± 46.5

Na 1020 ± 140 1310 ± 140 279 ± 34.8 323 ± 32.8 31.9 ± 2.58 33.0 ± 2.58 98.5 ± 15.5 98.3 ± 15.5

Ni 4.84 ± 0.47 4.45 ± 0.47 29.1 ± 2.96 22.4 ± 2.79 1.45 ± 0.17 1.26 ± 0.17 5.86 ± 1.31 6.95 ± 1.32

P 1580 ± 169 1630 ± 169 2450 ± 175 2170 ± 169 1270 ± 121 1210 ± 121 1460 ± 136 1570 ± 136

Pb 1.68 ± 0.14 1.81 ± 0.32 9.11 ± 0.92 12.3 ± 1.51 1.94 ± 0.56 1.26 ± 0.07 13.2 ± 5.57 9.52 ± 2.74

S 1730 ± 120 1930 ± 120 1140 ± 127 1610 ± 120 1040 ± 79.6 1050 ± 79.6 1190 ± 120 1290 ± 120

Zn 51.0 ± 7.14 37.4 ± 7.14 57.6 ± 7.30 66.3 ± 7.14 40.7 ± 6.77 41.6 ± 6.77 56.4 ± 7.92 54.9 ± 7.92

Tot 
Metal1 1225 753 14662 10485 837 777 2289 2722

Tot 
Metal2 6005 6593 16572 12675 1907 1827 3569 3962

1 As+Al+B+Cd+Cr+Cu+Fe+Mn+Ni+Pb+Zn 2 As+Al+B+Cd+Cr+Cu+Fe+Mn+Ni+Pb+Zn+Mg
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Tulokset ovat linjassa mm. Ali et al. (2017), Fellet 
et al. (2014), Martins et al. (2018) ja Penido et al. 
(2019) tutkimusten kanssa. Näissä tutkimuksissa 
emäksisen biohiilen havaittiin vähentävän metal-
lien bioakkumuloitumista kasveihin. 

Kokeessa käytetyn jätevesilietekompostin me -
tallipitoisuudet olivat alle Suomen viranomaisten 
määrittämien raja-arvojen (As 25, Cr 300, Cu 600,  
Hg 1.0, Ni 100, Pb 100, Zn 1 500 mg kg (VNa 
214/2007)]. Raja-arvoja ei ole annettu Al-, Fe- 
ja Mn-pitoisuuksille jätevesilietteessä. Eläinten 
rehussa suurin sallittu As-pitoisuus on 2–10 mg/kg, 
johon koealalla kasvanut heinä-apilaseos mahtuu. 
Niinpä voidaan todeta, ettei käyttämämme heinä-
apilaseos kerryttänyt riskirajoja ylittäviä metal-
limääriä maanpäälliseen biomassaansa kahden 
kasvukauden aikana. Biohiili myös näyttää vähen-
tävän kasvinosiin kertyviä metalleja. 

3.3.4 Suotoveden määrä ja laatu

Lysimetrien (lysimetrikoe 2) toiminnan stabiloi-
tuminen kesti toisen kasvukauden loppupuolelle 
asti, jonka jälkeen käsittelyjen väliset erot alkoivat 
näkyä. Kasvittomissa lysimetreissä kasvualustan 
läpi suotautuneen veden määrässä ei ollut mer-
kittävää eroa eri käsittelyjen välillä minään mit-
tausvuonna (kuva 36b). Sen sijaan kasvillisissa 
lysimetreissä erot näkyivät toisen kasvukauden 
lopulta alkaen (23.9.2019, 10.7.2020 ja 5.8.2020), 
jolloin biohiilellistä kasvualustaa sisältävistä lysi-
metreistä valuveden määrä oli 45–85 % pienempi 
kuin pelkkää moreenia tai moreenia + kompostia 

sisältävistä kasvualustoista (kuva 36a). Tulos on 
looginen, sillä biohiiltä sisältävä kasvualusta osoit-
tautui mittauksissa kosteammaksi ja kasvien kasvu 
ja näin ollen myös niiden haihduttaman veden 
määrä oli runsaampaa. 

Lysimetrikokeessa 2 suotovesien metallipitoi-
suudet olivat käsittelystä riippumatta varsin pie-
niä ja vain Ni-pitoisuus ylitti teollisuusjätevesille 
asetetut raja-arvot (taulukko 23). Suotovesien 
Al-pitoisuudet olivat alle määritysrajan (< 0,005 
mg/l). Kiintoainespitoisuudet olivat pääsääntöi-
sesti alle 10 mg/l, jota on esitetty laskeutusaltailta 
Äkäs- ja Niesajokiin johdettavien vesien raja-
arvoksi (LAPELY/1841/2017). Metallipitoisuudet 
olivat korkeimpia ensimmäisien näytteenottojen 
aikana ja pienenivät ajan kuluessa (esimerkkinä  
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Kuva 36. Erilaisten kasvualustojen (Mr = moreeni, MrKo = moreeni + komposti, MrKoBh = moreeni + komposti 
+ biohiili) läpi suotautuneen veden määrä (l): a) kasvilliset lysimetrit, b) kasvittomat lysimetrit (keskiarvo ± 
keskivirhe).

Taulukko 23. Suotovesien keskimääräiset metalli-
pitoisuudet ja vastaavat raja-arvot teollisuusjätevesillea 

(https://kymenvesi.fi/toiminta/teollisuusjatevedet-
ja-raja-arvot/) ja sisämaan pintavesilleb (1090/2016).

Metalli Mittaus-
tulos, mg/l

Raja-arvoa, 
mg/l

Raja-arvob, 
mg/l

As <0,01 0,1

Cd <0,001 0,01 <0,08

Cr <0,001 0,5

Cu <0,5 0,5

Pb <0,005 0,5 1,2

Ni <2,0 0,5 4

Zn <1 2
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Ni- ja Mg-pitoisuudet, kuvat 38 ja 40). Poikkeuksena 
Fe, jonka pitoisuus pysyi jokaisessa näytteenotossa 
vähäisenä (0,01–0,13 mg/l) käsittelystä riippumatta 
(kuva 38).

Suotovesien kokonais-N-pitoisuus oli alhainen, 
pääsääntöisesti < 1,0 mg/l, mikä alittaa selvästi 
esimerkiksi Kevitsan kaivokselle määrätyn vesis-
töön johdettavan veden tavoitearvon (14 mg/l).  
Kompostilisättyjen ilman kasvipeitettä olevien 
lysimetrien suotovesi sisälsi ensimmäisissä mit-
tauksissa jonkin verran typpeä (13–17 mg/l) 

(kuva 37). Biohiilellisistä lysimetreistä vastaavaa 
N-huuhtoumaa ei havaittu, mikä viittaa siihen, että 
biohiili sitoi kompostista vapautuvan N nopeasti 
pinnoilleen. Myös kasvit sitoivat nopeasti kompos-
tin sisältämän typen (kuva 37). 

Suotovesien P-pitoisuus oli pieni (0,02–0,12 
mg/l). Vesien Na-pitoisuuksissa ei ollut käsit-
telyjen välillä eroja. Lisäksi pitoisuudet laskivat 
tutkimuksen aikana: alussa 85 mg/l ja lopussa  
25 mg/l. Pitoisuudet alittivat jokaisessa näytteen-
otossa suurien vedenottamoiden talousvedelle  

asetetun Na-pitoisuuden laatusuosituksen 200 mg/l 
(STM 461/2000).

Liukoinen S-pitoisuus lysimetreistä suotau-
tuneissa vesissä oli ensimmäisen kesän jälkeen 
1 000–1 500 mg/l, mutta se laski toisen kesän aikana 
välille 500–1 000 mg/l. Biohiiltä ja kompostia sisäl-
tävistä kasvillisista lysimetreistä suotautuneissa 
vesissä liukoinen S-pitoisuus oli 25–30 % pienempi 
kuin kasvittomissa käsittelyissä näytteenottoker-
roilla 20.9.2019, 5.7.2020 ja 22.8.2020. Tarkastelu 
sisältää myös moreeni + kasvit -käsittelyn, jossa 
kasvipeitteisyys jäi vähäiseksi, < 2 % (kuva 39). 

Toinen näytteenotto ajoittui myöhäiseen syksyyn 
(24.10.2019), jolloin kasvien kasvu oli jo hiipunut, 
ja kolmas lumien sulamiseen (28.5.2019), jolloin 
kasvu oli vasta alkamassa. Vastaavia eroja ei näiden 
käsittelyjen välillä havaittu (kuva 39). S-pitoisuudet 
olivat suuria verrattaessa siihen, mitä sulfaat-
tien huomioarvoksi (3,8 mg/l) ja hälytysarvoksi 
(65 mg/l) on asetettu esimerkiksi Muoniojoessa 
(LAPELY/1841/2017). 

Kuva 37. Eri kasvualustaa (Mr = moreeni, MrKo = moreeni + komposti, MrKoBh = moreeni + komposti + biohiili) 
ja rikastushiekkaa sisältävien lysimetrien läpi suotautuneen veden kokonais-N-pitoisuus (mg/l) (keskiarvo ± 
keskivirhe) (n=4).

 Kuva 38. Liukoisen Ni-, Cu- ja Fe-pitoisuudet (mg/L) erilaisten kasvualustojen (Mr = moreeni, MrKo = moreeni + 
komposti, MrKoBh = moreeni + komposti + biohiili) läpi suotautuneessa vedessä (keskiarvo ± keskivirhe) (n=4). 
Jokaisen lysimetrin pohjalla kasvualustan alapuolella oli 10 cm rikastushiekkaa.
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asetetun Na-pitoisuuden laatusuosituksen 200 mg/l 
(STM 461/2000).

Liukoinen S-pitoisuus lysimetreistä suotau-
tuneissa vesissä oli ensimmäisen kesän jälkeen 
1 000–1 500 mg/l, mutta se laski toisen kesän aikana 
välille 500–1 000 mg/l. Biohiiltä ja kompostia sisäl-
tävistä kasvillisista lysimetreistä suotautuneissa 
vesissä liukoinen S-pitoisuus oli 25–30 % pienempi 
kuin kasvittomissa käsittelyissä näytteenottoker-
roilla 20.9.2019, 5.7.2020 ja 22.8.2020. Tarkastelu 
sisältää myös moreeni + kasvit -käsittelyn, jossa 
kasvipeitteisyys jäi vähäiseksi, < 2 % (kuva 39). 

Toinen näytteenotto ajoittui myöhäiseen syksyyn 
(24.10.2019), jolloin kasvien kasvu oli jo hiipunut, 
ja kolmas lumien sulamiseen (28.5.2019), jolloin 
kasvu oli vasta alkamassa. Vastaavia eroja ei näiden 
käsittelyjen välillä havaittu (kuva 39). S-pitoisuudet 
olivat suuria verrattaessa siihen, mitä sulfaat-
tien huomioarvoksi (3,8 mg/l) ja hälytysarvoksi 
(65 mg/l) on asetettu esimerkiksi Muoniojoessa 
(LAPELY/1841/2017). 

Suotoveden sisältämä S johtuu todennäköisesti 
rikastushiekan hapettumisesta lysimetri koetta 
perustettaessa. Myös peittokerrosten toi minnan ja 
kasvillisuuden stabiloituminen vei aikaa. Rauta-
sulfideja (pyriitti) alueella on paljon. Rikas tushiekan 
hapettuessa osa sen sisältämistä rautasulfideista 
hapettui ja muuttui sulfaatiksi (SO4

2-) ja ferrorau-
daksi (Fe2+). Korkeissa pH-oloissa ferrirauta kui-
tenkin reagoi veden ja hapen kanssa muodostaen 
saostuvaa rautahydroksidia, joten suotovesien  
rautapitoisuus ei kasvanut. Myös muiden metallien 
kuten As-, Cu- ja Ni-pitoisuudet pysyivät vähäisinä 
(kuva 38). 

Kalsium, K ja Mg ovat eliöille tärkeitä hivenai-
neita, eikä niitä normaalisti lueta vesistölle tai ter-
veydelle erityisen haitallisiksi aineiksi. Siksi niille ei 
ole asetettu ympäristölaatunormeja tai raja-arvoja 
talousvedessä. Korkeat Mg- ja Ca-pitoisuudet suo-
tovedessä (kuva 40) viittaavat silikaattimineraalien 
(dolomiitti, kiille, kloriitti) rapautumiseen (Keith ja 
Vaughan 2000).

Kuva 37. Eri kasvualustaa (Mr = moreeni, MrKo = moreeni + komposti, MrKoBh = moreeni + komposti + biohiili) 
ja rikastushiekkaa sisältävien lysimetrien läpi suotautuneen veden kokonais-N-pitoisuus (mg/l) (keskiarvo ± 
keskivirhe) (n=4).

 Kuva 38. Liukoisen Ni-, Cu- ja Fe-pitoisuudet (mg/L) erilaisten kasvualustojen (Mr = moreeni, MrKo = moreeni + 
komposti, MrKoBh = moreeni + komposti + biohiili) läpi suotautuneessa vedessä (keskiarvo ± keskivirhe) (n=4). 
Jokaisen lysimetrin pohjalla kasvualustan alapuolella oli 10 cm rikastushiekkaa.

Kuva 39. Liukoisen rikin pitoisuus (mg/l) eri kasvualustassa (Mr = moreeni, MrKp = moreeni + komposti, MrKoBh 
= moreeni + komposti + biohiili) ja rikastushiekkaa sisältävien lysimetrien läpi suotautuneessa vedessä (keskiarvo 
± keskivirhe) (n=4).

 
Kuva 40. Liukoisen magnesiumin ja kalsiumin pitoisuus (mg/l) eri kasvualustaa (Mr = moreeni, MrKp = moreeni 
+ komposti, MrKoBh = moreeni + komposti + biohiili) ja rikastushiekkaa sisältävien lysimetrien läpi suotautu-
neessa vedessä (keskiarvo ± keskivirhe) (n=4).
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Suotovesien kemialliset analyysit omalta osal-
taan tukevat eloperäisen kerroksen sisällyttämistä 
peittoratkaisuihin eli kompostin, biohiilen ja kas-
villisuuden käyttöä niissä. Analyysit osoittivat, että 
biohiili pystyy sitomaan kompostista vapautuvan 
typen nopeasti pinnoilleen, jolloin typpi säilyy 
maassa eikä valu kasvien ulottumattomiin. Samalla 
vähenee riski siitä, että kompostin ravinteet huuh-
toutuvat vesistöihin. Kasvillisuus vähentää edelleen 
kompostin sisältämän typen huuhtoutumisriskejä.

3.3.5 Maan olosuhteet

3.3.5.1 Lämpötila
Maan päivittäinen keskilämpötila nousi kesinä 
2019 ja 2020 (kesä-elokuu) ajoittain ilman lämpö-
tilaa korkeammaksi 5 cm:n syvyydessä (kuva 41a). 
Myös 25 cm:n syvyydessä saavutettiin kesällä yli 
20 oC:n lämpötiloja.  Pintamaassa lämpötila seurasi 
ilman lämpötilan vaihtelua lyhyellä viiveellä. 
Rikastushiekkakerroksessa 25 cm:n syvyydessä 
ilman lämpötilan vaikutus oli myös selvästi 
näkyvissä, mutta maan lämpötilan vaihtelu oli siellä 

pintamaata vaimeampaa (kuva 41b). Pintamaan 
keskilämpötila vaihteli kesällä 2019 14,5 oC:n (M) 
ja 15,8 oC:n (MKB kasvit) välillä. Kesällä 2020 pin-
tamaan keskilämpötila vaihteli 14,3 oC:n (M kasvit) 
ja 16,0 oC:n (MKB kasvit) välillä. Keskilämpötila oli 
molempina kesinä kaikilla kolmella mittaussyvyy-
dellä kasveja kasvavissa lysimetreissä (MK kasvit ja 
MKB kasvit) kasvittomia korkeampi. 

Kuva 41. Maan lämpötila lysimetreissä 5 ja 25 cm:n syvyydessä kesällä 2019 (a, b) ja 2020 (c, d).

Kasvipeitteen kehittyminen kasvukauden aikana 
näkyi maan juurikerroksen (pintamaa -5 cm) läm-
pötilan vuorokautisessa vaihtelussa. Kuvassa 42 on 
tarkasteltu lämpötilan vaihtelua kolmena sateetto-
mana viiden päivän jaksona kesällä 2020. Lämpötilat 
mitattiin 15 minuutin välein. Juhannuksen tie-
noilla, jolloin aurinko paistoi vuorokauden ympäri 
ja kasvipeite oli vielä kehittymässä (MKB kasvit), 
maan lämpötilan vaihtelu oli kasvillisissa lysimet-
reissä samanlaista kasvittomien kanssa (kuva 42a). 
Heinäkuun lopussa kasvipeite oli jo kehittynyt ja 
eroja vaihtelussa alkoi muodostua (kuva 42b, kuva 
33). Elokuun lopussa, jolloin ulossäteily yöllä oli 
jo voimakasta, pintamaan lämpötila vaihteli sel-
västi vähiten kasvillisessa biohiiltä sisältävässä 
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lysi metrissä (kuva 42c). Kasvittomien lysimetrien 
lämpötilat sen sijaan seurasivat ilman lämpötilan 
vaihtelua. Moreenin ja biohiiltä sisältävän kasvitto-
man lysimetrin välillä ei ollut eroa. Lämpötilan vuo-
rokautinen vaihtelu oli kasvittomissa lysimetreissä 
jopa yli 10 oC vuorokaudessa, kun taas kasvillisessa 
vaihtelu jäi muutamaan asteeseen. 

Kuva 42. Maan lämpötila ilmassa ja lysimetreissä 5 cm:n syvyydessä kesäkuussa (a), heinäkuussa (b) ja elokuussa 
(c) kesällä 2020.

Kasvien juurten kasvulle tärkeä maan lämpö-
summa (kasvukaudella päivien keskilämpötilojen 
yli 5 oC ylittävien lämpötilojen summa; yksikkö 
on degree days eli d.d.) kohosi molempina kesinä 
ilman lämpösummaa korkeammaksi. Esimerkiksi 
kesällä 2019 maan juurikerroksen (pintamaa -5 cm) 
lämpösumma oli 1 174 d.d., kun ilman (2 m:n kor-
keudelta mitattu) lämpösumma oli 906 d.d. (kuva 
43). Vielä 25 cm:n syvyydelläkin lämpösumma 
oli kasvillisessa MKB-lysimetrissä ilmaa korke-
ampi (963 d.d.). Toisessa kasvillisessa lysimetrissä 
(MK kasvit) pintamaan lämpösumma oli 1 050 d.d. 
Kasvipeitteettömissä lysimetreissä lämpösumma oli 
vastaavasti 923–1 031 d.d. 

Syksyllä 2018 maan lämpötila eri lysimet-
reissä painui pakkasen puolelle pintamaassa (-5 
cm) ensimmäisen kerran 25.–29.10. ja pysyvästi 
17.–22.11. Rikastushiekkakerroksessa 25 cm:n 
syvyydessä lämpötila laski pysyvästi alle nollan 
18.–23.11. (kuva 44). Ensilumi satoi 26.10., mutta 
pysyvä lumipeite saatiin Ilmatieteen laitoksen 
Kolarin mittausaseman tietojen mukaan vasta 
kaksi viikkoa myöhemmin. Lumen syvyys oli tal-
vella suurimmillaan 87 cm. Rautuvaarassa tehtiin 
talven aikana kahdeksan lumimittausta, joissa 
suurin havaittu lumen syvyys oli 81 cm. Lumi suli 
Kolarissa 10.5.2019.  Pintamaan lämpötila nousi 
plussan puolelle jo hieman aikaisemmin, 17.–22.4. 
Rikastushiekkakerroksesta routa suli 21.4.–15.5.

Syksyllä 2019 ensilumi satoi 17.10.2019 sulaan 
maahan. Lumipeite jäi pysyväksi. Syvimmillään 
lumipeite oli Kolarissa 110 cm (Rautuvaarassa 24 
mittausta, maksimi lumen syvyys 88 cm). Pintamaa 
(- 5 cm) jäätyi ensimmäisen kerran 4.11.–10.12., 
ensimmäisenä kasvittomassa biohiiltä ja kompostia 
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sisältävässä moreenissa (MKB) ja viimeisenä kom-
postia sisältävässä kasvillisessa moreenissa (MK 
kasvit). Kasvillisessa, kompostia ja biohiiltä sisältä-
vässä moreenissa (MKB kasvit) routaa oli vain kol-
mena päivänä. Rikastushiekkakerroksessa (-25 cm) 
lämpötila oli koko talven plussan puolella neljässä 
lysimetrissä (MK, MKB, MK kasvit, MKB kasvit). 
Pelkällä moreenilla peitetyissä lysimetreissäkin (M 
ja M kasvit) maa oli jäässä talven aikana vain 5–13 
vuorokautta. Lumi suli Kolarin havaintoasemalla 
24.5.2020. Tällöin pintamaa 5 cm:n syvyydessä oli 
ollut sula jo 31–164 päivää ja rikastushiekkakerros 
25 cm:n syvyydessä pelkällä moreenilla peitetyissä 
lysimetreissä 71–75 päivää. Muilla peittomateri-
aaleilla peitetyissä lysimetreissä rikastushiekka oli 
ollut sula koko talven.

Kuva 43. Lämpösumman (d.d.) kehitys ilmassa ja juurikerroksessa pintamaassa 5 cm:n syvyydessä kesällä 2019 
kasvittomissa moreenia (M) ja biohiiltä sisältävissä (MKB) lysimetreissä sekä kasvillisessa biohiiltä sisältävässä 
lysimetrissä (MKB kasvit).

3.3.5.2 Vesipitoisuus
Maan jäätyminen talvella 2018–2019 johti siihen, 
että dielektrisyyden mittaamiseen perustuvan mit-
tausmenetelmän antamat maan vesipitoisuusarvot 
(ja sähkönjohtavuudet) olivat todellista alhaisempia 
(kuva 44).  Veden dielektisyysarvo on 80. Jäätyneen 
veden arvo on 5, mikä on samaa tasoa kuin kiven-
näismaan maapartikkeleiden dielektrisyys. Tämä 
selittää mittauksessa saatavat alhaiset vesipitoi-
suudet. Talvella 2019–2020 voitiin mitata sulasta 
maasta vesipitoisuuksia, jotka olivat samaa tasoa 
kesällä mitattujen kanssa. 

Sadanta vaikutti maan vesipitoisuuden vaihte-
luun kaikissa tutkituissa maakerroksissa (kuvat 
45a–d). Vesipitoisuudet olivat suurimpia rikas-
tushiekkakerroksessa. Pintamaassa 0–10 cm:n 
syvyydessä maa kuivui kesällä 2019 elokuun alussa 
lähelle kasvien lakastumiskosteutta lähes kuu-
kauden kestäneen sateettoman jakso seurauksena 
(kuva 45a). Myös kesä- ja elokuussa 2020 mitattiin 
pintamaassa alhaisia vesipitoisuuksia. Kuivinta 
maa oli tällöin kasvipeitteellisessä MKB lysimet-
rissä (MKB kasvit), mikä saattoi osittain johtua 
kasvien haihdunnasta. Sen sijaan toisessa kasvil-
lisessa lysimetrissä (MK kasvit) vesipitoisuus oli 
vuonna 2020 selvästi muita korkeammalla tasolla 
koko kesän sekä peittokerroksen pintaosassa että 
rikastushiekkakerroksessa (kuvat 45a,b). Tälle 
ilmiölle ei ole löytynyt selitystä. Lysimetrin suoto-
veden määrä oli kesällä 2020 suurin kaikista, joten 
vuotoreiän tukkeutuminen ei ole syynä korkeisiin 
vesipitoisuuksiin.

Rikastushiekkakerroksessa vesipitoisuus nousi 
ajoittain lähelle kyllästymiskosteutta etenkin kom-
postia sisältävän peittomoreenin alla (kuvat 45b,d). 
Kyllästymiskosteudella tarkoitetaan tässä korkeinta 
mittausjaksolla 7/2018–8/2020 mitattua vesipitoi-
suutta. Se vaihteli rikastushiekassa eri lysimetreissä 
35 ja 45 %:n välillä, ja se on todennäköisesti hieman 
todellista alhaisempi.
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Kuva 44. Maan lämpötila 25 cm:n ja vesipitoisuus 20–30 cm:n syvyydessä rikastushiekassa kasvittomien moreeni- 
(M) ja biohiilellisen moreenipeiton (MKB) sekä kasvipeitteellisen biohiiltä sisältävän moreenipeiton (MKB kasvit) 
alla vuosina 2018–2020.

Kuva 45. Maan vesipitoisuus kesällä 2019 0–10 (a) ja 20–30 cm:n (b) syvyydessä ja vastaavasti kesällä 2020 (c,d).
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Pelkän moreenin kasvittaminen (M kasvit) ei 
Luken lysimetrikokeessa onnistunut (kuva 46), 
joten tätä käsittelyä voidaan pitää samanlaisena 
kuin kasvitonta moreenia (M). Kun vesipitoi-
suuksia vertailtiin pelkkää moreenia sisältänei-
den (M ja M kasvit), kasvittomien kompostia ja 
kompostia+biohiiltä (MK ja MKB) sisältäneiden 
ja kasvillisten peittokerrosten (MK kasvit ja MKB 
kasvit) välillä, kasvillisissa lysimetreissä vesipitoi-
suus oli keskimäärin korkeampi kuin kasvittomissa 
lysimetreissä (kuva 46). Tämä saattaa johtua siitä, 
että kasvien juurten tekemät käytävät lisäävät maan 
huokostilavuutta ja parantavat veden imeytymistä 
maahan sekä veden johtumista alempiin maaker-
roksiin.  Maan kyllästymiskosteus oli kasvillisissa 
(MK kasvit + MKB kasvit) lysimetreissä keskimää-
rin 44 %, vastaavissa kasvittomissa 42 % ja pelk-
kää moreenia sisältävissä 38 %. Toisaalta kasvien 
haihdunta vähensi selvästi maan kosteutta kasvil-
lisissa lysimetreissä kuivana ajanjaksona kasvitto-
miin verrattuna kesällä 2019. Ilmiö oli pintamaan 
lisäksi havaittavissa myös peittokerroksen alaosassa 
(kuva 46b).

3.3.5.3 Happipitoisuus
Maan happipitoisuutta mitattiin läpi koko tar-
kastelujakson 7/2018–8/2020. Talvikuukausina 
mittauksissa oli teknisten ongelmien takia joita-
kin katkoksia. Lisäksi MK-lysimetrissä rikastus-
hiekkakerrokseen asennettu happianturi lopetti 
toimintansa 31.7.2019 ilmeisesti kaapelivaurion 
takia. Mittaushavainnot osoittivat, että maan hap-
pipitoisuus vaihtelee kasvukauden aikana ja että se 
voi olla sulan maan aikana korkea vielä myöhään 
syksylläkin (kuva 47).

Peittokerroksen alaosassa, rikastushiekkaker-
roksen päällä, maan happipitoisuus pysyi kor-
kealla tasolla lähes koko kesän (kuva 48a,c). 
Elokuussa 2019 voimakas sade aiheutti happi-
pitoisuuden nopean laskun kasvillisessa MKB-
lysimetrissä. Happipitoisuus väheni tällöin myös 
rikastushiekkakerroksessa. Vastaava ilmiö nähtiin 
heinäkuun 2020 sadejakson jälkeen pelkkää 
moreenia sisältävässä lysimetrissä (kuva 48c,d). 
Kasvillisuuden vaikutus maan happipitoisuuden 
vaihteluun jäi tässä tutkimuksessa epäselväksi.  
 

Kuva 47. Maan happi- ja vesipitoisuus 20–30 cm:n syvyydessä rikastushiekassa kasvittomien moreeni- (M) ja 
biohiilellisen moreenipeiton (MKB) sekä kasvipeitteellisen biohiiltä sisältävän moreenipeiton (MKB kasvit) alla 
vuosina 2018–2020.

Kuva 46. Maan vesipitoisuus kesällä 2019 0–10 (a), 10–20 (b) ja 20–30 cm:n (c) syvyydessä.
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3.3.5.3 Happipitoisuus
Maan happipitoisuutta mitattiin läpi koko tar-
kastelujakson 7/2018–8/2020. Talvikuukausina 
mittauksissa oli teknisten ongelmien takia joita-
kin katkoksia. Lisäksi MK-lysimetrissä rikastus-
hiekkakerrokseen asennettu happianturi lopetti 
toimintansa 31.7.2019 ilmeisesti kaapelivaurion 
takia. Mittaushavainnot osoittivat, että maan hap-
pipitoisuus vaihtelee kasvukauden aikana ja että se 
voi olla sulan maan aikana korkea vielä myöhään 
syksylläkin (kuva 47).

Peittokerroksen alaosassa, rikastushiekkaker-
roksen päällä, maan happipitoisuus pysyi kor-
kealla tasolla lähes koko kesän (kuva 48a,c). 
Elokuussa 2019 voimakas sade aiheutti happi-
pitoisuuden nopean laskun kasvillisessa MKB-
lysimetrissä. Happipitoisuus väheni tällöin myös 
rikastushiekkakerroksessa. Vastaava ilmiö nähtiin 
heinäkuun 2020 sadejakson jälkeen pelkkää 
moreenia sisältävässä lysimetrissä (kuva 48c,d). 
Kasvillisuuden vaikutus maan happipitoisuuden 
vaihteluun jäi tässä tutkimuksessa epäselväksi.  
 

Kuva 47. Maan happi- ja vesipitoisuus 20–30 cm:n syvyydessä rikastushiekassa kasvittomien moreeni- (M) ja 
biohiilellisen moreenipeiton (MKB) sekä kasvipeitteellisen biohiiltä sisältävän moreenipeiton (MKB kasvit) alla 
vuosina 2018–2020.

Kuva 48. Maan happipitoisuus peittokerroksessa 20 cm:n ja rikastushiekkakerroksessa 26 cm:n syvyydessä kesinä 
2019 ja 2020.
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Erot keskimääräisissä happipitoisuuksissa lysi-
metrien välillä olivat pienet.

Maan vesipitoisuuden vaihtelu vaikutti maan 
happipitoisuuden vaihteluun (kuva 47, 48). Maan 
vesi- ja happipitoisuuden välinen korrelaatio oli 
kaikissa lysimetreissä ja syvyyksissä tilastollisesti 
erittäin merkitsevä. Rikastushiekassa havaittiin 
happipitoisuuden putoavan lähelle nollaa, kun 
maan kyllästymisaste (maan kyllästymisvesipi-
toisuuden ja mitatun vesipitoisuuden suhde) nousi  
80 %:n yläpuolelle. Ilmiö liittynee hapen diffuu-
sion vaikeutumiseen silloin, kun huokostila on lähes 
veden täyttämä.

3.3.5.4 Maan sähkönjohtavuus
Maan sähkönjohtavuus korreloi voimakkaasti maan 
vesipitoisuuden kanssa (kuva 49).  Peittokerroksen 
pintamaassa (0–10 cm) johtavuudet olivat kesällä 
2019 < 1,4 dS/m ja 2020 < 2,9 dS/m. Peittokerroksen 
alaosassa (10–20 cm) vastaavat arvot olivat < 2,4 
dS/m ja < 3,1 dS/m. Rikastushiekkakerroksessa 
(20–30 cm) suurin sähkönjohtavuus, 8,7 dS/m, 
mitattiin pelkällä moreenilla (M) peitetyssä lysi-
metrissä. Muissa lysimetreissä maksimiarvo oli 
4,7–7,4 dS/m. MKB-lysimetristä ei anturivian takia 
saatu havaintoja.

Luken lysimetreissä tehtyjen mittausten tulokset 
viittaavat siihen, että biohiilen (ja kompostin) lisäys 
ei sinänsä vaikuta peittokerroksen ja sen alapuo-
lisen rikastushiekkakerroksen lämpö-, kosteus- ja 
happiolosuhteisiin – ainakaan tässä selvityksessä 
käytetyllä kerrospaksuudella ja lyhyen tarkastelu-
jakson aikana. Vaikutus tapahtuu biohiilipohjaiselle 
peittorakenteelle aikaansaadun tiheän ja elinvoi-
maisen kasvipeitteen kautta. Kasvipeite vaikuttaa 
selvästi kasvukauden lämpöoloihin maassa. Maan 
lämpötila on kasvipeitteellisessä peittokerrok-
sessa korkeampi ja tasaisempi. Kasvipeitteen alla 
maan lämpösumma on suurempi, mikä edelleen 
edesauttaa kasvien kasvua. Kasvipeitteen alla maa 
on myös kosteampaa sekä peittokerroksessa että 
rikastushiekassa. Kuivina kesinä biohiili todennä-
köisesti auttaa kasvipeitettä selviytymään kuivuus-
stressistä, vaikka maan kosteus painuukin ajoittain 
pintamaassa lakastumisrajan alapuolelle. Biohiilen 
ja kasvillisuuden vaikutukset maan happiolosuh-
teisiin ovat mittausten jälkeen edelleen epäselvät. 
Seuraavassa tutkimuksen vaiheessa mittauksia 
tulisi tehdä myös lysimetrien ulkopuolella, jolloin 
allasveden korkeuden vaikutus olosuhdetekijöiden 
vaihteluun saataisiin esiin.

Kuva 49. Maan vesipitoisuus ja sähkönjohtavuus 20–30 cm:n syvyydessä rikastushiekassa kasvittomien moreeni- 
(M) ja biohiilellisen moreenipeiton (MKB) sekä kasvipeitteellisen biohiiltä sisältävän moreenipeiton (MKB kasvit) 
alla vuosina 2018–2020.
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3.4 Mallinnukset 

3.4.1 Hydrus-1D  

3.4.1.1 Lähtöparametrit
Koejärjestely on tehty käyttäen halkaisijaltaan 1 m:n 
kokoisia lysimetrejä. Lysimetrit 1 ja 3 on täytetty 
pohjalta 30 cm:n paksuisella rikastushiekkakerrok-
sella, ja pinnalle on tehty 50 cm:n / 10 cm:n paksui-
nen moreenikerros, johon ei ole sekoitettu biohiiltä. 
Lysimetrit 2 ja 4 on tehty vastaavasti, mutta nii-
den moreenipeittoon on sekoitettu 5 tilavuus-% 
biohiiltä. Pohjaveden pinta on kohteella lähellä 
maanpintaa, mutta lysimetreissä se ei pääse vaikut-
tamaan testirakenteeseen, koska pohja on umpinai-
nen. Lysimetrin pohjaan on tehty reikä, josta vesi 
johdetaan letkulla kanisteriin näytteenottoa varten. 

Lysimetreissä 1 ja 2 mittausanturit (vesipitoi-
suus, lämpötila, happi, sähkönjohtavuus) oli sijoi-
tettu noin 10 cm:n syvyyteen moreenin pinnasta 
ja toinen ryhmä vastaavanlaisia mittausantureita 
rikastushiekkaan noin 10 cm:n syvyyteen moree-
nin alapinnasta eli 60 cm:n syvyyteen koko raken-
teen pinnasta. Lysimetreissä 3 ja 4 oli ainoastaan 1 
ryhmä antureita 5–7 cm:n syvyydessä rikastushie-
kan pinnasta eli noin 15 cm:n syvyydessä rakenteen 
pinnasta. Mallinnuksessa lysimetreissä 3 ja 4 käy-
tettiin moreenin lähtötilanteen tietoja lysimetristä 
1, koska niissä ei ollut omaa mittausta kyseisessä 
syvyydessä. 

Mallin lähtöparametrit on valittu ohjelman anta-
missa rajoissa vastaamaan lysimetrin olosuhteita 
veden virtauksesta. Lähtötietojen suuren määrän 
vuoksi tässä esitetään vain oletusarvoista poikkea-
vat lähtöasetukset. Malliin valittiin veden, vesihöy-
ryn ja lämmön kulkeutuminen, ja mallinnusaika oli 
31 päivää. Transpiraation määrän generoi ohjelma, 
sillä sitä ei mitattu kohteella. Hydraulisena mal-
lina käytettiin single-porosity -mallia laskenta-
kaavan ollessa van Genuchten–Mualem toisin kuin 
CoupModel-ohjelmassa. CoupModel-ohjelmassa 
käytetty Brooks & Corey -kaava antoi HYDRUS-1D-
mallissa vesipitoisuuden arvoiksi noin 10 % mitta-
uksia korkeampia arvoja, eikä myöskään pohjasta 
suotautuva veden määrä täsmännyt mitattuun. 
Hystereesi mallinnettiin myös, ja lähtötilanteeksi 
merkittiin kuivuminen. Veden virtaukseen liittyvät 
parametrit ohjelma laski annetun raekokojakau-
man perusteella sekä moreenille (syötetty raeko-
kojakauma 86,58 % sand, 13,02 % silt, 0 % clay) 
että rikastushiekalle (syötetty raekokojakauma  
41,1 % sand, 54,8 % silt, 4,1 % clay). Moreenille 

tyypillisesti sen raekokojakauma vaihtelee, eikä sen 
raekokojakauman laatu ole tasaista mittausjärjes-
telyissä. Kummankin materiaalin raekokojakauma 
on keskiarvo kahden näytteen raekokoanalyysista. 
Vedenjohtavuus kummallekin aineelle laskettiin 
Hazen-menetelmällä laboratoriossa määritetyn 
raekokojakauman perusteella. Mallin yläpuoliseksi 
rajaksi valittiin ’Atmospheric Boundary Condition 
with Surface Layer’, jolloin vesi tulee malliin sadan-
tana ja pintavalunnan sekä lätäköiden syntyminen 
on mahdollista. Lätäköihin jäävä vesi lähtee virtaa-
maan pintavaluntana 0,1 h:n kuluessa syntymises-
tään. Alapuoliseksi rajaksi valittiin ’Seepage face 0’, 
jolloin lysimetrin pohjasta valuu vettä ulos aina, 
kun sen vesikolumnin paine on positiivinen. 

Mallissa lysimetriin voi asettaa korkeintaan 10 
tarkkailupistettä profiilin eri syvyyksille. Lysimetrin 
1 ja 2 malleissa tarkkailupisteitä asetettiin 8 kpl 10 
cm:n välein alkaen 10 cm:n syvyydestä ja päättyen 
80 cm:n syvyyteen. Lysimetrin 3 ja 4 malleissa 8 
tarkkailupistettä asetettiin 5 cm:n välein alkaen  
5 cm:n syvyydestä ja päättyen 40 cm:n syvyyteen. 
Ohjelma käyttää näitä tarkkailupisteitä laskiessa 
vesipitoisuuden tai lämpötilan eri mallinnusajan-
hetkinä. Malleissa laskenta tehtiin joka toiselle 
mallinnusjakson päivälle.

Maa-ainesten lämpötilat sekä meteorologiset 
lähtötiedot saatiin kohteen mittaustiedoista ajalta 
1.–31.8.2019. Mallinnusjakson alussa oli pidempi 
sateeton jakso, joka oli alkanut jo heinäkuussa 
(21.7.). Elokuun lopussa oli kaksi viikkoa kestä-
nyt sateisempi jakso (11.–27.8.), jonka aikana satoi 
yhteensä 91 mm. Suurin päivittäinen sademäärä 
mittausjaksolla oli 23,7 mm. Elokuun 2019 sade-
määrä on 33 % suurempi kuin pitkän ajanjakson 
(1981–2010) keskimääräinen sadanta elokuussa. 
Mallinnusjakso edustaa siten myös mahdollista 
tulevaisuuden elokuuta tulevien vuosikymmen-
ten aikana, jolloin sekä sateettomat kaudet että 
sadetapahtumat voivat olla luonteeltaan nykyisiä 
intensiivisempiä.

3.4.1.2 Vesipitoisuus
Peittorakenne vaikuttaa muun muassa sadeveden 
imeytymiseen, pintavalunnan määrään ja rakenteen 
vesipitoisuuteen. Sadeveden imeytyminen pitää 
rakenteen kosteana ja estää alempien kerrosten 
hapettumista sekä vähentää pintamateriaalin pöly-
ämistä tuulen mukana. Pintarakenne toimii myös 
kasvualustana kasveille, jotka vaativat sopivan 
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vesipitoisuuden menestyäkseen. Helposti kuivuva 
rakenne vähentää peittokasvillisuuden menesty-
mistä kohteella. Rakenteen korkea vesipitoisuus 
puolestaan saattaa vähentää maarakeiden välistä 
koheesiota tehden rakenteesta helpommin erodoi-
tuvan, jos pintavalunnan määrä on suuri. Kuvassa 
50 on esitetty 50 cm:n moreenipeiton ja 10 cm:n 
moreenipeiton vesipitoisuus mallinnusajanjaksolla.

Kuva 50. Vesipitoisuus (theta) eri tarkastelusyvyyksillä 10 cm:n välein mallinnetussa lysimetreissä 1 (ylävasen) 
ja 2 (alavasen) sekä ja 5 cm:n välein lysimetrissä 3 (yläoikea) ja 4 (alaoikea). N1 on tarkastelupiste lähimpänä 
pintaa ja N8 lähimpänä pohjaa. Lysimetreissä 1 ja 2 piste N5 sijaitsee materiaalikerrosten rajalla ja lysimetreissä 
3 ja 4 piste N2. Päivinä 1–10 ja 28–30 ei satanut, ja päivinä 10–27 sateettomat jaksot kestivät korkeintaan päivän. 

Paksumpi moreenipeitto on mallinnusjaksolla 
reagoinut ohutta peittoa hitaammin sekä kuivumi-
seen että sateisiin. Sen vesipitoisuus ei myöskään ole 
kuivan jakson aikana (päivät 1–10) laskenut kasvil-
lisuudelle epäsuotuisalle tasolle alle 10 %:n vesipi-
toisuuteen. Moreenin alla sijaitsevan rikastushiekan 
vesipitoisuus on pysynyt hyvin tasaisena koko 
mallinnusjakson aikana. Ohuen peittokerroksen 
alla rikastushiekka on alkanut kuivua mallinnus-
jakson aikana, mutta sateiden alettua vesipitoisuus 
on lähtenyt välittömästi kasvamaan. Paksumman 
peittokerroksen alla rikastushiekan vesipitoisuus on 
joko pysynyt tasaisena (lysimetri 2) tai siinä tapah-

tuvat muutokset ovat olleet keskimäärin muutaman 
prosentin luokkaa. Biohiilellisissä lysimetreissä 2 
ja 4 vesipitoisuuden muutos on ollut biohiilettö-
miä verrokkeja 1 ja 3 vähäisempi. Mallissa ohuessa 
peittokerroksessa vesipitoisuus on pienentynyt 
päivinä 5–10 sekä lysimetrissä 3 että 4 kasveille 
epäsuotuisalle tasolle, ja tulos on samankaltainen 
lysimetrikokeen 2 tuloksiin verrattuna.  

Mallinnuksen tulos vastaa kohtuullisesti mitat-
tuja vesipitoisuuksia, mutta on kuitenkin moreenilla 
mitattuja pitoisuuksia korkeampi ja rikastushiekalla 
pienempi. Moreenin raekokoanalyysin perusteella 
siinä on hyvin hiekkaisia osia, joten vesipitoi-
suus voi kohota moreenille tyypillistä vesipitoi-
suutta korkeammalle. Tulokset vastaavat myös 
lysimetrikokeen 2 tuloksia kohtuudella. Moreenin 
mittaustulokset lysimetrissä 1 vastaavat vertailu-
lysimetrin 2 tuloksia (vesipitoisuuden Spearman-
korrelaatio moreenissa 0,961**) ja rikastushiekassa 
0,967**), mistä voidaan päätellä, että malli ei 
tavoita todellisia vesipitoisuuksia täydellisesti 
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mutta vesipitoisuudet ovat oikeilla tasoilla ja eten-
kin lysimetrin 2 tulos vastaa tyydyttävästi mitattua 
tulosta. Rikastushiekan vesipitoisuuden mittaustu-
lokset olivat lysimetrissä 3 mallinnettua korkeam-
pia, 40–55 %, kun mallissa vaihtelu on 30–40 %. 
Vertailulysimetrissä 4 vesipitoisuuden mittaustu-
lokset olivat noin 5 % pienempiä kuin lysimetrissä 3 
ja lähempänä mallinnuksen tulosta. Lysimetrien 3 ja 
4 rikastushiekan vesipitoisuuden mittaukset korre-
loivat hyvin (Spearman-korrelaatio rikastushiekalle 
0,967**) ja kuvaavat peittoa paremmin kuin mallin 
antama tulos.

3.4.1.3 Pintavalunta
Peittorakenteessa syntyvän pintavalunnan määrä 
saattaa vaikuttaa rakenteen eroosioherkkyyteen 
etenkin rankkasateiden aikana. Tulevaisuuden 
ilmaston on ennustettu muuttuvan Suomessa 
sa teisemmaksi, ja jopa 10–15 % kasvu vuotuisessa 
sade määrässä on odotettavissa tulevina vuosikym-
meninä (Ruosteenoja et al. 2016). Myös rankkasatei-

den on arvioitu yleistyvän ja voimistuvan (Lehtonen 
2011, Jylhä et al. 2012, Suomen Kuntaliitto 2012). 
Kuvissa 51 ja 52 on esitetty päiväkohtaisen sekä 
kumulatiivisen pintavalunnan määrä lysimetreissä 
1–4 mallinnusjaksolla.

Kuva 51. Mallinnettu pintavalunta (cm/d) eri peittopaksuuksilla. Ylävasemmalla lysimetri 1, alavasemmalla  
lysimetri 2, yläoikealla lysimetri 3 ja alaoikealla lysimetri 4. Lysimetreissä 1 ja 2 on 50 cm:n moreenipeitto, ja 
lysimetreissä 3 ja 4 on 10 cm:n moreenipeitto. Biohiililisäys moreenissa lysimetreissä 2 ja 4.

Pintavaluntaa ei nähdä graafeissa ensimmäisten 
10 päivän aikana kuivalla jaksolla. Sateiden alet-
tua mallinnuspäivänä 10 lysimetreihin 1–2 imey-
tyy vettä päivinä 10–19 (sateet 4,8–8,2 mm / d),  
mutta 20. päivä alkaa muodostua pintava-
luntaa. Lysimetreihin 3–4 alkaa muodostua 
valuntaa jo 16.–17. päivä. Pintavalunnan synty-
ajankohdat ovat kummassakin pintarakenteessa 
samankaltaiset. Kokonaismäärässä on kuitenkin 
eroja. 50 cm:n moreenipeitossa syntyy 1,4– 
2,7 cm valumaa (15–29 % sadannasta), kun 
ohues sa peitossa valumaa syntyy 3,5–6,4 cm (38–
70 % sadannasta). Paksussa peittorakenteessa  
havaitaan etenkin vähäisempi pintavalunnan 
kasvu peräkkäisissä suuremmissa sadetapah-
tumissa. Päivien 20, 21 ja 31 sateissa (23,4 mm,  
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11,0 mm ja 11,2 mm) paksumman peittorakenteen 
kyky imeyttää vettä on mallissa hieman ohutta 
peittorakennetta parempi. Pienet, satunnaiset 1–2 
mm:n sateet imeytyvät molempiin peittorakentei-
siin eivätkä aiheuta pintavaluntaa, mutta peräk-
käisinä päivinä nekin aiheuttavat pientä valumaa 
ohuessa peitossa. 

Kuva 52. Mallinnettu kumulatiivinen pintavalunta (cm/d) eri peittopaksuuksilla. Ylävasemmalla lysimetri 1, 
alavasemmalla lysimetri 2, yläoikealla lysimetri 3 ja alaoikealla lysimetri 4. Lysimetreissä 1 ja 2 on 50 cm:n 
moreenipeitto, ja lysimetreissä 3 ja 4 on 10 cm:n moreenipeitto. 

Biohiililisäys on yllättäen sekä pienentänyt 
valuntaa (paksu peittorakenne, lysimetri 2) että 
kasvattanut sitä (ohut peittorakenne, lysimetri 
4) verrattuna biohiilettömään peittoratkaisuun. 
Ilmeisesti lysimetri 4 pysyy biohiilen ansiosta niin 
kosteana, ettei se kuivu sateiden välillä, jolloin sen 
kyky imeyttää vettä pysyy heikkona. Pintavalunnan 
määrää ei pystytä validoimaan, sillä sen kenttämit-
taukset tasaisella maalla ovat vaikeasti toteutetta-
vissa. Vettä imeytyy mallin mukaan lysimetriin 1 
noin 8,5 cm, lysimetriin 2 noin 7,8 cm, lysimetriin 
3 5,7 cm ja lysimetriin 4 2,4 cm, kun kokonais-
sadanta on 9,1 cm. 

3.4.2 CoupModel

Malliin lähtötiedoiksi syötettiin koealan koordinaa-
tit ja korkeustaso sekä sääaseman mittaama data 
päiväkeskiarvoina (ilman lämpötila, suhteellinen 
kosteus, tuulen nopeus ja kokonaissäteily) ja päivä-
summana (sadanta). Mallin maaprofiilimoduuliin 
syötettiin laboratoriossa määritetyt moreenin ja 
rikastushiekan raekokotiedot, vedenpidätysarvot 
ja orgaanisen aineksen määrä. COUP laski näiden 
perusteella kertoimet käyttämiinsä kaavoihin. 

Mallin kalibroimiseen käytettiin sensoreiden 
keräämää maankosteus- ja maan lämpötiladataa 
päiväkeskiarvoina. Simuloinnissa ei huomioitu tal-
vea puutteellisen datan vuoksi; sääasema ei mitan-
nut -20 °C kylmempiä lämpötilalukemia, ja lumen 
paksuutta mitattiin vain satunnaisesti. Toisaalta 
GTK:n mittausaseman akku oli paikallaan vuosit-
tain vain touko- tai kesäkuusta lokakuulle saakka. 
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Saman ajanjakson dataa sääasemalta ja GTK:n 
lysimetreistä oli saatavilla 5.7.–19.10.2018, 18.6.–
21.10.2019 ja 16.6.–2.9.2020 ja sääasemalta ja Luken 
lysimetreistä 1.4.–31.5.2019 ja 18.6.–30.9.2019. 

GTK:n rikastushiekkaan asennettujen maankos-
teutta mittaavien sensoreiden toiminnassa oli pal-
jon häiriötä ja mittauskatkoksia (kuva 53). Mitattu 
tilavuusvesipitoisuus myös oli epäilyttävän kor-
kealla tasolla eikä sanottavasti laskenut pitkien-
kään kuivien kausien aikana. Voidaan epäillä, että 
kyseinen sensorityyppi ei soveltunut käytettäväksi 
rikastushiekassa. Mittaustuloksiin vaikutti myös se, 
että ajoittain osa lysimetrien poistoletkuista oli tuk-
keutunut eikä vesi päässyt poistumaan rakenteesta. 
Kesällä 2018 satoi vain 62 % keskimääräisestä, ja 
se näkyy erityisesti moreenien vesipitoisuuksissa.
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Kuva 53. GTK:n lysimetrien tilavuusvesipitoisuudet vuosina 2018–2020. Poikkiviivat merkintänä talvikauden 
aiheuttamasta mittauskatkosta.

GTK:n ja Luken kasvipeitteettömien lysimet-
rien (D1, D3 ja D6) volumetrisen vesipitoisuu-

den tasoeron vuonna 2019 voi todeta kuvasta 54. 
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Kuva 54. GTK:n ja Luken kasvipeitteettömien lysimetrien rikastushiekan vesipitoisuudet vuonna 2019.

Lysimetrien rakenteet eroavat toisistaan, mutta 
peitto-ominaisuuksiltaan lähimpänä toisiaan ovat 
GTK:n lysimetri L3 (pinnassa 10 cm moreenia, poh-
jalla 30 cm rikastushiekkaa) ja Luken lysimetri D3 
(20 cm moreenia, 10 cm rikastushiekkaa). 

Mallin kalibrointiin valittiin GTK:n lysimet-
rin L1 mittausdata ajanjaksolta 5.7.–19.10.2018. 
Lysimetriin oli asennettu sensorit sekä moreeni- 
että rikastushiekkakerrokseen, ja vesipitoisuus-
tuloksissa ei ollut suuria katkoksia. Lysimetrissä 
L1 on pohjalla 30 cm rikastushiekkaa ja pinnalla  
50 cm moreenia. COUP-mallin maaprofiiliin määri-
tettiin viisi kerrosta, joiden fysikaaliset ominaisuu-
det määritettiin laboratorioanalyysien perusteella 
(taulukko 24). 
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Taulukko 24. Coup-malliin syötetyn maaprofiilin kerrosjärjestys lysimetrissä L1.

Kerros Syvyys maanpinnasta (m) Maalaji Sensorit lysimetrissä

1 0 – 0,15 moreeni 0,10 m syvyydellä

2 0,15 – 0,30 moreeni -

3 0,30 – 0,50 moreeni -

4 0,50 – 0,65 rikastushiekka 0,60 m syvyydellä

5 0,65 – 0,80 rikastushiekka -

Mallin moduulit ja parametrit kalibroitiin siten, 
että maakerroksen simuloidut lämpötila- ja vesi-
pitoisuusarvot vastaisivat mahdollisimman hyvin 
mitattuja arvoja. Malli simuloi maan lämpötilaa 
erittäin hyvin, mutta maan vesipitoisuuden kalib-
roinnissa oli vaikeuksia. Simulointeja ei saatu 
reagoimaan sadantaan. Seuraavassa on esitetty 
simulointiparametrit ja simulointitulos, jotka 
vastasivat mittausdataa tilastollisesti parhaiten. 
Oleellisimmat mallin oletusarvoista poikkeavat 
asetukset on esitetty taulukossa 25.

Taulukko 25. Oleellisimmat mallin asetukset simuloinnissa, jolla simuloidut lämpötila- ja vesipitoisuusarvot 
vastasivat tilastollisesti parhaiten mitattuja arvoja.

Coup-mallin asetus ”Switch” Selitys

GroundWaterFlow = Off Lysimetri on pohjasta umpinainen, lukuun ottamatta suotoveden 
poistoletkua, joten mallissa ei huomioitu pohjaveden muodostumista

LateralInput = No Lateral Input Lysimetri on sivuilta umpinainen, joten mallissa ei huomioitu veden 
horisontaalista virtausta

Hydraulic Functions = Brooks & Corey Vedenpidätyskäyrän laskenta perustuu Brooks-Corey -yhtälöön

LBoundUnSaturated = NoFlow Maaprofiili oletettiin kyllästymättömäksi ja sen alin kerros vettä 
läpäisemättömäksi

PlantType = NoVegetation Mallissa ei huomioitu kasvillisuutta

Evaporation = Radiation input style
Evaporation Method = PM-eq, 
Rs(1Par)

Haihdunta maan pinnalta arvioitiin Penman-Monteith yhtälöllä

Mallin selitysaste R2 sekä moreenin että rikas-
tushiekan lämpötilalle oli vahva. Sekä moreeni- 
että rikastushiekkakerroksen R2 = 0,97 (kuva 55a). 
Simuloitu moreenikerroksen lämpötila korreloi 
ilman lämpötilan kanssa vahvemmin kuin mitattu 
moreenin lämpötila. Rikastushiekan simuloitu läm-
pötila mukaili mitatun lämpötilan tavoin ilman 
lämpötilaan moreenia vaimeammin. Elokuun puo-
livälistä lähtien simuloitu lämpötila alkoi kohota 
mitattua korkeammaksi. Simulointikauden lopulla 

13.10.2018 simuloidun ja mitatun lämpötilan ero oli 
korkeimmillaan, 5,38 oC.

Sen sijaan vesipitoisuuksien selitysaste jäi par-
haimmillaankin heikoksi: Moreenikerroksen vesi-
pitoisuuden R2 = 0,4 ja rikastushiekkakerroksen R2 
= 0,3 (kuva 55b). Lysimetrin pinnassa moreenin 
mitattu vesipitoisuus on melko alhainen. Se reagoi 
nopeasti heinä-elokuun runsaimpiin sateisiin ja 
kohoaa syyssateiden myötä korkeammalle tasolle. 
Myös rikastushiekan mitattu vesipitoisuus mukailee 
sateita. Simuloidut vesipitoisuudet sekä moreenilla 
että rikastushiekalla kohoavat tasaisesti elokuun 
sateiden alettua. Mallissa vesi ei pääse juuri poistu-
maan painovoiman vaikutuksesta, sillä pohjaveden 
muodostumista ei huomioitu. Simuloidut vesipitoi-
suudet laskevat hetkellisesti hieman vasta lokakuun 
lopun sadepiikkien jälkeen. Rikastushiekan mitattu 
ja simuloitu vesipitoisuus ovat samalla tasolla noin 
40 %, mutta moreenin vesipitoisuus pysyttelee 
mallissa mitattua vesipitoisuutta kymmenisen  
prosenttiyksikköä korkeammalla.
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Kuva 55a. Maan lämpötilan mitatut ja simuloidut arvot GTK:n lysimetrissä L1 vuonna 2018. Selitysaste sekä 
moreenille että rikastushiekalle R2 = 0,97. Mitattu lämpötila yhtenäisellä viivalla, simuloitu lämpötila katko-
viivalla. Moreeni vihreällä, rikastushiekka mustalla. Ilman lämpötila keltaisella taustalla.
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Kuva 55b. Maan volumetrisen vesipitoisuuden mitatut ja simuloidut arvot GTK:n lysimetrissä L1 vuonna 2018. 
Selitysaste moreenille R2 = 0,4 ja rikastushiekalle R2 = 0,3. Mitattu vesipitoisuus yhtenäisellä viivalla, simuloitu 
vesipitoisuus katkoviivalla. Moreeni vihreällä, rikastushiekka mustalla. Sadanta sinisinä pylväinä.
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Mallin validointiin käytettiin lysimetrien L1 ja 
L3 dataa vuodelta 2019. Lähtötiedoiksi annettiin 
näiden vuosien säätiedot (ilman lämpötila, suh-
teellinen kosteus, tuulen nopeus ja kokonais-
säteily), kalibroinnin yhteydessä muokatut mallin 
parametrit sekä siinä käytetyt maaperän fysikaa-
liset parametrit. Lysimetrissä L3 on pohjalla 30 cm 
rikastushiekkaa ja pinnalla 10 cm moreenia, ja sitä 
kuvaava maaprofiili määritettiin COUPiin taulukon 
26 osoittamalla tavalla.

Taulukko 26. COUP-malliin syötetyn maaprofiilin kerrosjärjestys lysimetrissä L3.

Kerros Syvyys maanpinnasta (m) Maalaji Sensorit lysimetrissä

1 0 – 0,10 moreeni –

2 0,10 – 0,25 rikastushiekka 0,20 m  syvyydellä

3 0,25 – 0,35 rikastushiekka –

4 0,35 – 0,40 rikastushiekka –

Kun verrataan simuloituja tuloksia mitattuihin, 
oli lämpötilan selitysaste hyvä niin L1 moreenille 

(96 %), L1 rikastushiekalle (93 %) kuin L3 rikastus-
hiekallekin (95 %). L1 moreenin simuloitu lämpö-
tila seuraili voimakkaasti mitattua ilman lämpötilaa 
(kuva 56a). Sekä L1 että L3 simuloidut rikastus-
hiekan lämpötilat olivat alkukesällä mitattuja kor-
keampia ja pysyttelivät syksyllä ilman viiletessä 
korkeammalla kuin mitatut lämpötilat.

Selitysasteet vesipitoisuudelle olivat kehnoja: L1 
moreeni 2 %, L1 rikastushiekka 2 % ja L3 rikastus-
hiekka 28 %. Simuloidut vesipitoisuudet ovat keski-
määräisesti samalla tasolla mitattujen kanssa mutta 
eivät reagoi sadejaksoihin (kuva 56b).
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Kuva 56a. Maan lämpötilan mitatut ja simuloidut arvot GTK:n lysimetreissä L1 ja L3 vuonna 2019. Mitattu lämpö-
tila yhtenäisellä viivalla, simuloitu lämpötila katkoviivalla. L1 moreeni vihreällä (R2 = 0,96), L1 rikastushiekka 
mustalla (R2 = 0,93) ja L3 rikastushiekka punaisella (R2 = 0,95). Ilman lämpötila keltaisella taustalla.
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Koska malli saatiin lämpötilan osalta toimimaan 
suhteellisen hyvin, testattiin kalibroitua mal-
lia myös ilmasto-oppaan (www.ilmasto-opas.fi)  
mukaan lasketulle lämpimämmälle ja sateisem-
malle ilmastolle vuonna 2051 sekä tilanteelle, jossa 
rikastushiekkaa peittävään moreenikerrokseen on 
lisätty 50 % biohiiltä. Ilmastotestissä lähtöaineis-
tona olivat kalibroidun mallin parametrit, vuodelle 
2051 laskettu ilman lämpötila ja sadanta (lämpö tilaa 
nostettiin ilmasto-oppaan mukaisesti yhteensä  
+4 oC ja sadantaa +15 %, Ruosteenoja et al. 2016) 
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Kuva 56b. Maan volumetrisen vesipitoisuuden mitatut ja simuloidut arvot GTK:n lysimetreissä L1 ja L3 vuonna 
2019. L1 moreeni vihreällä (R2 = 0,02), L1 rikastushiekka mustalla (R2 = 0,02) ja L3 rikastushiekka punaisella  
(R2 = 0,28). Sadanta sinisinä pylväinä.

sekä maaperätiedot. Maaprofiilin parametrit bio-
hiilitestiin saatiin käyttämällä laboratoriossa mää-
ritettyä vedenpidätyskykyä sekoitussuhteelle 50 % 
moreeni + 50 % biohiili. Raekoko laskettiin mal-
liin kasvattamalla suhteessa orgaanisen aineksen 
määrää.

Aiemmin mallin kalibroinnissa huomattiin vahva 
korrelaatio simuloidun maan lämpötilan ja ilman 
lämpötilan välillä. Myös ilmastotestissä nostettu 
ilman lämpötila nosti simuloitua maaperän lämpö-
tilaa vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna (kuva 57).  
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Kuva 57. Lysimetrin L1 simuloitu lämpötila eri kerroksissa vuoden 2019 (yhtenäiset viivat) ja vuoden 2051  
(katkoviivat) ilmasto-olosuhteiden mukaan laskettuna. Kerrokset 1–3 moreenia ja 4–5 rikastushiekkaa.
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Lämpötila kasvaa eniten pinnan moreenikerrok-
sessa (kerros 1: 0–15 cm maanpinnasta) ja pienenee 
maakerroksessa syvemmälle mentäessä.

Biohiilitestissä malleihin on syötetty samat 
ilmasto-olosuhteet (sääaseman data vuonna 2019), 
mutta myös biohiililisä vaikuttaisi nostavan maa-

perän lämpötilaa (kuva 58). Biohiilen vaikutuksesta 
lämpötila kohoaa eniten syvemmällä moreenipei-
tossa (kerrokset 2 ja 3: 15–50 cm maanpinnasta). 
Lämpötilaero on suurin alhaisemmissa lämpö-
tiloissa, etenkin syys-lokakuussa.
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Kuva 58. Lysimetrin L1 simuloitu lämpötila eri kerroksissa ilman moreenikerrokseen lisättyä biohiiltä (yhtenäi-
set viivat) ja biohiililisäyksellä (peittokerroksessa 50 % biohiiltä ja 50 % moreenia, katkoviivat) vuonna 2019. 
Kerrokset 1–3 moreenia ja 4–5 rikastushiekkaa.

4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

4.1  Mineraloginen karakterisointi

Modaalinen primäärimineralogia kertoo siitä, 
että kolme ensimmäistä kerrosta ovat jokseenkin 
samanlaisia ja alun perin samasta malmista peräi-
sin. Tämä näkyy ennen kaikkea 4. kerroksen muita 
kerroksia monipuolisemmassa sulfidimineraali-
koostumuksessa. Sekundäärimineraalikartoitus 
osoitti, että kaksi ensimmäistä kerrosta ovat eni-
ten muuttuneita, joskin samankaltaista muuttu-
neisuutta esiintyy satunnaisesti myös kahdessa 
viimeisimmässä kerroksessa. Muuttuminen näyt-
täytyy lähinnä hydroksidien ja oksihydroksidien 
sekä erilaisten rautasulfaattien saostumisessa pri-
määrimineraalirakeiden reunoille ja rakoihin.

Kun verrataan saatuja mineralogisia sekä 
geo  kemiallisia tuloksia Rautuvaaran rikastus-
hiekka-altaaseen läjitettyjen rikastushiekkojen 
mineralogiaan, voidaan vetää johtopäätös, että 
koealan kolme ensimmäistä kerrosta edustaa pää-
osin Saattoporan malminrikastuksesta syntynyttä 
rikastushiekkaa ja 4. kerros edustaa Pahtavuoman 
malmia. Tämä voidaan nähdä esimerkiksi siitä, 
että kolmessa ensimmäisessä kerroksessa dolo-

miitti esiintyy suurina määrinä ja 4. kerroksessa 
sen määrä vähenee merkittävästi. Dolomiitti on 
Saattoporan malmin yksi harmemineraaleista. 
Toinen esimerkki on Pahtavuoman malmissa esiin-
tyvien sulfidimineraalien, kuten sinkkivälkkeen ja 
arseenikiisun, esiintyminen 4. kerroksessa mut-
tei juurikaan ylemmissä kerroksissa. On mahdol-
lista, että kolmessa ensimmäisessä kerroksessa on 
Saattoporan rikastushiekan lisäksi myös Juomasuon 
malmin rikastushiekkaa. Näin kerroksissa esiinty-
vät REE-mineraalit olisivat selitettävissä.

Toisen rikastushiekkakerroksen sekundäärimi-
neraaleja indikoivien piirteiden, kuten suuremman 
keskimääräisen raekoon ja suuren rautapitoisuu-
den, lisäksi tässä kerroksessa oli havaittavissa myös 
fysikaalinen ja tekstuurillinen muuttumispiirre eli 
niin sanottu hardpan-kerros. Lottermoserin (2010) 
mukaan nämä kovakuoriset ja väriltään ruskean-
kellertävät kerrokset voivat muodostua hapettuvaan 
kerrokseen (kuva 6). Huokosveden reagoidessa kar-
bonaattimineraalien kanssa veden pH nousee kar-
bonaattien liuetessa, ja liuennut ferrorauta hapettuu 
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ferriraudaksi ja saostuu oksihydroksidina rikas-
tushiekan huokostiloihin ja primäärimineraalien 
pinnoille (Al et al. 2000).

Lottermoserin (2010) mukaan hardpan-kerrok-
set toimivat jälkihoidollisesti katsottuna mainioina 
puskureina. Fysikaalisesti ne heikentävät tuulen 
ja veden eroosiotyötä, mikäli hardpan-kerros on 

rikastushiekka-altaan pintaosassa. Ne voivat tie-
tyissä tapauksissa myös estää happirikkaan veden ja 
ilmakehän hapen pääsyn sulfidiseen rikastushiek-
kaan. Lisäksi hardpan-kerrokset sitovat raskas-
metalleja, mikä on Rautuvaaran tapauksessa hyvä 
asia mm. arseenin korkeita pitoisuuksia silmällä 
pitäen.

4.2 Peittorakenteen vaikutus suotoveden geokemiallisiin ja hydrologisiin ominaisuuksiin

Biohiilisekoitteella ei todettu olevan vaikutusta 
lysimetrien suotovesiin kolme vuotta kestäneen 
koejakson aikana kasvittomassa lysimetrikokeessa. 
Sitä vastoin rikastushiekkakerroksen hapettumisen 
ja vesipitoisuuden merkittävänä tekijänä oli ole-
tetusti peittorakenteen paksuus. Mitä paksumpi 
kerros on, sitä vähemmän syvemmällä rikastus-
hiekan pinnalla on happea ja sitä suurempi on 
vesipitoisuus, ja myös lämpötilan vaihtelut jäävät 
pienemmiksi. Mallinnuksen tulokset tukivat tätä 
päätelmää. Paksumpi peittokerros piti alla olevan 
rikastushiekkakerroksen lämpötilan ja vesipitoi-
suudet vaihtelut pienempinä kuin ohut peittokerros. 
Pidemmälle viedyt johtopäätökset olisivat edellyttä-

neet koejärjestelmässä toistoja eli ns. rinnakkaista 
koejärjestelmää, jotta havaituille muutoksille olisi 
saatu riittävästi varmuutta. Mittalaitteiden, kuten 
happisensorin, tulosten seurantaa helpottaa etäyh-
teyden luominen, jolloin toimistolta käsin voidaan 
seurata kuukausittain maastossa tapahtunutta 
dataloggerin tyhjentämistä useammin ja vaivatto-
mammin sensorien suorituskykyä.

Pintavalunnan määrään ja eroosiokestävyyteen 
biohiililisäyksellä ei todettu vaikutusta mallinnuk-
sessa. Sen sijaan paksumpi peittorakenne imeytti 
itseensä enemmän sadevettä, ja sen pintavalunta 
oli ohutta peittorakennetta pienempi.

4.3 Orgaanisen aineen merkitys kasvulle

Rautuvaaran rikastushiekka-altaalla tehtyjen 
havaintojen sekä kasvihuonekokeen (Heiskanen 
et al. 2020) perusteella pelkkä moreenipeitto ei 
mahdollista kasvillisuuden kehittymistä alueelle, 
moreenin heikon vedenpidätyskyvyn ja pienten 
ravinnepitoisuuksien vuoksi. Orgaanisen materi-
aalin, kuten jätevesilietteen, lisäys kasvualustaan 
on välttämätöntä. 10 %:n kompostilisäyksellä hei-
nämäinen kasvillisuus muodosti nopeasti peittävän 
kasvuston.

Männyntaimet istutettiin taimipaakuissa, jotka 
sisälsivät myös ravinteita, ja männyn hitaan kas-
vun lisäksi tämä todennäköisesti hidasti käsittelyjen 
välisten vaikutusten näkymistä kahden kasvukau-
den aikana. Mahdolliset vaikutukset mäntyjen 
kasvuun selviävät vasta pidempiaikaisessa seuran-
nassa. Pajujen selviytyminen alueella oli heikkoa, 
vaikka kasvihuonekokeessa laji näytti lupaavalta. 
Tämä johtui todennäköisesti äärimmäisen kuivasta 
kesästä 2018, jonka aikana pajut eivät ehtineet 
muodostaa riittävää juuristoa ja nopeasti kasvanut 
heinävartinen kasvillisuus syrjäytti pajukasvuston.

Biohiilen positiivinen vaikutus heinämäisen 
kasvillisuuden kasvuun näkyi vasta toisena kasvu-

kautena. Ensimmäisen kesän aikana biohiiltä sisäl-
tävissä kasvualustoissa kasvillisuuden peittävyys oli 
jopa hieman pienempi kuin vastaavassa kasvualus-
tassa ilman biohiiltä. Tämä johtui todennäköisesti 
siitä, että biohiili lisättiin kasvualustaan kuivana, 
ja koska kesä oli kuiva, biohiili sitoi vähänkin veden 
itseensä heikentäen kasvien kasvua (Beesley et al. 
2011). Seuraavan syksyn ja kevään aikana biohiili 
kyllästyi vedellä ja luovutti sitä kuivan kesän aikana 
kasveille, mikä näkyi heinämäisen kasvuston peit-
tävyydessä ja korkeudessa. 

Vesi- ja ravinneköyhissä oloissa kasvit panosta-
vat yleensä juurten kasvuun (Chavarria & Pessoa dos 
Santos 2012). Kun biohiili paransi kasvien vesi- ja 
ravinnetaloutta maassa, kasvit kohdensivat enem-
män resursseja maanpäälliseen kasvuun. Erityisesti 
typpeä sitovat apilat hyötyivät biohiililisästä.

Myös mallinnuksen tulokset vahvistivat orgaa-
nisen aineksen lisäyksen pitävän maaperän vesi-
pitoisuuden tasaisempana etenkin peittorakenteen 
pintakerroksessa, jossa todettiin suurempia vaih-
teluita sekä paksussa että ohuessa moreenipeitossa 
ilman biohiililisäystä.
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 4.4 Liukoisuus ja metallien kertyminen 

Useimpien metallien ja ravinteiden kokonaispitoi-
suudet eivät eronneet merkittävästi kasvualustojen 
välillä kahden kasvukauden jälkeen. Merkittävin ero 
oli alhaisemmat liukoisen Al:n ja Fe:n pitoisuudet 
biohiiltä sisältävässä kasvualustassa. Koska kyseis-
ten yhdisteiden kokonaispitoisuudet kasvualustassa 
eivät muuttuneet kahden kasvukauden aikana, 
kuten tapahtuisi, jos metallit nousisivat kapil-
laarisesti rikastushiekasta ylöspäin, on liukoisen 
Al:n ja Fe:n lähde todennäköisesti kasvualustaan 
lisätty jätevesilietekomposti. Liukoisuuden lisään-
tyminen näkyi myös heinämäisten kasvien Al- ja 
Fe-pitoisuuksissa, jotka olivat merkittävästi pie-
nemmät biohiiltä sisältäneessä kasvualustassa 
kasvaneilla kasveilla. Varsinaisten haitallisten 
metallien, As-, Cd-, Cr-, Cu-, Ni- ja Pb-pitoisuudet 

heinäkasvien varsissa olivat pienemmät silloin, kun 
kasvualustassa oli biohiiltä, poikkeuksena oli Pb. 
Erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitse-
viä. Kasvit näyttivät kerryttävän monet metallit juu-
ristoonsa, ja maanpäällisen osan metallipitoisuudet 
pysyivät pieninä. Vaikka biohiili vähensi metallien 
kertymistä kasveihin, on todettava, että metallipi-
toisuudet sekä käytetyssä jätevesilietekompostissa, 
kasvualustassa että kasveissa pysyivät lainsäädän-
nössä ilmoitettujen raja-arvojen alapuolella myös 
ilman biohiililisää. Männyn kasvualustojen välillä 
ei havaittu suuria eroja kertyneiden metallien tai 
ravinteiden pitoisuuksissa. Näiden tulosten perus-
teella raskasmetallien leviäminen ympäristöön  
kasvien kautta on erittäin epätodennäköistä.

4.5 Suotoveden määrä ja laatu

Lysimetrien (lysimetrikoe 2) toiminnan stabiloitu-
minen kesti toisen kasvukauden loppupuolelle asti, 
jonka jälkeen käsittelyjen väliset erot alkoivat näkyä. 
Kasvittomissa lysimetreissä kasvualustan läpi suo-
tautuneen veden määrässä ei ollut merkittävää eroa 
eri käsittelyjen välillä. Sen sijaan kasvillisissa lysi-
metreissä erot näkyivät toisen kasvukauden lopulta 
alkaen: biohiilellistä kasvualustaa sisältävistä lysi-
metreistä suotoveden määrä oli 45–85 % pienempi 
kuin pelkkää moreenia tai moreenia + kompostia 
sisältävistä kasvualustoista. Tulos on looginen, sillä 
biohiiltä sisältävä kasvualusta osoittautui mittauk-
sissa kosteammaksi ja kasvien kasvu ja näin ollen 
myös niiden haihduttaman veden määrä oli run-
saampaa. Kasvit ja biohiili myös nappasivat tehok-
kaasti kompostin sisältämän typen itseensä.

Suotovesien metallipitoisuudet olivat käsittelystä 
riippumatta varsin matalia. Metallipitoisuudet olivat 

korkeimpia ensimmäisien näytteenottojen aikana 
ja laskivat ajan kuluessa. Poikkeuksen tähän teki 
Fe, jonka pitoisuus pysyi jokaisessa näytteenotossa 
pienenä. Kasvukauden aikaisissa näytteenotoissa 
kasvillisista lysimetreistä suotautuneissa vesissä 
liukoisen S:n pitoisuus oli 25–30 % vähäisempi 
kuin kasvittomissa käsittelyissä. Kasvien juurten 
S-pitoisuus osoittaa, että osa rikistä on sitoutu-
nut kasvien maanalaiseen biomassaan. Vaikka 
rikastushiekan hapettuessa osa sen sisältämistä 
rautasulfideista hapettui, korkeissa pH-oloissa 
muodostui saostuvaa rautahydroksidia, jonka 
ansiosta suotovesien Fe-pitoisuus ei kasvanut. 
Korkeat Mg- ja Ca-pitoisuudet suotovedessä (kuva 
40) viittaavat silikaattimineraalien (kiille, kloriitti) 
rapautumiseen.

4.6 Menetelmien vahvuudet, epävarmuudet tulkinnoissa sekä rajoitteet

4.6.1 Mineraloginen karakterisointi 

Menetelmien vahvuuksia OMS:lla tehdyissä par-
tikkelikokoanalyyseissä on käyttämämme esi-
valmistelu vedessä laserdiffraktioon perustuville 
partikkelikokonäytteille: liettäminen, laskeuttami-
nen ja ylimääräisen veden pois dekantointi, minkä 
jälkeen näyte homogenisoidaan sekoittamalla ja 
sitten otetaan näyte tarkoitukseen soveltuvalla pie-
nellä näytteenottimella koko näytteen syvyydeltä. 

Tuloksena on jatkuvasti toistettavia tuloksia erit-
täin pienellä vaihteluvälillä (0–2 µm). Menetelmä 
vähensi myös näytteiden kuivatuksessa syntyneitä 
agglomeraatteja. Menetelmää voidaan käyttää kui-
ville näytteille tai valmiiksi lietteille (esim. vaah-
dotuskokeissa) reaaliaikaisesti, ja ainoa viive tulee 
laskeutumisen odottelusta. Rajoitteena ovat vain 
suuret raekoot (yli 0,5 mm) ja vettä kevyemmät 
materiaalit.
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Raskasaineseparoinnissa Knelsonilla sen sijaan 
näytekoko osoittautui liian suureksi, minkä vuoksi 
raskaan ja keskiraskaan aineksen erottelu ei onnis-
tunut kunnolla ja ainesten väliset erot analyyseissä 
eivät tulleet esiin odotetusti. Myöskään LST-
raskasväliaine-erotuksessa hydrofobiset sulfidit 
eivät välttämättä erottuneet kunnolla ominaispai-
nonsa mukaan, koska LST-liuoksesta suurin osa on 
vettä, jolloin hieno sulfidiaines on jäänyt pintaan.

4.6.2 Lysimetrikokeet peittoratkaisuvertailussa

Upottamalla lysimetrit rikastushiekkaan pyrittiin 
aikaansaamaan mahdollisimman luonnontilaiset 
lämpötilaolosuhteet koejärjestelmälle. Toteutus, 
jossa lysimetrit on kaivettu maan sisään, osoit-
tautui kuitenkin maanpinnalla olevaa järjestelmää 
haasteellisemmaksi esim. letkujen tukkeutumis-
riskin myötä. Jälkikäteen voidaan todeta, että esi-
merkiksi lysimetrien liitoskohdat sekä letkujen 
viennit keräyskanistereihin tulisi koteloida hyvin 
rikastushiekan liikkeiden estämiseksi (painumi-
nen, valuminen). Tukkeumariskin vähentämiseksi 
ja tasaisemman virtauksen aikaansaamiseksi lysi-
metrit olisi voitu suunnitella siten, että lysimetristä 
lähtisi useampia letkuja keräyskanisteriin. Tällöin 
lysimetrikohtaisia keräyskanistereita olisi voinut 
olla yhden sijaan myös useampi jokaista lysimetriä 
kohden. Tällöin koejärjestelmän toimivuutta olisi 
voinut tarkastella myös näiden rinnakkaisnäyttei-
den kautta eikä yhden letkun tukkeutuminen olisi 
sulkenut pois koko lysimetrin toimivuutta. 

Keräyskanisterien suoja-astian tulee olla ehdot-
toman vesitiivis, jolloin sade- ja hulevesien aiheut-
tama kontaminaatioriski on mahdollisimman 
pieni. Koska upotetut lysimetrit vaativat huomat-
tavasti huolellisempaa suunnittelua kuin maan-
pinnan yläpuoliset lysimetrit, on ennen tällaisen 
koejärjestelmän valintaa pohdittava huolellisesti 
luonnonmukaisen lämpötilan ja routimisominai-
suuksien perusteita ja tarvetta tutkimuksen lop-
putulosta ajatellen. Lysimetrin ja keräyskanisterin 
väliin on mahdollista hankkia etäyhteydellä toi-
mivia vesimäärän kertymisen mittareita, joiden 
avulla näytteenoton ajankohdat voidaan optimoida 
paremmin, ja siten myös veden tuoreeltaan mita-
tut parametrit (mm. pH, EC, Redox, Fe2+) antavat 
lisäarvoa. Sensoreiden valinnassa on kiinnitettävä 
huomiota esimerkiksi sensorien antureiden mah-
dolliseen korroosioriskiin esim. metallikärkien ja 
sulfidipitoisen rikastushiekan välillä. Sensorien 

huoltamiseen ja niiden toimivuuteen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. 

Lysimetrikokeen astiamateriaali estää hapen 
kulkeutumisen kasan tai altaan reunoilta, eikä 
myöskään sadeveden mahdollista horisontaalista 
virtausta tapahdu. Lysimetrikokeiden heikkoutena 
onkin pidetty niiden reunojen vaikutusta vedenvir-
taukseen (esim. Till & McCabe 1976). Reunojen on 
todettu myös synnyttävän luonnontilaisesta poik-
keavia virtausreittejä ja -uria, jolloin vedenvirtaus 
on todennäköisesti epätasaisempaa ja nopeampaa. 
Tämä puolestaan vähentää veden ja kiviaineksen 
vuorovaikutusta (esim. Corwin 2000). Rautuvaaran 
koejärjestelyssä tukkeutuneen letkun vuoksi ava-
tussa lysimetrissä ei kuitenkaan huomattu veden 
aiheuttamia uomarakenteita astian reunoilla, mutta 
sitä vastoin rikastushiekka oli hyvin tiiviisti kiinni 
reunoissa ja reunat jouduttiin kaapimaan rikastus-
hiekan irrottamiseksi reunasta. Tämä voi johtua 
esimerkiksi siitä, että moreeni oli kosteaa, kun se 
läjitettiin ja tiivistettiin lysimetriin.

4.6.3 Biohiilen käyttö

Kompostoidun jätevesilietteen käyttö kaivosalu-
eilla on hyvä keino alueen viherryttämisessä ja 
maisemoinnissa. Biohiilen lisääminen kompostia 
sisältävään kasvualustaan voi edelleen parantaa 
ruohovartisten kasvien kasvua. Kun kasvukerrok-
seen lisätään orgaanisia sivuvirtoja, voidaan lisäksi 
parantaa alueiden vedenhallintaa sekä hiili- ja 
ravinnetasapainoa. Biohiiltä lisäämällä voidaan 
mahdollisesti vähentää myös haitallisten metallien 
kertymistä kasveihin. 

Biopeitto-hankkeessa saadut tulokset biohiilen 
vaikutuksista rikastushiekkakerrokseen valuvan 
veden ja sieltä huuhtoutuvien sulfaattien määriin 
ovat lupaavia mutta puutteellisia, sillä ne perustu-
vat vain puuperäiseen biohiileen ja lyhytaikaiseen 
näyttöön. Koska kenttäkokeessa koerakenteiden 
stabiloituminen kesti lähes koko ensimmäisen 
kasvukauden, tulokset sekä kasvillisuuden että 
valumaveden laaduista perustuvat monin osin vain 
yhden tai kahden kasvukauden tuloksiin. Tietoa 
pidemmän aikavälin muutoksista peittorakenteessa 
ja kasvillisuudessa sekä suotoveden laadussa tarvi-
taan, ennen kuin täsmällisiä suosituksia voi antaa. 
Jo aloitettuja tutkimuksia täytyy jatkaa ja täyden-
tää, jotta nähdään, miten biohiilen teho ”metallien 
nappaajana” vähenee mahdollisen rapautumisen 
myötä ja alkaako metalleja kertyä kasveihin pitkällä 
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aikavälillä. Asialla on merkitystä esimerkiksi kai-
vannaisjätealueilla laiduntavien porojen kannalta.

Jätevesiliete itsessään voi sisältää myös orgaani-
sia haitta-aineita (huumausaineet, lääkejäämät 
ym.), joiden määrät ja laatu vaihtelevat paljon. 
Biopeittohankkeen tulosten perusteella ei voida 
ottaa kantaa siihen, miten kompostoidun jäte-
vesilietteen mahdollisesti sisältämät orgaaniset 
haitta-aineet vaikuttavat sen hyödyntämiseen kai-
vosalueiden peittoratkaisuissa.

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilipääs-
töjään merkittävästi seuraavien vuosikymme-
nien aikana EU:n ilmastostrategian mukaisesti. 
Monet Lapin alueen kunnat ja yritykset ovat viime 
vuosina ilmoittaneet pyrkivänsä kohti vähähii-
lisyyttä, jolloin alueellisten bio- ja kiertotaloutta 
hyödyntävien toimintamallien tarve on ilmeinen. 
Biohiiliosaaminen ja pyrolyysiteknologian kehitys 
ovatkin viime vuosina nousseet monen Lapin alueen 
kunnan, kaupungin ja yrityksen agendoille. Mikäli 
sivuvirtamateriaaleista valmistetut materiaalit, 
kuten kompostoitu jätevesiliete ja biohiili, sovel-
tuvat kaivosalueiden jälkihoitoon, yritystoiminta 
alueella monipuolistuu, kannattavuus paranee ja 
samalla voidaan edistää bio- ja kiertotalouden 
tavoitteita ravinteiden alueellisen kierrätyksessä. 
Biohiilen käyttöä voidaan perustella myös ilmas-
tonmuutoksen hillitsemisellä ja alueen hiilitaseen 
parantamisella, kun osa eloperäisestä materiaalista 
peräisin olevasta hiilestä varastoituu aiempien tut-
kimusten perusteella maaperään pitkäaikaisesti, 
viidestäkymmenestä vuodesta jopa satoihin vuosiin 
raaka-aineen laadun mukaan.

 
4.6.4 Mallien käyttö peittorakenteen vesitaseen  
arvioimiseen

HYDRUS-1D-ohjelmaa on käytetty hyvin erilai-
sissa geologisissa ympäristöissä vesitaselaskel-
mien tekoon sekä erilaisiin kulkeutumismalleihin 
ja ohjelmaa on kehitetty pitkään matemaattisen 
mallinnuksen sekä todellisten esimerkkitapaus-
ten avulla. Tästä huolimatta 1D-mallin kalibrointi 

on yhä haastavaa monikerroksisille maamalleille 
(Durner et al. 2008, Šimůnek et al. 2012). Malli on 
helpommin kalibroitavissa homogeenisille raken-
teille tai monikerrosrakenteille, joissa vedenjohta-
vuusarvot ovat samankaltaiset kaikille kerroksille.  
Koska malli ei ota huomioon veden poistumista 
mallista lateraalisesti vaan ainoastaan suotautu-
malla alaspäin kerrosrakenteessa tai pintavalun-
tana, maakerrosten sisäiset ominaisuudet eivät 
välttämättä vastaa mitattua tapauksissa, joissa malli 
kalibroidaan vastaamaan ulosvirtaamia (Šimůnek 
et al. 2012). Jos mallin tulisi vastata useisiin kysy-
myksiin, voidaan sen tarkkuutta parantaa tekemällä 
joko useita laskelmia vastaamaan tutkimuskysy-
myksiin yksitellen tai osa mallinnettavan materi-
aalin ominaisuuksista, kuten esimerkiksi K-arvo, 
huokoisuus tai tiheys tulisi mitata laboratoriossa. 
Usean kerroksen tarkastelun sijasta voidaan tarkas-
tella myös vain yhtä kerrosta kerrallaan.

Mallin puutteita on yksinkertainen tapa syöt-
tää raekokojakauma mallinnettavalle ainekselle, ja 
lisäksi siitä puuttuu mahdollisuus veden poistumi-
selle mallista useasta kohdasta (esim. pohjasta ja 
välikerroksessa sivuttaissuuntaisena johtumisena). 
Malliin ei myöskään voi syöttää lähtötiedoksi maa-
aineksen vesipitoisuutta sarjana vaan vain ensim-
mäisen päivän tiedon kolumnin ylä- ja alapinnoille. 
Esimerkiksi lämpötila voidaan antaa koko mallin-
nettavan jakson ajalta. Malli vaatii käyttäjältään 
lisäksi syvällistä perehtyneisyyttä mallinnuksessa 
käytettäviin laskentakaavoihin, jolloin se on aloit-
televalle käyttäjälle vaativa.

Periaatteessa HYDRUS-1D soveltuu hyvin eri-
laisten sadetapahtumien sekä vesitasapainon tar-
kasteluun. Erityisesti sillä voidaan vertailla erilaisia 
materiaaleja keskenään sekä erilaisten sääilmiöiden 
vaikutusta vesitaseeseen. Mallinnuksen tulokset 
annetaan graafeina sekä syvyyden, ajan että itse 
valittavien tarkastelupisteiden profiileina, minkä 
ansiosta tutkittavia ilmiöitä tai muuttujien arvoja 
on helppo tarkastella halutulla tavalla.  Mallin vali-
doimiseksi on hyvä olla mitattua tietoa tutkimus-
kohteesta vertailun tueksi.
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5 MAISEMOINTISUOSITUKSIA RIKASTUSHIEKKAKENTÄLLE

Kaivannaisalueen peittämiseen valittu tekniikka ja 
rakenne riippuvat läjitettävän jätteen laadusta ja 
jätealueen rakenteesta sekä kohdekohtaisista vaa-
timuksista, kuten maisemointitavoitteista (riittävä 
kasvien juurtumiseen). Täten käytettyjen materi-
aalien lisäksi myös peittorakenteen paksuus vaih-
telee tyypillisesti 0,3 ja 1,5 metrin välillä (MWEI 
BREF 2018). Pääasiallisena tarkoituksena mene-
telmän valinnassa on lisätä jätealueen vakautta 
pitkällä ja lyhyellä aikavälillä sekä vähentää pääs-
töjä pinta- ja pohjavesiin, maaperään sekä ilmaan. 
Peittorakenteessa käytetyn materiaalin tulee olla 
koostumukseltaan sellainen, ettei siitä aiheudu 
kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai ihmisten 
terveyteen. 

Kasvillisuuspeittoa voidaan käyttää omana 
rakenteenaan tai yhdistettynä toiseen peittoraken-
teeseen (MWEI BREF 2018). Kasvillisuuspeittojen 
lisäksi kasvien kasvun edistämistä voidaan lisätä 
läpäisevien ja läpäisemättömien alhaisen virtaa-
mien kuivapeittojen pintaosissa, happea kulutta-
vissa kuivapeitoissa sekä märkäpeitoissa, joihin 
kuuluu oleellisena osana kosteikkokasvillisuus. 
Kasvillisuuspeiton avulla voidaan lisätä myös alueen 
biodiversiteettiä sekä vähentää kaivannaisjätteen 
sijoitusalueista aiheutuvia maisemavaikutuksia. 
Peittorakenteissa vettä läpäisevien peittojen veden-
johtavuus on ≥ 10-7 m/s ja vettä läpäisemättömien 
kerrosten vedenjohtavuuden tulee olla < 10-9 ms/s. 
Alhaisen vedenläpäisevyyden omaavien kerrosten 
vedenjohtavuus on sitä vastoin välillä > 10-9 – < 
10-7 m/s (MWEI BREF 2018). Kasvien juuret voivat 
aiheuttaa riskin vettä läpäisemättömän kerroksen 
toimivuudella, mikä tulee ottaa huomioon (suoja)
kerrosten paksuutta suunniteltaessa. 

Jätteen ominaisuuksien vuoksi esimerkiksi läpäi-
sevä kuivapeitto ei ole käyttökelpoinen tekniikka 
happoa tuottavien kaivannaisjätteiden peittämiseen, 
sillä se ei ehkäise hapen ja veden kulkeutumista 
jätteeseen. Mikäli tällaista kuivapeittoa käytetään 
potentiaalisesti happoa tuottaville jätteille, tulee 
rakenteen olla teknisesti vaativa yhdistelmära-
kenne, johon sisällytetään happea kuluttava ker-
ros (orgaaninen aines). Orgaaninen aines vähentää 
biologisten hajoamisreaktioiden avulla hapen kul-
keutumista jätteeseen sekä pidättää vettä ja lisää 
näin peittorakenteen vedellä kyllästyneisyyttä. 
Kerroksen tehokkuus riippuu käytetyn orgaanisen 
aineksen kapasiteetista kuluttaa happea, kosteus-
pitoisuudesta, tiivistymisasteesta sekä kemialli-

sesta vakaudesta. Yhdistelmä ei kuitenkaan sovellu 
sellaisille ei-happoa tuottaville tai potentiaalisesti 
happoa tuottaville kaivannaisjätteille, joiden sisäl-
tämien metallien liukoisuus voisi lisääntyä peitto-
rakenteesta peräisin olevan liuenneen orgaanisen 
hiilen vaikutuksesta (mm. Contin et al. 2012, Nason 
et al. 2011).

Kasvillisuuskokeiden tulokset osoittavat, että 
kaivosalueiden peittoratkaisujen viherryttäminen 
ei onnistu pelkällä moreenipeitolla vaan vaatii 
moreenin lisäksi orgaanista ainesta, jolla saadaan 
kasveille tärkeitä ravinteita kasvupaikalle ja paran-
netaan maan vedenpidätyskykyä ja rakennetta. 
Orgaaninen aines voi olla esimerkiksi lannoitettua 
turvetta tai ravinteita sisältävästä biojätteestä pro-
sessoitua kompostia. 

Monet kuivuutta sietävät heinälajit kasvavat 
nopeasti tuottaen tehokkaasti maanpäällistä bio-
massaa, mikäli maassa on riittävästi orgaanista 
ainetta. Samalla ne kasvattavat laajan ja syvälle 
maahan ulottuvan juuriston. Suurin osa monivuo-
tisten heinien juurista sijaitsee 0–20 cm:n syvyy-
dellä, mutta hyvässä maassa ne voivat kasvaa jopa 
metrin syvyyteen. Rautuvaaran koealueella testat-
tiin 20 cm:n paksuista orgaanista kasvukerrosta, 
joka osoittautui liian ohueksi, sillä heinien ja api-
lan juuret kasvoivat rikastushiekkakerrokseen asti 
kokeen aikana. Tässä kokeessa eloperäinen aines 
levitettiin suoraan rikastushiekan päälle. 

Rikastushiekkakentän jälkihoidossa olisi ihan-
teellista pyrkiä palauttamaan alue metsäksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi monikerroksellisen 
kasvillisuuden istuttamista alueelle. Ongelmaksi 
kuitenkin muodostuvat puuvartisten kasvien syvä 
juuristo. Pääosa puiden ja pensaiden juurista sijait-
see tavallisesti 30–60 cm:n syvyydessä, mutta pui-
den juuria löytyy jopa yli kahden metrin syvyydestä. 
Noin metrin syvyydellä juuristolla on käytettävis-
sään jo lähes neljä kertaa suuremmat vesivarat kuin 
20 cm:n syvyydessä. Tunkeutuessaan rikastushiek-
kaan puunjuuret myös mahdollistavat hapen kul-
keutumisen yhä syvemmälle, mikä voi edistää myös 
niiden kerrosten hapettumista, joihin ilmakehän 
hapen diffuusio ei ulottuisi edes pitkällä aikavälillä. 
Puiden juurien vauhdittama rikastushiekan rapau-
tuminen voi siten edistää haitta-aineiden liukoi-
suutta ja suotovesien haitta-ainekuormaa.

Koe myös osoitti, ettei puu- ja pensaskasvusto-
jen perustaminen aina onnistu pistokasmateriaalilla 
vaan siihen joudutaan käyttämään esikasvatettuja 
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taimia, mikä nostaa perustamiskustannuksia mer-
kittävästi. Niinpä suosittelemme rikastushiekka-
kentän maisemointiin heinien ja apilan sekakylvöä. 
Syväjuuriset ruohovartiset typensitojat, kuten val-
koapila, ovat hyviä lajeja seosheinän joukossa, koska 
ne eivät vaadi typpilannoitusta ja jättävät runsaasti 
typpeä maahan. Heinälajien seokset ovat hyvä 
valinta myös siksi, että lajeilla on erilainen kas-
vurytmi. Osa heinälajeista itää ja taimettuu nope-
asti, kuten englanninraiheinä, jolla on kuitenkin 
heikko talvenkestävyys. Osa taas on hyvin kuivuutta 
kestäviä ja menestyy köyhemmässäkin maassa, 
kuten nurmirölli tai punanata. Jälkimmäinen laji 
sietää myös tuulikuivumista ja vähälumisuutta. 
Niittynurmikka puolestaan korjaa nopeasti esimer-
kiksi talvituhojen synnyttämät aukkopaikat maan-
alaisten rönsyjen avulla. Osalla lajeista ravinteiden 
otto jatkuu muita pidempään. Silloin hyötynä on se, 
että maanpinta pysyy kasvipeitteisenä mahdolli-
simman pitkään. Tavoitteena on hyvä kasvipeittei-
syys, jolla vähennetään ravinteiden huuhtoutumista 
ja suojataan maata eroosiolta. 

Nykyisissä kaupallisissa seosnurmissa lajit ovat 
usein eteläistä alkuperää. Ts. lajien kasvurytmi 
ohjaa kasveja talveentumaan luonnonlajeja myö-
hemmin, jolloin niiden talvenkestävyys heikkenee 
ja alueet saattavat säilyä pitkään vihreinä, vaikka 
heinikot kellastuvat rikastushiekka-alueen ympä-
ristössä. Siksi tarvitaan seosnurmien tuotekehitystä 
pohjoisia kaivosalueita varten. Seoksiin kannattaisi 
valita mahdollisimman pohjoisia alkuperiä ja bio-
diversiteetin lisäämiseksi myös kukkivia ja mettä 
tuottavia niittylajeja, jotka ruokkivat paikallisia 
luonnonpölyttäjäpopulaatioita. Vastaavanlaisesta 
tuotekehityksestä on syntynyt mm. seokset peli- ja 
golfnurmiin tai niittyjen perustamiseen. 

Emäksinen biohiili vähentää kasvualustan hap-
pamuutta, joka hidastaa metallien bioakkumu-
loitumista kasveihin. Monet metallit ovat kasvien 
kasvulle ja kehitykselle välttämättömiä ravinteita 
mutta suurina pitoisuuksina ne voivat muuttua 
haitallisiksi ja jopa myrkyllisiksi niin kasveille 

kuin kasvinsyöjillekin. Siksi biohiilen lisääminen 
orgaaniseen kasvukerrokseen on suositeltavaa sen 
lisäksi, että biohiili parantaa maan rakennetta ja 
siten kasvien kasvua. 

Aidosti kiertotaloutta edistävässä kaivostoimin-
nassa on suositeltavaa käyttää paikallisesti tuo-
tettua biohiiltä ja kompostia. Esimerkiksi Lapin 
alueella syntyy ylijäämää erityisesti jätevesiliet-
teestä, josta suuri osa jatkojalostetaan kompostiksi 
viherrakentamiseen tai polttolaitoksen kautta tuh-
kaksi. Biohiili, joka tuotetaan orgaanisesta aineesta 
hidaspyrolyysillä korkeissa lämpötiloissa hapet-
tomissa oloissa, on pitkään ollut käytössä maan-
parannusaineena muualla maailmassa. Suomessa 
biohiilen käyttö on lisääntynyt viime vuosina vaa-
teliailla kasvupaikoilla, kuten katualueiden viher-
rakentamisessa ja viherkatoilla. Kaivosalueiden 
peittoratkaisuissa kompostoitu jätevesiliete voisi 
toimia sellaisenaan ravinnelähteenä. Sitä voitaisiin 
kuitenkin jatkojalostaa myös biohiileksi tai tuhkaksi 
poltettuna hidasliukoisten ravinteiden ja erityi-
sesti fosforin lähteenä ja maanparannusaineena. 
Niiden käyttö parantaa kuivapeiton ominaisuuksia 
ja nopeuttaa siten alueiden vihertymistä.

Biopeitto-hankkeessa saatujen alustavien 
tulosten mukaan kuusipuusta valmistettu biohiili 
kasvatti kasvualustan vedenpidätyskykyä, nosti 
kasvualustan pH-arvoa ja vähensi liukoisten metal-
lien määrää kasvualustassa sekä kasveihin akku-
muloituvia metallimääriä. Biohiili myös vaikutti 
kasvien maanalaisen ja päällisen osien suhteeseen 
siten, että kasvit panostivat maanpäällisten osien 
kasvuun. Tämä muutos kasvien kasvutavassa on 
suuri etu kaivosalueiden peittoratkaisuissa siellä, 
missä juuret eivät saa rikkoa vettä läpäisemättömiä 
alhaisen virtaaman kerroksia. Toisin sanoen biohiili 
osana kaivosalueiden peittoratkaisuja voi parantaa 
kasvien menestymistä alueella ja samalla lisätä kas-
vien haihduttaman veden määrää, vähentää veden 
suotautumista alempiin kerroksiin ja nostaa maan 
ja suotoveden alkalisuutta. Samalla sulfaattipitoisia 
suotovesiä syntyy vähemmän.
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