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 Pohjoiset olosuhteet 

 Kaivosvedet ja kaivosvesien hallinta 

 Kaivosvesien hallinta tulevaisuudessa 

 Kehittyviä vesienkäsittelymenetelmiä  

 Yhteenveto 
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POHJOISET OLOSUHTEET 

 Positiivinen vesitase pohjoisissa olosuhteissa 

 Sadanta vaihtelee Suomessa alueittain 

 Virtaaman vaihtelu vuodenajan mukaan 

 Sadanta lisääntyy ilmastonmuutoksen 

vaikutuksesta 

 Paljon vesiä joissa pieniä haitta-ainepitoisuuksia 
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Lähde: Ilmatieteenlaitos, 2012. 

Tilastoja Suomen ilmastosta 1981-2010. Lähde: SYKE, 2018 

Vesistöjen virtaama Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen alueella 
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KAIVOSVESIEN OMINAISUUKSIA 

 Vedet ovat usein happamia, voivat olla myös emäksisiä 

 Vedet kylmiä, joka vaikuttaa mm. puhdistusprosesseihin 

 Vedet sisältävät: 

– Suoloja, kuten sulfaattia 

– Lisää vesien suolapitoisuutta ja voi aiheuttaa hapettomia alueita vesistöissä 

– Osallistuu fosforikiertoon 

– Ravinteita 

– Typpeä, joka on peräisin räjähdeaineista. Muita typen lähteitä syanidin 

hajoamistuote, flotaatiokemikaalit, pH:n säätö 

– Raskasmetalleja  

– Nikkeli, sinkki, kupari, kadmium, koboltti, lyijy… 

– Puolimetalleja 

– Arseeni, antimoni 

– Jäämiä prosesseissa käytetyistä kemikaaleista (vaahdotuskemikaalit) 
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VESIEN MUODOSTUMINEN 

 Vettä käytetään kaivosteollisuudessa 

– Mineraalien erotuksessa 

– Mineraalien käsittelyssä lietteinä ja suspensioina 

– Jäähdytysvetenä 

– Pölynhallinnassa 

 Kaivoksella muodostuu vesiä myös 

– Rikastushiekka-alueilta 

– Sivukivialueilta 

 Vesijakeiden laatu erilaista 

 Kaivoksen malmin laatu ja käsittelyprosessit vaikuttavat vesien laatuun 
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VESIENHALLINNAN TAVOITTEET 

 Ensisijainen tavoite on vesien likaantumisen ehkäiseminen ja vesimäärän 

minimointi 

– Jätealueita peittämällä 

– Pitämällä puhtaat ja käsittelyä vaativat vedet erillään 

– Lisäämällä veden kierrätystä, jolloin tarvitaan vähemmän raakavedenottoa ja 

vähennetään poistoveden määrää 

 Hyvästä hallinnasta huolimatta muodostuu vesiä, jotka tarvitsevat aktiivista 

ja/tai passiivista puhdistusta 
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KAIVOSVESIEN HALLINTA TULEVAISUUDESSA 

 Ei yhtä käsittelyratkaisua kaikille kaivosvesille 

 Käytössä monivaiheisia vesienkäsittelyprosesseja 

 Aktiivisten ja passiivisten prosessien yhdistäminen 

 Veden laadun monitorointi jatkuvatoimisesti  

 Vesijakeiden tunteminen ja sopivan kierrätysveden valinta eri käyttökohteisiin 

 Aktiivisten menetelmien yleistyminen ja vesienkäsittelyvaihtoehtojen 

lisääntyminen 

 Tavoitteena vähentää jätteiden muodostumista ja tehdä jätteistä myytäviä 

tuotteita  
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TARVE UUSILLE MENETELMILLE 

 Tällä hetkellä hydroksidisaostus on yleisin 

käytössä oleva menetelmä 

 Hyvä menetelmä sulfaatin ja metallien 

saostuksessa, pH:n nostossa 

 Tarpeellinen menetelmä myös 

tulevaisuudessa  

 Menetelmällä haittapuolia, kuten  

– Riittämätön puhdistustulos (sulfaatti) 

– Muodostuvan lietteen suuri määrä 

– Kustannukset 

 Tiukentuva lainsäädäntö asettaa uusia 

vaatimuksia vedenlaadulle 
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Lähde: Lewis, 2010 

pH:n vaikutus metallihydroksidien liukoisuuteen 
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KALVOEROTUSTEKNIIKAT 

 Nanosuodatus ja käänteisosmoosi  

– Nanosuodatuksella moniarvoisten suolojen 

poisto 

– Käänteisosmoosilla erotetaan myös yksiarvoisia 

suoloja ml. nitraatti, ammonium ja  kloridi  

 Tuotteena hyvälaatuinen vesi 

 Käytössä myös suuria laitoksia  

 Kalvomateriaalien kehitys 

 Haasteena kalvojen likaantuminen, jota 

voidaan vähentää mm. 

– Veden esikäsittelyllä 

– Kalvotyypin valinnalla 

– Kalvojen puhdistuksella 

 Kylmä vesi laskee permeaattivuota 
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Δp, ΔT, ΔV, ΔC 

Permeaatti 

Retentaatti 
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IONINVAIHTO 

 Ioninvaihtohartsi sitoo poistettavia aineita vedestä ja 

korvaa ne haitattomammilla ioneilla  

 Ioninpoistossa kationit vaihdetaan vetyioniin (H+) ja 

anionit hydroksidi-ioniin (OH-)  

 Käytetty raskasmetallien, syanidin, ammoniumin, 

uraanin ja veden kovuuden poistoon 

 Vesi vaatii usein esikäsittelyn  

– Kiintoaineen, Al, Fe ja kipsin poisto 

 Tuotteena erittäin hyvälaatuinen vesi 

 Hartsi voidaan regeneroida hapolla tai emäksellä, 

jolloin haitta-aineet siirtyvät regenerointiliuokseen 
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http://lanlangcorp.com/ion-exchange-

resins/ 
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 Poistettavat aineet sitoutuvat adsorptiomateriaalin pinnalle 

 Käytetty moniarvoisten ionien (raskasmetallien) poistoon 

 Adsorptiomateriaalina ollut perinteisesti aktiivihiili, mutta uusia halvempia 

materiaaleja on kehitteillä  

 Uusia adsorptiomateriaaleja on kehitetty mm. maatalousjätteistä, turpeesta, 

kitosaanista ja luonnonmineraaleista 

 Kehitteillä uusia materiaaleja myös mm. typen ja sulfaatin poistoon 

– Tällä hetkellä tuotteita, joilla voi poistaa noin 50 % sulfaatista 

 Tavoitteena adsorptiomateriaalien regeneroitavuus ja arvoaineiden talteenotto 

 

 

ADSORPTIO 
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ELEKTROKOAGULAATIO 

 Anodi hapettuu ja siitä liukenee Fe tai Al –ioneja, jotka toimivat koagulantteina 

 Katodilla tapahtuu pelkistyminen ja samalla vapautuu O2, H2 ja tapahtuu 

flotaatiota  

 Voidaan käyttää 

– Laskeutuville liuenneille ja suspendoituneille aineille  

– Kolloidisille partikkeleille 

– Orgaanisille aineille 

– Ravinteille  

– Raskasmetalleille  

 Rajallinen teho oksianioneille, kuten arseenille, seleenille ja vanadiinille 

 Parempi puhdistustulos kuin kemiallisella saostuksella 

 Sähkönkulutus 0,8-1 kW/m3  
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YHTEENVETO 

 Pohjoisissa olosuhteissa muodostuu paljon vesiä, joissa on pieniä haitta-

ainepitoisuuksia 

 Tavoitteena ennaltaehkäistä vesien likaantuminen 

 Tarve erilaisille vesienkäsittelymenetelmille  

 Vedenpuhdistusmenetelmät ovat kehittymässä, paljon materiaalikehitystä 
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Kiitos! 
 
 

Piia Juholin 
Prosessiasiantuntija, Vesi 

piia.juholin@poyry.com 
+358 50 358 9514 

 
Consulting. Engineering. Projects. Operations.  

www.poyry.com 
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