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Mineraalien rikastamiseen käytetään useita fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä. Prosessi 

sisältää malmin hienonnuksen, rikastuksen ja lopuksi vedenpoistamisen rikastelietteestä. 

Malmin rikastamiseen käytetään muun muassa vaahdotusta, liuotusta, magneettista 

rikastusta ja tiheyseroihin perustuvia rikastusmenetelmiä. Rikastuslietteestä voidaan poistaa 

vettä sakeuttamalla ja suodattamalla.  

Rikastusprosessin ympäristövaikutuksia voidaan arvioida laskemalla tuotteen vesijalanjälki, 

joka kertoo valmistamiseen kulutetun veden määrän. Tässä kirjallisuustyössä esiteltiin 

mineraalien käsittelymenetelmiä sekä prosessijätevesien puhdistusmenetelmiä. 

Kirjallisuuslähteiden pohjalta selvitettiin Pyhäsalmen kaivoksella valmistetun kuparianodin 

vesijalanjälki sekä esitettiin menetelmiä, joilla prosessiin tarvittavan raakaveden kulutusta 

voitaisiin vähentää.  

Pyhäsalmella kuparirikasteesta valmistetun kuparianodin vesijalanjälki on 240 litraa H2O 

ekvivalenttia tuotettua tonnia kohden. Pyhäsalmen prosessin raakaveden kulutusta voidaan 

vähentää lisäämällä sisäistä vedenkierrätystä. Kalsiumsulfaatin saostuminen putkiin ja 

pumppuihin on ilmentynyt ongelmaksi vedenkierrätyksen lisäämisessä. Kalsiumsulfaattia 

voidaan erottaa vedestä membraaneihin, ioninvaihtoon ja sähkökemiaan perustuvilla 

tekniikoilla. Vaihtoehdossa, jossa johdetaan kaikista kolmesta vaahdotuksesta saatavat 

rikastuslietteen ja rikastushiekan sakeutuksien ylitteet sekä suodatuksien suodosvedet 

samaan vedenkäsittelyyn voidaan kattaa arviolta noin 65 % koko veden tarpeesta. 

Raakavettä säästetään vuodessa 3,4 Mm3 ja samalla rikastushiekka-altaiden tarvittava koko 

pienenee, joka vähentää ympäristöriskejä.  
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Several physical and chemical methods are used in mineral processing. The process includes 

ore comminution, enrichment and finally removal of water from concentrate slurry. 

Flotation, leaching, magnetic separation and gravity separation methods are used to 

concentrate the ore. Water can be removed from the slurry by thickening and filtration. 

The environmental impact of an enrichment process can be estimated by calculating the 

water footprint of a product, which tells the amount of water consumed in the production of 

the product. The mineral processing methods and the wastewater treatment methods were 

presented in this literature work. Water footprint of copper anode made in Pyhäsalmi mine 

and methods to reduce the raw water consumption were presented based on literature 

sources. 

Water footprint of copper anode made of copper concentrate is 240 liters H2O equivalent per 

produced ton. The raw water consumption of Pyhäsalmi mine process can be reduced by 

increasing water recycling. Precipitation of calcium sulphate on pipes and pumps was found 

to be a problem for increasing the recycling rate of water. Calcium sulfate can be removed 

from the water by membrane, ion exchange and electrochemistry based techniques. In one 

option where water from thickening and filtering of concentration slurry and tailings slurry 

is derived to the same water treatment. That is estimated to cover approximately 65 % of the 

whole process water need. Raw water saving is 3,4 Mm3 per year and at the same time 

tailings pool doesn`t have to be as large as before, which reduces the environmental risks. 
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1 JOHDANTO 

Kaivannaisteollisuus on yksi tärkeimmistä teollisuudenaloista Suomessa. Maailman 

väkiluvun kasvaessa sekä elintason noustessa metallien ja mineraalien kysyntäkin kasvaa, 

minkä vuoksi kaivosteollisuuteen halutaan investoida yhä enemmän. Kuvan 1 

pylväsdiagrammi on Uusisuon (2013) arvio metallimalmin louhintamäärän kehityksestä 

Suomessa. Arvion mukaan louhintamäärä saattaa kasvaa jopa noin 50 miljoonaa tonnia 

vuodesta 2013 vuoteen 2020. Suomen metallimalmikaivoksista louhittiin vuonna 2013 

yhteensä 43,6 miljoonaa tonnia kiviainesta, josta malmia oli 20,8 miljoonaa tonnia ja 

sivukiveä 22,8 miljoonaa tonnia. Sivukivi, eli kaupallisesti arvottomat mineraalit voidaan 

loppusijoittaa esimerkiksi kaivosalueella sijaitsevalle sivukiven läjitysalueelle. 

Diagrammista nähdään myös, kuinka kaivoksista louhittava malmi köyhtyy tulevaisuudessa 

arvokkaan mineraalin suhteen.  

 

Kuva 1. Metallimalmin louhinnan kehitysennuste vuoteen 2020 (Uusisuo, 2013). 

Suomessa oli yhteensä 12 toiminnassa olevaa metallimalmikaivosta sekä 27 

teollisuusmineraalikaivosta vuonna 2013. Suomessa tuotettujen metallimalmien ja 

teollisuusmineraalien yhteenlaskettu tuotannon liikevaihto oli noin 1,5 miljardia euroa ja 

työllisti suoraan noin 3 000 henkilöä vuonna 2013. Kaivannaisteollisuutta voidaan pitää siis 

erittäin tärkeänä osana Suomen yhteiskuntaa. (Kokko, 2014) Hakapää ja Lappalainen (2009) 

luokittelevat raudan, kuparin, sinkin, nikkelin, kromin ja kullan eniten hyödynnetyiksi 

malmiesiintymiksi Suomessa. Metallimalmikaivoksissa louhittiin ja rikastettiin vuonna 

2013 lisäksi rikkiä, kobolttia, hopeaa ja platinaa (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013). 
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Suomen metallirikastamoissa tuotettiin vuonna 2012 eniten rikkikiisua (909 kt) sekä kromia 

(425 kt) (Pokki et al., 2014). Sodankylässä sijaitseva Kevitsan kaivos oli vuonna 2013 

Suomen suurin kaivos louhintamäärän perusteella (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 2013). 

Tärkeimmät tuotetut arvoaineet Kevitsassa ovat platina, kupari, nikkeli, kulta ja palladium 

(First Quantum Minerals Ltd, 2012). 

Metallien valmistaminen lopputuotteisiin sopivaan muotoon on pitkä prosessi, joka vaatii 

malmin louhimisen kallioperästä sekä malmin rikastus- ja jalostusprosessit.  Rikastuksessa 

malmin sisältämät taloudellisesti arvokkaat mineraalit erotetaan arvottomista mineraaleista 

omiksi ryhmikseen. Erotukseen käytetään käsiteltävistä mineraaleista riippuen erilaisia 

mekaanisia, fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä. Rikastusprosessit kuluttavat suuria 

vesimääriä, ja maailman rajallisten vesivarojen vuoksi on todella tärkeää kehittää prosesseja 

vähemmän raakavettä kuluttaviksi. Kaivosteollisuuden prosessivaiheissa kierrätetään 

runsaasti vettä, mutta liiallisen konsentroitumisen välttämiseksi myös raakavettä joudutaan 

ottamaan jatkuvasti vesistöstä. Samalla osa prosessivedestä johdetaan puhdistuksen jälkeen 

takaisin vesistöön. Prosessiveden kierrätysmahdollisuudet vaihtelevat prosesseittain ja 

riippuvat mm. rikastuksessa käytetyistä kemikaaleista.  

Tässä kirjallisuustyössä esitellään mineraalien käsittelymenetelmiä ja rikastusprosessin 

jätevesien puhdistusmenetelmiä. Työn tavoitteena on arvioida esimerkkiprosessin pohjalta 

rikastusprosessin vesijalanjälkeä ja esitellä menetelmiä, joilla tarvittavan raakaveden määrää 

voitaisiin vähentää. Työhön on valittu esimerkkiprosessiksi Pyhäsalmen kaivos. 
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2 MINERAALIEN RIKASTUSPROSESSI 

Malmiesiintymällä tarkoitetaan esiintymää maaperässä, joka sisältää tietyn pitoisuuden 

jotakin mineraalia. Malmin rikastuksen tarkoituksena on tuottaa taloudellisesti kannattavasti 

korkean arvomineraalipitoisuuden omaavaa tuotetta. Malmi käsitellään rikastamolla useilla 

fysikaalisilla ja kemiallisilla prosessivaiheilla kuvan 2 mukaisesti hienonnuksella, 

rikastuksella ja lopuksi rikastuslietteen veden poistolla. (Himmi, 2007; Grönholm et al., 

2014) 

 

Kuva 2.  Rikastuksen yksinkertaistettu lohkokaavio. 

Ennen rikastusta louhittu malmi hienonnetaan murskaamalla ja jauhamalla. Tarkoituksena 

on irrottaa eri mineraalit toisistaan ja saada materiaalia, jonka partikkelikokojakauma on 

sopiva sitä seuraavaan rikastusvaiheeseen. Rikastuksen tarkoituksena on saada 

hienonnuksen jälkeisestä malmista mahdollisimman arvoainepitoista tuotetta erottamalla 

arvokas mineraali eli rikaste vähemmän arvokkaista mineraaleista. Vaahdotus, magneettinen 

rikastus, painovoimarikastus ja liuotus ovat tyypillisiä mineraalien erotukseen käytettyjä 

käsittelymenetelmiä. Rikastuksessa haluttu mineraali pyritään erottamaan mahdollisimman 

puhtaaksi jatkojalostukseen. (Lukkarinen, 1987; Hukki, 1964) 

Malmien rikastuksessa käytettävät yksikköprosessit vaihtelevat jonkin verran prosesseittain 

riippuen mineraalin vaatimasta käsittelystä. Esimerkkinä rikastusprosessista Agnico-Eagle 

(2012) esittää Kittilän kultakaivoksen prosessikaavion kuvassa 3. Ensimmäisessä vaiheessa 

malmi murskataan ja syötetään varastosiilon kautta jauhatukseen. Jauhatusmyllyn jälkeen 

on lisäksi laitettu sykloniluokitin, joka palauttaa liian karkean materiaalin takaisin myllyyn.  

Vaahdotusrikastuksessa jauhatuksesta saatu malmiliete syötetään vaahdotuskennoon, josta 

saadaan tuotteena sulfidirikastevaahtoa kemikaalien ja ilman avulla. Tämän jälkeen 

sulfidimalmirikaste hapetetaan autoklaaveissa. Mineraalit hajoavat hapetuksessa sulfideista 

sulfaateiksi ja oksideiksi, jolloin kulta saadaan vapautumaan rikastesakkaan. Hapetuksesta 

saatu kultarikaste liuotetaan muista mineraaleista vielä syanidiliuotuksen avulla, jossa kulta 
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ja syanidi muodostavat kompleksin. Liuennut kulta otetaan talteen adsorboimalla se 

aktiivihiilipartikkeleiden pinnalle.  

 

 

Kuva 3.  Kittilän kaivoksen rikastamon prosessikaavio (Agnico-Eagle, 2012). 

Varsinaisen rikastusprosessin jälkeen liuotuksesta saatu aktiivihiili pestään typpihapolla, 

minkä jälkeen kulta saadaan erotettua takaisin nesteeseen strippauksella. Kulta saostetaan 

strippauksesta saadusta liuoksesta elektrolyysillä katodille, josta se voidaan kerätä talteen. 

Viimeisessä vaiheessa kerätty kulta pestään, sulatetaan ja valetaan harkoiksi.  
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3 MINERAALIEN KÄSITTELYMENETELMÄT 

Mineraalien käsittelyn tavoitteena on erottaa malmista arvokkaat mineraalit ja sivukivi 

erilleen. Mineraalien käsittelyyn käytetään useita erilaisia fysikaalisia ja kemiallisia 

menetelmiä. Malmin käsittely alkaa hienontamisella, jonka jälkeen kiviaines voidaan 

rikastaa esimerkiksi vaahdottamalla, liuottamalla, magneettisella tai tiheyseroihin 

perustuvalla menetelmällä. Lopuksi rikastelietteestä poistetaan vettä sakeuttamalla ja 

suodattamalla.  

 

3.1 Mineraalien hienonnus 

Mineraalien hienonnuksessa pyritään saamaan malmikivi riittävän hienoksi 

rikastusvaiheeseen. Mineraalien hienonnus käsittää tavallisesti ensin malmin louhinnan 

kaivoksesta, minkä jälkeen malmi murskataan ja viimeisessä vaiheessa jauhatetaan. 

Murskauksen tavoitteena on hienontaa kaivoksesta louhittu malmi jauhatukseen sopivaan 

raekokoon, joka on yleensä halkaisijaltaan noin 10–25 mm. (Lukkarinen, 1984) Murskaus 

tehdään tavallisesti kolmessa vaiheessa, joista primäärimurskaukseen syötetään noin 500–

2000 mm suuruisia partikkeleita, sekundäärimurskaukseen 100–400 mm ja viimeiseen 

murskaukseen 10–100 mm. (Heiniö, 1999) Murskauslaitteet voidaan jakaa kahteen 

perustyyppiin murskausmenetelmän mukaan. Puristavissa murskaimissa hienonnus perustuu 

hitaaseen puristukseen ja iskumurskaimissa nopeaan iskuun. (Pihkala, 1998)  

Kuvassa 4 Eloranta (2006) esittää puristavaan hienonnukseen perustuvan leukamurskaimen 

ja nopeaan iskuun perustuvan vasaramurskaimen toimintaperiaatteet. Leukamurskaimia 

käytetään yleensä primäärimurskaimina. Malmilouhe syötetään murskaimen yläpäästä 

paikallaan pysyvän ja liikkuvan leuan väliin. Murskautuminen tapahtuu, kun liikkuva leuka 

puristaa malmin paikallaan pysyvää leukaa vasten. Vasaramurskaimilla saadaan suurempi 

murskaussuhde kuin leukamurskaimilla. (Heiniö, 1999) Vasaramurskain koostuu nopeasti 

pyörivästä roottorista ja iskulevyistä. Materiaali murskautuu joutuessaan roottorin palkkiin 

ja iskulevyyn, mutta partikkelit murskautuvat edelleen osuessaan toisiinsa ja murskaimen 

osiin. (Eloranta, 2006) 
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Kuva 4. Leukamurskain ja vasaramurskain (Eloranta, 2006). 

Jauhatuksessa pienennetään rakeiden kokoa, jolloin partikkeleiden pinta-ala kasvaa.  Tämä 

edesauttaa seuraavissa rikastusvaiheissa saamaan puhtaampaa tuotetta, koska partikkeleiden 

pinta-alan kasvu tarkoittaa samalla reaktiopinta-alan suurenemista. Partikkelin pinta-alan 

kasvaessa esimerkiksi vaahdotusrikastuksessa käytettävät vaahdotuskemikaalit pääsevät 

tarttumaan paremmin rikastettavaan mineraaliin. (Lukkarinen, 1984; Pihkala, 1998) 

Malmi jauhatetaan kaivosteollisuudessa yleensä rumpumaisilla myllyillä, joiden sisällä on 

irtonaisia jauhinkappaleita. Jauhinkappaleina voidaan käyttää kuulia, tankoja tai isompia 

malmikappaleita jauhettavasta materiaalista. Myllyn pyöriessä jauhinkappaleet nousevat 

keskipakoisvoiman vaikutuksesta rummun ulkokuorta ylöspäin kunnes painovoima voittaa 

ja kappaleet putoavat takaisin pohjalle jauhettavan materiaalin päälle kuvan 5 mukaisesti. 

Jatkuvatoimisen myllyn pyöriessä tuotetta poistuu jatkuvasti, koska mylly on tehty alaspäin 

kaltevaksi poistoaukkoon suuntaan. (Lukkarinen, 1984) 
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Kuva 5. Vasemmalla on esitetty pysähdyksissä olevan kuulamyllyn poikkileikkaus ja oikealla 

on kuvattu kuulien pyörimistä myllyssä (Coulson & Richardson, 1991). 

Jauhimet voivat olla prosessissa joko avoimessa tai suljetussa piirissä. Avoimessa piirissä 

jauhimelta saatu tuote otetaan suoraan talteen seuraavaan prosessivaiheeseen, mutta 

suljetussa piirissä tuote ohjataan ensin jauhimen jälkeen kytketyn luokittimen läpi. Luokitin 

palauttaa liian suuret partikkelit takaisin jauhettaviksi, jolloin saadaan haluttua 

partikkelikokojakaumaa. Jauhatus on yleensä monivaiheinen sisältäen ensin esimerkiksi 

tankomyllyillä tehtävän karkean jauhatuksen ja sen jälkeen kuulamyllyillä tehtävän 

hienojauhatuksen. Karkeajauhatukseen syötettävä materiaali on halkaisijaltaan noin 25 

mm:n suuruista mursketta. Sopivan kokoiset jauhinkappaleet valitaan malmin raekoon 

perusteella. Karkeaan materiaaliin on käytettävä riittävän painavia ja kestäviä 

jauhinkappaleita, jotta rakeet hienontuisivat jauhinkappaleiden iskeytyessä niihin. Suurilla 

jauhinkappaleilla ei saavuteta kovin hienoa tuotetta, joten hienojauhatukseen käytetään 

pienempiä jauhinkappaleita ja syötettävä materiaali on halkaisijaltaan noin 1-2 mm. Pienillä 

jauhinkappaleilla saadaan enemmän hiertopintaa ja niitä mahtuu enemmän myllyyn, jolloin 

saadaan hienompaa tuotetta. (Lukkarinen, 1984; Pihkala, 1998) 

Jauhatus suoritetaan yleensä märkäjauhatuksena, koska se kuluttaa vähemmän energiaa kuin 

kuivajauhatus ja samalla saadaan valmiiksi lietemäinen syöttö seuraavaan 

prosessivaiheeseen. Märkäjauhatus mahdollistaa myös suuremman kapasiteetin käsitellä 

materiaalia ja lietemäinen olomuoto estää hienojakoisimpien partikkeleiden pölyämisen. 

(Coulson & Richardson, 1991)  
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3.2 Luokitus 

Luokittimilla lajitellaan hienojakoisesta mineraaliseoksesta partikkelit erilleen toisistaan 

kahteen tai useampaan osaan. Erottuminen jakeisiin perustuu seoksen partikkeleiden 

erilaisiin vajoamisnopeuksiin väliaineessa hyödyntäen painovoimaa tai keskipakoisvoimaa. 

Luokittimet ovat väliaineesta riippuen hydraulisia tai pneumaattisia. Hydraulisia luokittimia 

ovat raappaluokitin, spiraaliluokitin sekä sykloni ja väliaineena käytetään vettä. 

Raappaluokittimessa kuvassa 6 mineraaliseos ja väliaine syötetään laitteen keskiosaan. 

Painovoiman vaikutuksesta raskaammat partikkelit laskeutuvat luokittimen pohjalle, josta 

raapat työntävät karkean materiaalin kaltevaa pintaa pitkin ylöspäin hiekkaränniin 

luokittimen avoimesta päädystä. Hienoaineesta ja vedestä koostuva liete kulkeutuu pois 

ylitereunan kautta. Spiraaliluokittimissa liete syötetään rännin kautta altaan sivulle. Pyörivä 

spiraali kuljettaa pohjalle laskeutuneen karkean materiaalin laitteen ylhäällä sijaitsevan 

avonaisen päädyn kautta hiekkaränniin. Luokitettu liete poistuu ylitereunan kautta. (Pihkala, 

1998; Lukkarinen, 1984)  

 

 

Kuva 6.  Yläpuolella raappaluokitin ja alapuolella spiraaliluokitin. (Wills, 2006) 
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Hydrosyklonissa lietteen luokitus perustuu keskipakoisvoimaan. Liete syötetään 

pumppauksella sykloniin kuvassa 7 esitetyllä periaatteella tangentiaalisesti syöttöputkesta, 

minkä vuoksi se joutuu nopeaan pyörimisliikkeeseen. Keskipakovoiman vaikutuksesta 

raskaampi materiaali pyrkii sylinterin seinämän kautta alas kartio-osaan ja lopuksi 

aliteaukkoon. Kevyempi materiaali pyrkii sylinterin keskiosaan, josta se nousee yliteaukon 

kautta pois. (Coulson & Richardson, 1991; Lukkarinen, 1984) 

 

Kuva 7. Hydrosyklonin toimintaperiaate (Coulson & Richardson, 1991). 

 

3.1 Vaahdotus 

Vaahdotuksessa eli flotaatiossa mineraali rikastetaan malmilietteestä kiinteä-, neste-, ja 

kaasufaasien erilaisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin perustuvien 

vuorovaikutusten myötä. Malmi ja vesi johdetaan vaahdotuskennoon, jonka pohjalta 

syötetään ilmaa. Rikastettava mineraali tarttuu kemikaalien avulla ylöspäin kohoaviin 

ilmakupliin muodostaen kennon pinnalle vaahtokerroksen, joka kerätään talteen. Kupliin 

kiinnittymättömät partikkelit uppoavat kennon pohjalle. Kennon pohjalla voi olla sekoitin, 

joka nopeuttaa prosessia auttamalla ilmakuplien ja partikkeleiden kohtaamista. Erotettavan 

mineraalin täytyy olla vettä hylkivä eli hydrofobinen ja sivukiven vesihakuinen eli 
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hydrofiilinen, jotta erotus onnistuu vaahdottamalla. Partikkeleiden pintojen ominaisuuksiin 

voidaan vaikuttaa vaahdotuskemikaaleilla, jotka voidaan jaotella kokoojiin, vaahdotteisiin 

ja säännöstelijöihin. (Lukkarinen, 1987) 

 

Kuva 8.  Flotaation toimintaperiaate (Teräskirja, 2014). 

 

3.2 Magneettinen rikastus 

Magneettinen rikastus perustuu erilaisiin magneettisiin ominaisuuksiin mineraalien välillä. 

Erottimet jaetaan heikkomagneettisiin ja vahvamagneettisiin erottimiin, kummassakin 

tapauksessa rikastus voidaan toteuttaa märkä- tai kuivamenetelmänä. Heikkomagneettista 

menetelmää käytetään, kun erotettava aine on vahvasti magneettista ja vastaavasti 

vahvamagneettista menetelmää käytetään heikosti magneettisiin aineisiin. (Lukkarinen, 

1987) 

Heikkomagneettiset materiaalit rikastetaan yleensä rumpuerottimissa. Märkäerottimissa 

pyörivän rummun sisälle on sijoitettu kestomagneetteja, jotka nostavat erotusaltaasta 

magneettisen materiaalin erilleen jätteestä. Kuivaerotuksessa murske syötetään rummun 

yläosaan, josta jäte putoaa suoraan alas ja magneettinen materiaali pysyy rummun pinnalla 

kunnes magneettinen vaikutuskenttä on sivuutettu. (Lukkarinen, 1987) 
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3.3 Tiheyseroihin perustuvat rikastusmenetelmät 

Tiheyseroihin perustuvat rikastusmenetelmät voidaan jakaa painovoimaerotukseen ja 

raskasväliaine-erotukseen. Rikastus toimii parhaiten silloin, kun mineraalien välillä on 

suuria tiheyseroja. Partikkeleiden jakautuminen rikasteeksi ja sivukiveksi riippuu 

mineraalien eri tiheyksistä ja partikkeleiden koosta. Painovoimaerotukseen käytettäviä 

laitteita ovat mm. hytkyttimet, spiraalit, ja tärypöydät.  (Wills, 2006)  

Hytkytin on yksi vanhimmista painovoimaan perustuvista rikastusmenetelmistä. 

Rikastettava materiaali on yleensä suhteellisen karkeaa ja menetelmä toimii parhaiten 

partikkeleiden ollessa halkaisijaltaan noin 3–10 mm suuruisia, mutta laitetta voidaan 

minimissään käyttää jopa noin 75 μm hienojen mineraalien rikastukseen. Hytkyttimissä 

saadaan aikaan veden aaltomainen liike, joka saa aineen liikkumaan. Mineraalirakeet 

liikkuvat horisontaali- ja vertikaalisuunnassa. Vertikaalinen liike lajittaa ainesta ja 

horisontaalinen liike siirtää kevyet ainesosat niiden poistoalueelle. (Wills, 2006) 

Spiraalierottimiin syötettävän lietteen kiintoainepitoisuus vaihtelee 15–45 % välillä. 

Erottimet toimivat hyvin, kun raskaiden partikkeleiden koko on alle 1 mm ja kevyiden alle 

3 mm. Rikastettava liete syötetään spiraalin muotoisen rännin yläpäähän, josta se lähtee 

valumaan alaspäin. Partikkelit alkavat kerrostumaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti 

rännin spiraalisesta muodosta aiheutuvan keskipakoisvoiman vaikutuksesta. 

Horisontaalisessa tasossa kevyet partikkelit sekä vesi pyrkivät ulkokehälle nopean 

virtauksen alueelle säteen suuntaisen nopeusgradientin vuoksi ja raskaat partikkelit 

pysyttelevät lähellä keskustaa. Vertikaalisessa tasossa kevyempi aines pyrkii sijoittumaan 

raskaamman aineen yläpuolelle.  Rikaste poistuu spiraalin sisäreunaan sijoitettujen 

poistoaukkojen kautta. (Wills, 2006; Lukkarinen, 1987) 

Raskaan väliaineen eli niin sanotun sink float erotuksen periaatteena on säätää käytettävän 

väliaineen tiheys rikastettavan mineraalin ja jätemineraalin välille, jolloin erotuksessa 

rikaste vajoaa ja sivukivi jää kellumaan pinnalle. Erotus saadaan onnistumaan paremmin, 

mitä suurempi mineraalien välinen tiheysero on. Raskasväliaine-erotukseen käytettäviä 

laitteita ovat mm. erotusrumpu ja kartioerotin. Erotusrummussa malmi ja väliaine syötetään 

hitaasti pyörivään rumpuun, jonka sisälle on rakennettu siivekkeitä kuvan 9 mukaisesti. 

Väliainetta kevyempi sivukivi jää kellumaan ja poistuu ylivuotona. Raskas rikaste uppoaa 

rummun pohjalle, josta siivekkeet nostavat sen ulos johtavaan ränniin. (Teräskirja, 2014; 

Wills, 2006)  
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Kuva 9.  Partikkeleiden jakautuminen erotusrummussa (Teräskirja, 2014). 

Painovoimaerottimet ovat herkkiä todella pienille partikkeleille, koska ne lisäävät lietteen 

viskositeettia ja heikentävät erotuksen terävyyttä. Rikastuslaitoksissa prosessivesiä on 

yleensä tarpeellista kierrättää, joten kierrätysvedessä on käytettävä pienien partikkeleiden 

minimoimiseksi riittävästi sakeutusaineita. (Wills, 2006) 

 

3.4 Liuotus 

Liuotuksessa erotetaan arvokkaat mineraalit sivukivestä liuottimen avulla, joka on yleensä 

jokin vesipohjainen liuos. Yleisimmin käytetty liuotin kullan sekä hopean liuotukseen on 

syanidi ja kuparin sekä nikkelin liuotukseen rikkihappo. Saadusta liuoksesta erotetaan 

arvokas mineraali esimerkiksi saostamalla tai absorboimalla. Kaivosteollisuudessa on 

käytössä useita liuotusmenetelmiä, joista kasa-, säiliö- ja paineliuotusmenetelmät ovat 

yleisimpiä. Hapetusta ja tiettyjä bakteereita voidaan käyttää tehostamaan liuotusprosessia. 

(Zanbak, 2012) 

 



17 
 

Kasaliuotettava malmi murskataan ja jauhetaan halkaisijaltaan noin 5 mm suuruusluokkaan. 

Malmi laitetaan isoihin läjiin läpäisemättömän alustan päälle. Läjät kastellaan liuottimella, 

jolloin talteen otettava metalli liukenee nesteeseen. Kasaliuotus on yleensä aikaa vievä 

prosessi, joka kestää viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia, kun kyseessä on bioliuotus. 

Kasaliuotusta voidaan käyttää myös rikastamaan malmia, jossa on vain pieniä pitoisuuksia 

arvokasta mineraalia, kuten 0,5–1 g/t. Tankkiliuotuksessa näin vähäisen 

arvomineraalipitoisuuden omaavan malmin liuottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. 

(Zanbak, 2012)  

Säiliöliuotuksessa hienonnettu malmi tai vaahdotuksesta saatu rikaste liuotetaan ilmakehän 

paineessa avoimessa säiliössä. Menetelmää käytetään laajasti kullan ja hopean rikastuksessa. 

Säiliöliuotus ei ole yhtä aikaa vievä prosessi kuin kasaliuotus, koska prosessi kestää vain 

tunneista muutamiin päiviin. Paineliuotus tapahtuu autoklaavireaktoreissa, joissa on korkea 

lämpötila ja paine. Paineliuotusta käytetään pääasiassa alumiinin, kuparin, nikkelin, kullan 

ja hopean erottamiseen. Liuotusta käytetään esimerkiksi luvussa 2 mainitussa Kittilän 

kultakaivoksen rikastusprosessissa, jossa kulta liuotetaan syanidiliuoksella ja otetaan 

lopuksi talteen saadusta liuoksesta adsorboimalla. (Zanbak, 2012) 

 

3.5 Veden poisto 

Prosessin viimeisessä vaiheessa rikastelietteestä poistetaan vettä mineraalin jatkokäsittelyä 

varten. Tuotteesta voidaan poistaa vettä sakeuttamalla ja suodattamalla. Sakeuttamalla 

saadaan poistettua yleensä noin 80 % lietteen vedestä, mutta usein lopputuote on tällöin 

vieläkin liian vesipitoista, jolloin rikaste joudutaan suodattamaan. Sakeutetun rikastelietteen 

kuiva-ainepitoisuus on yleensä 55–65 % ja suodatuksesta saadun lopullisen rikasteen kuiva-

ainepitoisuus on korkeintaan noin 95 %. (Wills, 2006) 

 

3.5.1 Sakeutus  

Sakeutuksessa kiintoaine vajoaa suuressa sakeutusaltaassa painovoiman vaikutuksesta 

väliaineessa, joka on tavallisesti vettä. Liete syötetään syöttösylinterin kautta altaan keskelle, 

josta kiintoaine laskeutuu pohjalle ja vettä selkeytyy pinnalle. Pohjalla pyörivä hara työntää 

sakkaa aliteaukosta talteen ja ylite kerätään altaan kehällä olevaan ränniin. 

Kiintoainepartikkeleiden vajoaminen altaassa perustuu ainoastaan painovoimaan, koska 
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hara pyörii niin hitaasti, ettei siitä aiheudu sekoittumista. Sakeutin on jatkuvatoiminen, kun 

syötetyn lietteen määrä on poistuvan yhteenlasketun ylitteen ja alitteen määrän kanssa sama. 

(Wills, 2006; Yang, 2005) 

Syötettävän kiintoaineen seassa voi olla myös niin pieniä partikkeleita, että painovoima ei 

yksinään saa aikaan niiden laskeutumista tai teollisuuden laskeutumisprosessia halutaan 

nopeuttaa. Tällöin käytetään hyväksi flokkulaatiota, jossa pienet partikkelit sidotaan 

toisiinsa kemikaalien avulla, jolloin saadaan aikaan suurempia kiintoaineryhmittymiä eli 

flokkeja. Laskeutuminen tapahtuu tällöin nopeammin, koska muodostuneet flokit ovat 

yksittäisiä partikkeleja raskaampia. Sakeuttimessa muodostuu flokkulaation seurauksena 

ylimmäksi lähellä veden tiheyttä oleva kerros, syötetyn lietteen tiheyttä vastaava kerros, 

siirtymäkerros ja alimmaksi puristuskerros kuvan 10 mukaisesti. (Wills, 2006) 

 

Kuva 10. Sakeuttimessa syntyvät lietekerrokset, jossa A kuvaa vesikerrosta, B syötetyn lietteen 

tiheyttä vastaavaa kerrosta, C siirtymäkerrosta ja D puristuskerrosta (Wills, 2006). 

Perinteisissä sakeuttimissa käytetään flokkulantteina kalkkia tai alhaisen molekyylipainon 

omaavia polymeerejä, jolloin laskeutumisnopeus on noin 1–5 m/h. Niin sanotuissa high rate 

sakeuttimissa käytetään sen sijaan flokkulantteina suurpolymeereja, jolloin 

laskeutumisnopeus on usein yli 20 m/h. (Pearse, 2002) High rate sakeuttimet ovat 

suunniteltu maksimoimaan flokkulaation tehokkuus ja ne eroavat tavanomaisista 

sakeuttimista syötön, koon ja ohjauksen perusteella. High rate sakeuttimissa käytetään aina 

flokkeja, kun tavanomainen sakeutin voi toimia myös ilman niitä. Sakeuttimiin suunnitellun 

syötön tarkoituksena on levittää flokkulantit hyvin syöttöön ja kuljettaa flokkuloitu 

suspensiosyöttö sakeuttimen laskeutumisvyöhykkeelle ilman vastamuodostuneiden flokkien 

tuhoutumista. Flokkulaation tehokkuuden lisäys kasvattaa kiintoaineen laskeutumisnopeutta 
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yleensä 2–10 kertaiseksi verrattuna tavanomaisiin sakeuttimiin. (Mular, et al., 2002; Yang, 

2005) 

 

3.5.2 Suodatus 

Suodatukseen syötettävä liete on yleensä suhteellisen kiintoainepitoista. Suodatuksessa 

kiintoaine erotetaan nesteestä suodatinväliaineen avulla. Kakkusuodatuksen periaate on 

esitetty kuvassa 11, jossa väliaineen pinnalle muodostuu kiintoainekerros eli kakku, jonka 

läpi neste pakotetaan paine-eroa hyödyntämällä. (Svarowsky, 2000; Lukkarinen, 1987) 

Suodatinväliaineena käytetään yleensä suodatinkangasta, joka on tavallisesti kudottu 

polymeerilangasta. Kolme käytetyintä polymeeria kankaissa ovat polyesteri, polypropyleeni 

sekä polyamidi eli nylon. (Sparks, 2012) 

 

Kuva 11. Kakkusuodatuksen periaate (Svarowsky, 2000). 

Suodatuslaitteet voidaan jakaa toimintaperiaatteen mukaan imusuodattimiin ja 

painesuodattimiin. Suodinkammiossa on painesuodatuksessa ilmanpainetta suurempi paine, 

jolloin suodos purkautuu normaaliin ilmanpaineeseen, kun taas imusuodatuksessa ajavana 

voimana on suodinväliaineen alla oleva alipaine. Molemmilla laitetyypeillä suodatus 

voidaan toteuttaa joko panos- tai jatkuvatoimisesti. Rikastusprosessien suurien 

tuotantomäärien vuoksi suositaan yleensä jatkuvatoimista suodatusta.  (Wills, 2006) 
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Imusuodattimiin lukeutuvassa rumpusuodattimessa on suuri suodatinkankaan ympäröivä 

ontto rumpu, jonka toimintaperiaate on esitetty kuvassa 12. Rumpu on upotettu osittain 

lietealtaaseen, jolloin kiintoaine nousee rummun pyöriessä altaasta imun vaikutuksesta. Vesi 

erotetaan lietteestä suodatuskankaan läpi käyttäen alipainetta. Lietettä estetään vajoamasta 

altaan pohjalle sekoittimella. Suodatuskankaan pinnalle muodostuu rikastekakku imun 

ansiosta, minkä jälkeen kakku nousee lietteestä rummun pyörimisen vuoksi. Kakku 

poistetaan kuivumisen jälkeen kankaasta ja otetaan talteen. Kakku voidaan ottaa talteen 

irroittamalla se kaapimen avulla rummun pinnasta. Kiekkosuodatin toimii 

rumpusuodattimen tavoin, mutta rikastekakku muodostuu kiekon pinnalle.  (Wills, 2006). 

 

Kuva 11.  Rumpusuodattimen kuivaamisvyöhykkeet (Lukkarinen,  1987).                      

                                                                                                                                                                    

4 RIKASTUSPROSESSIEN VEDENKÄYTTÖ 

Kaivostoiminta on suuri teollisuusveden kuluttaja ja useasti myös alueensa isoimpia veden 

kuluttajia. Kaivosteollisuudessa vettä kuluu merkittävästi erityisesti jäähdytysvesiin ja 

mineraalien rikastusvaiheista vaahdotukseen ja liuotukseen. Vettä tarvitaan myös 

rikastuksessa käytettävien kemikaalien valmistukseen sekä huuhtelu- ja pesuvesiin. 

Prosesseissa pyritään vähentämään raakavedenkulutusta kierrättämällä vettä prosessin 

sisällä. Esimerkiksi rikastelietteestä sakeuttamalla ja suodattamalla erotettu vesi sekä 

jäähdytysvedet voivat mahdollisesti olla kierrätettävissä. Teollisuusvesiä joudutaan 

kuitenkin laskemaan takaisin vesistöön jätevetenä, jolloin veden puhdistukseen käytetään 
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sekä aktiivisia että passiivisia menetelmiä, jotka on esitelty tarkemmin seuraavassa luvussa 

4.1 (Prosser et. al, 2011; Ashton et al., 2001; Kauppila et al., 2011) 

 

4.1 Vedenpuhdistus 

Aktiivinen vedenpuhdistus vaatii kemikaalien lisäystä ja kuluttaa energiaa. Aktiivisista 

jätevedenpuhdistusmenetelmistä Suomen kaivoksissa käytetään eniten veden pH:n 

säätämistä. Kalkilla tehtävä pH:n säätö neutraloi jäteveden happamuuden ja saostaa metallit 

tai puolimetallit hydroksideina ja karbonaatteina. Käytettävä kalkki valmistetaan polttamalla 

kalkkikiveä, jolloin saadaan sammuttamatonta kalkkia eli kalsiumoksidia tai sammutettua 

kalkkia eli kalsiumhydroksidia lisäämällä siihen vettä. Lipeää eli natriumhydroksidia tai 

hienoa karbonaattimineraalia, kuten kalsiittia ja domiittia voidaan käyttää myös saostamaan 

metalleja. Puolimetallien, kuten arseenin saostamiseen voidaan käyttää esimerkiksi ferro- tai 

ferrisulfaattia. (Kauppila et al., 2011) 

Kiintoainepartikkeleiden poistaminen jätevedestä toteutetaan yleensä laskeutuksella. Erotus 

voidaan tehdä laskeutusaltaissa, jolloin jätevesi kiertää yleensä kahden tai kolmen 

laskeutusaltaan läpi ja hienojakoiset partikkelit laskeutuvat altaiden pohjalle. 

Laskeutuminen voidaan toteuttaa myös käyttämällä flokkuloivia tai koaguloivia aineita, 

jotka edistävät laskeutusta kasvattamalla partikkeleiden kokoa. Flokkuloivina aineina 

käytetään yleensä orgaanisia polymeerejä. (Kauppila et al., 2011) 

Passiivisissa vedenpuhdistuksen menetelmissä ei käytetä energiaa tai kemikaaleja, kuten 

aktiivisissa menetelmissä. Menetelmät perustuvat luonnollisiin kemiallisiin ja biologisiin 

reaktioihin, joissa käytetään pääasiassa luonnollisia energialähteitä, kuten mikrobien 

metabolista energiaa, fotosynteesiä ja kemiallista energiaa. Passiivinen vedenpuhdistus voi 

sisältää kierrätysojia, vesialtaita ja jälkiselkeytysaltaita. Vesien puhdistus voidaan luokitella 

prosessiolosuhteiden perusteella joko aerobisiin tai anaerobisiin menetelmiin. Aerobisissa 

reaktioissa rauta ja mangaani saostuvat hapettumisen seurauksena ja muut metallit voivat 

adsorboitua saostuman pinnalle. Anaerobisissa olosuhteissa sulfaatin pelkistyessä metallit 

saostuvat altaan pohjalle sulfideina. Veden passiivinen puhdistus voi olla myös aktiivisen 

puhdistuksen jälkeinen menetelmä. (Gusek, 2009; Kytö & Räisänen 2002; Kauppila et al., 

2011) 
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4.2 Vesijalanjälki 

Vesijalanjälki kertoo, kuinka paljon tuotteen valmistamiseen kuluu vettä ja näin ollen auttaa 

arvioimaan kaivosten ympäristövaikutuksia. Vesijalanjälkimenetelmä perustuu ISO 14046 

standardiin, joka käsittelee veden kulutuksen vaikutuksen mittaamista ja vedenkäsittelyn 

tehokkuuden edistämistä. Vesijalanjälki ottaa huomioon kulutetun veden määrän sekä veden 

laatua pilaavan käytön. Vesijalanjäljen tarkastelussa pyritään selvittämään veden saatavuutta 

sekä käyttökelpoisuutta, joihin vaikuttavat veden kulutusmäärä sekä veden laadun 

heikentyminen. Laskuissa otetaan huomioon tuotteen valmistus alusta loppuun, sisältäen 

alueelliset olosuhteet, joihin voi kuulua muun muassa pohja- ja pintavesien käyttäminen, 

toiset vedenkäyttäjät sekä veden käytön mahdollinen kilpailu. Vesijalanjäljessä tarkastellaan 

vaikutuksia koko tuotantoketjun osalta eli Suomen kaivoksien vesijalanjäljen laskennassa 

otetaan huomioon myös kemikaalit, jotka ovat tulleet ulkomailta. (Hoekstra et al., 2011; 

Saarivuori & Wessman-Jääskeläinen 2014) 

 

 

5 PYHÄSALMEN KAIVOS 

Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Pyhäsalmen kaivos rikastaa kuparia, sinkkiä 

sekä pyriittiä. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 1962 ja sulkemisajankohdaksi on arvioitu 

vuotta 2018. (First Quantum Minerals Ltd, 2012) Vuosittainen malmin louhimismäärä on 

noin 1,4 miljoonaa tonnia (Kaivosvastuu, 2014). Kuvassa 12 Kauppila et al. (2011) on 

esittänyt Pyhäsalmen rikastusprosessin eri vaiheet, jotka ovat jauhatus, vaahdotus, sakeutus 

ja suodatus. Rikastusprosessi sisältää myös raakaveden hankinnan sekä esimerkiksi 

vaahdotuksessa mineraalien erotukseen tarvittavien kemikaalien valmistuksen ja syötön.  

Murskauksesta saatu malmi lajitellaan seulojen avulla kolmeen eri varastosiiloon, jotka ovat 

karkeasta hienompaan lohkare-, pala- ja murskesiilot. Malmin jauhaminen tehdään märkänä 

semiautogeenimenetelmällä, jossa myllyyn syötetään sekä karkeaa että hienoa materiaalia, 

jolloin jauhinkappaleina toimivat teräskuulien lisäksi myös karkeammat malmipalat. 

Jauhatuksen jälkeen malmiliete rikastetaan vaahdotuksella. Arvokkaat mineraalit saadaan 

nousemaan vaahdotuskennon pinnalle rikastevaahtona kemikaalien ja ilmakuplien avulla. 

Ensimmäisessä vaahdotuksessa kuparikiisusta saadaan kuparirikastetta, toisessa 

sinkkivälkkeestä sinkkirikastetta ja kolmannessa rikkikiisusta pyriittirikastetta. 
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Rikastelietteestä poistetaan vettä ensin sakeuttamalla ja lopuksi suodattamalla, mikä jälkeen 

rikasteessa on jäljellä vettä noin 7–9 %. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 2007) 

Lopullisista rikasteista kupari ja sinkki viedään vielä jatkojalostettavaksi kotimaisiin 

sulattoihin ja pyriitti myydään sekä kotimaahan että ulkomaille (Kauppila et al., 2011). 

Rikastusprosessissa syntyvästä rikastushiekkasivuvirrasta erotellaan karkein aines 

kaivokseen louhostäytteeksi.  Hienompi materiaali johdetaan rikastushiekka-altaaseen, jossa 

kiintoaines erotetaan laskeuttamalla ja prosessivesi neutraloidaan. Selkeytysvesi lasketaan 

Pyhäjärven vesistöön.  (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 2007) 

 

 

Kuva 12. Pyhäsalmen kaivoksen rikastuksen prosessikaavio (Kauppila et al., 2011). 

Prosessiin tarvittava raakavesi otetaan Pyhäjärvestä. Rikastusprosessi kuluttaa vedestä yli 90 

% ja loput kuluu jäähdytys- ja porausvesiin sekä kunnossapitoon. Rikastamo kuluttaa vettä 

vuodessa noin 6 Mm3, josta raakaveden osuus on noin 5,5 Mm3 ja prosessin sisällä 

kierrätetyn veden osuus 500 000 m3. Vettä kuluu rikastukseen 4,1 m3 malmitonnia kohti. 

(Kauppila et al., 2011; Urpelainen, 2014) Raakaveden tarvetta on pyritty vähentämään 

kierrättämällä prosessivesiä, mutta kierrättämistä hankaloittaa jäteveden sisältämä 

kalsiumsulfaatti, joka tukkii putkiverkostoa ja pumppuja saostumalla niihin (Pohjois-

Suomen ympäristölupavirasto, 2007). 
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Rikastusprosessin sisäisessä vedenkierrossa sinkkivaahdotuksesta saatavasta 

rikastelietteestä erotetaan vettä sakeuttamalla, mikä jälkeen saatu selkeytynyt vesiylite 

palautetaan jauhatuspiiriin. Saostuksesta saatava ylite on voimakkaasti emäksistä, joten 

kupari- ja sinkkivaahdotuksessa pH:n säätämiseen käytettävää kalkkia säästetään. 

Pyriittivaahdotuksen pH:n säätämiseen käytetyn rikkihapon tarve myös laskee samalla. 

Edellä mainittu prosessiveden kierrätys ei aiheuta kalsiumsulfaatin ongelmallista 

saostumista putkiin ja laitteisiin, koska vesi palautetaan sinkkivaahdotuksen jälkeen eli 

ennen rikkivaahdotuksessa lisättävää rikkihappoa. Vedenkierrätyksen lisäksi 

kemikaaliliuosten valmistukseen hyödynnetään kunnossapito-osastolta saatavia 

jäähdytysvesiä. Kaivosveden sisältämä kupari estää veden kierrätyksen kaivoksista 

rikastamon prosessiin. Vedessä oleva kupari estää kuparikiisun vaahdotuksen, joten 

raakavettä ei voi täten säästää ja korvata kyseisellä kierrätyksellä. (Pohjois-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2007) 

Koko kaivosalueen jätevedet, kuten louhosten kuivanapitovedet, rikastuksen prosessivedet 

ja rikastushiekka, teollisuusalueen pintavedet ja mahdolliset suotovedet rikastushiekka-

altailta johdetaan kiintoainealtaaseen. Kiintoainealtaasta kemikaaleilla käsitelty ja 

selkeytetty vesi johdetaan selkeytyneen veden varastoaltaaseen. Raskasmetallien 

saostuminen kiintoainealtaan pohjalle hydrokseina rikastushiekan mukana edellyttää yli 

viiden pH:ta. Selkeytyneen veden varastoaltaassa olevan lopullisen jäteveden pH:ta 

tarkkaillaan ja säädetään yli viiteen kalkkimaidon avulla. Kalkkimaitoa valmistetaan 

polttamalla kalkkia ja laimentamalla 12 %:n väkevyiseksi sammuttamisen jälkeen. 

Selkeytyneen veden varastoaltaasta vesi ohjataan säätöventtiilin kautta kolmiomittapadolle, 

josta se johdetaan edelleen ojaa pitkin Pyhäjärveen.  (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 

2007) 

Jäteveden virtaama oli vuosina 1994–2003 noin 6,85 Mm3, joka sisälsi sulfaattia noin 12000 

tonnia, kalkkia 4700 tonnia, kiintoainetta 60 tonnia, rautaa 6 100 kiloa, sinkkiä 1210 kiloa 

ja kuparia 273 kiloa. COD eli kemiallinen hapenkulutus, joka mittaa veden aiheuttamaa 

hapenkulutusta kemiallisessa reaktiossa, oli vuoden aikana noin 400 tonnia. Jäteveden 

sisältämässä kiintoaineessa oli osittain samoja metalleja kuin louhitussa malmissa. (Pohjois-

Suomen ympäristölupavirasto, 2007) 
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5.1 Vesijalanjälki ja sen pienentämismahdollisuudet 

Saarivuoren ja Wessman-Jääskeläisen (2014) mukaan Pyhäsalmella kuparirikasteesta 

valmistetun kuparianodin vesijalanjälki on 240 litraa H2O ekvivalenttia tuotettua tonnia 

kohden.  Laskuissa on huomioitu veden saatavuuden vaikutus sisältäen kuparianodin koko 

tuotantoketjun, johon kuuluu Pyhäsalmen kaivos ja sulatto sekä niissä käytetyt materiaalit ja 

kemikaalit. Stressivaikutuksesta 55 %:a aiheutuu kaivostoiminnasta, kemikaaleista ja raaka-

aineista 37 %:a, jatkojalostuksesta 7 %:a ja energiankulutuksesta sekä kuljetuksista 1 %.  

Rikastusprosessin vesijalanjälkeä voidaan pienentää vähentämällä jäteveden aiheuttamia 

päästöjä kierrättämällä enemmän prosessissa käytettäviä vesiä, vähentämällä käytettävän 

veden määrää tai puhdistamalla tehokkaammin jätevettä. Pyhäsalmen rikastamolla 

raakaveden kulutusta vähentää mm. prosessiveden sisäinen kierrätys, jossa 

sinkkivaahdotuksen jälkeisestä vaahdotuksesta saadusta lietteestä erotetaan sakeuttamalla 

vettä, joka palautetaan takaisin jauhatuspiiriin. Veden kierrätys rikkivaahdotuksesta on 

kuitenkin ongelmallista, koska rikkihapon lisäys aiheuttaa putkiin ja pumppuihin saostuvan 

kalsiumsulfaatin eli kipsin muodostumista. Kierrätystä eri prosessivaiheisiin haittaa lisäksi 

veden sisältämä kiintoaine, pH, ja liuenneet metallit. Rikastushiekka-altailta kokeiltiin 

vuosina 1978–1987 palauttaa vettä prosessiin, mutta vedessä olevan kalkin saostuminen 

kalsiumkarbonaatiksi hiilidioksidin vaikutuksesta aiheutti myös ongelmia saostumalla 

pumppuihin. Jätevedet käsitellään rikastushiekka-altailla kalsiumhydroksilla, jolloin 

metallit saostuvat metallihydroksideiksi ja sulfaatit kalsiumsulfaateiksi altaan pohjalle. 

(Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 2010) Prosessivesien sisäistä kierrätystä voikin 

tehostaa miettimällä, kuinka muun muassa kalsiumsulfaattia voitaisiin erottaa 

kierrätysvesistä. 

 

5.1.1 Kalsiumsulfaatin erotus 

Vedenkäsittelymenetelmät voidaan jakaa fysikaalisiin menetelmiin, kuten laskeutus, 

ilmastus, laimennus ja membraanierotus, sekä kemiallisiin menetelmiin, kuten hapetus, 

adsorptio ja saostus. Membraaneihin perustuvilla tekniikoilla, ioninvaihdolla ja 

sähkökemiallisilla menetelmillä voidaan erottaa suolaa jätevedestä. (Jarvie-Eggart, 2015) 

Kalsium- ja sulfaatti-ionit ovat hyvin yleisiä komponentteja sulfidimineraalien 

vaahdotuksesta tulevissa prosessivesissä. Kalsium on usein peräisin kalkista, jolla säädetään 

prosessin pH:ta ja sulfaatti on peräisin malmista ja flotaatiossa käytetyistä 
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pintaominaisuuksia säätelevistä reagenssiaineista, kuten natriumsulfaatista. (Ikumapayi & 

Hanumantha Rao, 2015) Sulfaatin erottamiseen voidaan käyttää menetelmiä, jotka 

perustuvat membraanitekniikkaan, kuten käänteisosmoosi-, elektrodialyysi-, ja ultra- sekä 

nanosuodatusmenetelmissä tai saostamiseen, kuten ioninvaihtomenetelmässä (Bowell, 

2004). Eri kalvoerotusmenetelmillä, kuten mikro- ja ultrasuodatuksella sekä 

käänteisosmoosilla pystytään erottamaan erikokoista materiaalia. Mikrosuodatus erottaa 

partikkeleita, ultrasuodatus pystyy ottamaan talteen makromolekyylejä ja 

käänteisosmoosilla erotetaan ionisia komponentteja. (Madaeni, 1998) 

Membraanitekniikkaan perustuva suodatus on yleistynyt 1990-luvulta lähtien, jolloin 

kalvojen valmistustekniikat ja materiaalitieteet alkoivat kehittyä. Nykyään 

membraanitekniikka on yksi tärkeimmistä teollisuuden erotustekniikoista.  

Membraaniprosessin etuja ovat mm. suhteellisen matala energiankulutus, yksinkertaiset 

laitteistot ja korkea erotustehokkuus. (Jing & Howard, 2010) 

Luonnollisessa osmoosissa vesi virtaa puoliläpäisevän kalvon läpi laimeammasta liuoksesta 

väkevämpään ja pyrkii näin tasoittamaan konsentraatioerot. Käänteisosmoosissa vesi virtaa 

paineen avulla puoliläpäisevän kalvon läpi, jota erotettava aine ei läpäise. Paineen täytyy 

olla käänteisosmoosissa paljon suurempi kuin luonnolliseen osmoosin paineen. 

Puoliläpäisevät kalvot ovat joko spiraalitiivisteitä tai onttoja kuituja. Erotustehokkuuteen 

vaikuttaa muun muassa liuenneen aineen pitoisuus, käytetty paine ja veden virtausnopeus. 

(Pinto et al., 2015) Käänteisosmoosiprosessi vaatii yleensä esikäsittelyvaiheen kuten 

hiekkasuodatuksen, jotta suorituskykyä voidaan parantaa ja kalvojen likaantumista ehkäistä 

(Jarvie-Eggart, 2015). Saostumisongelmien vuoksi suolan erottaminen 

membraaniprosessilla rajoittuu, kun käsitellään suuria suolapitoisuuksia sisältäviä vesiä. 

Saostumisongelmiin on modifoitu SRO eli seeded reverse osmosis, jota käytetään 

esikäsittelymenetelmänä ennen kalvokäsittelyä saostamaan kalsiumsulfaattia (Bowell 

2004). Menetelmässä kierrätetään siemenkiteitä käänteisosmoosisysteemiin. Tällöin 

kalsiumsulfaatti saostuu siemenkiteisiin eikä membraanin pintaan. (Juby & Schutte, 2000) 

Menetelmän haittoja ovat korkea energiankulutus ja kalsiumsulfaatti siementen vaikea 

ohjaus (Bowell 2004). 

Elektrodialyysissä ioneja poistetaan membraaneissa vallitsevan potentiaalieron avulla 

(Karabacakoğlu et. al., 2014). Ionit poistetaan liuoksesta sarjalla kationeja ja anioneja 

läpäiseviä kalvoja, jossa ionit liikkuvat niiden välissä sähkövarausten perusteella. Syötössä 
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olevat negatiivisesti varautuneet anionit siirtyvät kalvojen läpi positiivisesti varautuneeseen 

anodiin päin ja vastaavasti positiiviset kationit hakeutuvat negatiivisesti varautuneeseen 

katodiin päin. Joka toinen membraanikalvo läpäisee anionin ja joka toinen kationin, jolloin 

ionit jäävät kalvojen väliin. Tuloksena saadaan siis puhdistettua vettä joka toisesta solusta. 

(Basile et. al., 2015) Elektrodialyysi on yksi yleisimmistä membraanierotusmenetelmistä, 

joka hyödyntää sähköistä potenttiaalieroa erotuksen ajavana voimana (Karabacakoğlu et al., 

2014). Merkittävänä etuna elektrodialyysissä käänteisosmoosiin verrattuna on, että 

menetelmä ei ole yhtä herkkä liuoksen lämpötilalle ja pH:lle (Pinto et al., 2015). 

Elektrodialyysissä käyttökustannukset ovat myös alhaisempia, koska menetelmässä ei 

käytetä korkeita paineolosuhteita kuten käänteisosmoosissa (Dill et. al, 1998). 

Suodatus on luultavasti yksi tehokkaimpia keinoja erottaa suspensoituja partikkeleita 

nesteestä, ja sen toimintaperiaate on esitelty luvussa 3.5.2. Rikastusprosessin lietteissä on 

tavanomaisesti korkeat kiintoainepitoisuudet, jolloin vedestä voidaan poistaa tehokkaasti 

laskeuttamalla ja suodattamalla jopa 30 μm pienempiä partikkeleita. Suodatuksessa voidaan 

käyttää polyelektrolyyttejä tai metallisuoloja saostusreagensseina. Todella hienot partikkelit 

voidaan suodattaa imu- ja elektrolyysisuodatuksella. Erityisesti elektrosuodatus soveltuu 

todella hienojen, jopa 2 μm pienempien ja kolloidisten partikkeleiden erotukseen. (Bowell, 

2004) 

Ioninvaihtomenetelmässä liuoksessa olevat ionit vaihdetaan kiinteän ioninvaihtohartsin 

sisältämiin anioneihin tai kationeihin. Kationit vaihdetaan hydroksi-ioneihin ja anionit 

hydroksidi-ioneihin. Kalsiumsulfaatin tapauksessa sulfaatti-ionin ollessa anioni, se 

vaihdetaan hydroksidi-ioniin ja kiinnitetään positiivisesti varautuneeseen hartsiin, kun 

kationi eli kalsium vaihdetaan hydroksidi-ioniin, jolloin se liittyy negatiivisesti 

varautuneeseen hartsiin. (Bowell, 2004) Ioninvaihtomenetelmän etuna on helppokäyttöisyys 

ja kustannustehokkuus kalsiumin erottamisessa (Pinto et al., 2015). Tässä menetelmässä 

yleisenä ongelmana on kalsiumsulfaatin saostuminen. Tämän vuoksi on kehitetty GYPCIX 

menetelmä, joka on modifioitu juuri kalsiumsulfaattia sisältävän veden käsittelyyn. 

Menetelmässä käytetään edullisia reagensseja, kuten kalkkia tai rikkihappoa 

ioninvaihtohartsien regeneroimiseen. Hartsit ovat suunniteltu kohdistumaan juuri kalsiumiin 

ja sulfaattiin, mikä vähentää jäteveden kipsipitoisuutta ja korroosion mahdollisuutta. Lisäksi 

puhdasta kipsituotetta on mahdollista hyödyntää kaupallisesti, mikä laskisi 
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käyttökustannuksia. Menetelmällä voidaan käsitellä liuosta, jossa on jopa 2000 mg/l 

sulfaattia ja 1000 mg/l kalsiumia. (Bowell 2004). 

Elektrokemialliset tekniikat pystyvät nykypäivänä kilpailemaan kustannuksissa muiden 

tekniikoiden kanssa ja niistä on tullut yhä tehokkaampia ja kompaktimpia (Chen, 2004). 

Elektrokoagulaatio voidaan ajatella kolmivaiheisena prosessina, johon kuuluu koagulaattien 

muodostuminen, epäpuhtauksien horjuttaminen ja flokkulaatio. Ensimmäisessä vaiheessa 

anodi hapetetaan sähkökemiallisesti, jolloin se vapauttaa kationeja liuokseen. (Heffron, 

2015) Liukoinen anodi kuten rauta ja alumiini ovat Murugananthan et al. (2004) tutkimuksen 

mukaan tehokkaita poistamaan kiintoainetta. Näistä kahdesta materiaalista käytetään 

yleensä rautaa jäteveden puhdistukseen (Chen, 2004). Vapautuneet kationit muodostavat 

hydroksidiligandien kanssa koagulantteja liuokseen. Samaan aikaan katodille muodostuu 

vetykaasua veden elektrolyyttisessä pelkistyksessä. Seuraavassa vaiheessa koagulantti 

horjuttaa liuenneita tai kolloidisia epäpuhtauksia ja ryhmittyy flokeiksi. Flokit voivat 

kiinnittyä vetykaasukupliin ja nousta pintaan muodostaen vaahtokerroksen tai pelkästään 

laskeutua painovoiman vaikutuksesta. (Heffron, 2015) Elektrokoagulaatio on ollut käytössä 

jäteveden puhdistamisessa ja sen etuina ovat pienten partikkeleiden tehokas erotus, pieni 

käsittelylaitos, suhteellisen matalat kustannukset sekä mahdollisuus täysin automatisoituun 

prosessiin (Chen, 2004). 

 

5.1.2 Ratkaisuehdotukset veden kierrättämiseksi rikastushiekka-altaalta 

Rikastushiekka-altaille johdetaan rikastusprosessista tuleva rikastushiekkalietesivuvirta. 

Selkeytyneen veden varastoaltaassa on lopullinen jätevesi, joka ohjataan säätöventtiilin 

kautta kolmiomittapadolle ja ojaa pitkin Pyhäjärveen. Rikastushiekka-altailta on kokeiltu 

vuosina 1978–1987 kierrättää vettä takaisin prosessiin, mutta kalkin saostuminen 

kalsiumkarbonaatiksi aiheutti ongelmia saostumalla pumppuihin (Pohjois-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2010). Erotustekniikat, kuten mebraanisuodatus, ovat kehittyneet 

nopeasti ja tulleet kustannustehokkaimmaksi 1980-luvun jälkeen. Raakaveden tarvetta 

voidaan pienentää puhdistamalla ja kierrättämällä selkeytyneen veden varastoaltaalle 

johdettua vettä.  

Työssä on suunniteltu kaksi vaihtoehtoa veden kierrättämiseksi Pyhäsalmen prosessissa, 

joista ensimmäinen vaihtoehto on esitetty kuvassa 13 ja toinen vaihtoehto kuvassa 14. 
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Ensimmäisessä vaihtoehdossa kupari- ja sinkkivaahdotuksesta saatavat vedet, saostuksien 

ylitteet ja suodatuksien suodosvedet johdetaan samaan vedenkäsittely-yksikköön. 

Vedenkäsittelyssä liuenneessa olomuodossa oleva kalsiumsulfaatti täytyy ensin saostaa ja 

sen jälkeen erottaa esimerkiksi käänteisosmoosi-, elektrodialyysi-, ioninvaihto-, tai 

elektrokoagulaatio menetelmällä.  

 

Kuva 13.  Virtauskaavio prosessiveden ensimmäisestä kierrätysmahdollisuudesta, jossa mustat 

viivat kuvaavat kiintoainepitoisempaa virtaa ja siniset veden virtaamaa. 

Kuvassa 14 on esitetty toinen vaihtoehto prosessiveden kierrätysmahdollisuudesta, jossa 

sovelletaan Janssonin (2014) esittämää malliprosessia. Kaikista kolmesta vaahdotuksesta 

saatavat vedet sekä rikastuslietteen sakeutuksien ylitteet ja suodatuksien suodosvedet 

johdetaan samaan vedenkäsittelyyn. Lisäksi sinkkivaahdotuksesta sykloniluokittimen kautta 

saatavasta rikastushiekkalietteestä poistetaan vettä sakeuttamalla ja suodattamalla ennen 

rikastushiekka-allasta kuvan 13 prosessista poiketen.  

Pyhäsalmen rikastusprosessissa sinkkivaahdotuksesta saatava rikastushiekkaliete ohjataan 

syklonin kautta rikastushiekka-altaalle (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 2010). 



30 
 

Rikastushiekkalietteestä veden poistamisella sakeutuksen ja suodatuksen avulla voitaisiin 

lisätä prosessissa kierrätettävän veden määrää ja samalla pienentää tarvittavien altaiden 

kokoa. Sakeutuksesta ja suodatuksesta saatavista vesistä voi erottaa saostumisongelmaa 

aiheuttavaa kalsiumsulfaattia esimerkiksi membraanitekniikalla.  Pienemmät altaat 

vähentävät käytettävää maapinta-alaa sekä ympäristöriskejä mahdollisen vuodon sattuessa. 

Rikastushiekka-altaan padon sortuminen on määritetty Pyhäsalmen ympäristöluvassa 

toiseksi korkeimpaan riskiluokkaan. Padon sortumisesta seuraisi laaja-alainen ja vakavin 

ympäristövahinko Pyhäsalmella.  

 

Kuva 14.  Virtauskaavio prosessiveden toisesta kierrätysmahdollisuudesta, jossa mustat 

viivat kuvaavat kiintoainepitoisempaa virtaa ja siniset veden virtaamaa. 

Todellisen rikastusprosessin veden tarve on noin 685 m3/h, josta kierrätetyn veden osuus on 

tällä hetkellä 8 % eli 57 m3/h. Malmin syöttö on suunnilleen 170 t/h ja rikastushiekka-altailta 

lähtee vettä 650 m3/h. Vettä kuluu malmitonnin rikastamiseen 4,1 m3, josta siis kierrätetyn 

veden osuus on noin 0,3 m3. Todellisessa prosessissa vettä kierrätetään malmin 

hienonnukseen ainoastaan sinkkivaahdotuksesta sakeuttamalla ja suodattamalla erotettua 
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vettä. (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 2007) Kuvan 14 prosessissa jäteveden 

käsittelyyn johdetaan kupari- ja sinkkivaahdotuksesta saatavat vedet sekä rikastelietteistä 

sekä rikastehiekkalietteestä sakeuttamalla ja suodattamalla erotetut vedet. Kupari-, sinkki- 

ja pyriittirikasteiden vesipitoisuus on noin 7–9 % sakeutuksen ja suodatuksen jälkeen 

(Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto, 2007). Rikastushiekka-altaalle menevän virran 

kiintoainepitoisuus on arviolta 80 %, kun se syklonin jälkeen sakeutetaan ja suodatetaan. 

Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida, että kuvan 14 mukaisella vedenkierrätyksellä 

voi kattaa noin 65 % koko rikastusprosessin veden tarpeesta, mikäli veden puhdistuksesta 

saataisiin 445 m3/h puhdasta prosessivettä ja vain 240 m3/h lähtisi rikastehiekka-altaalle. 

Kierrätettävän veden osuus malmitonnin rikastamiseen tarvittavasta vedestä olisi tällöin 2,7 

m3. Raakavettä säästettäisiin 65 % kierrätyksellä 3,4 Mm3vuodessa. 

 

 

6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kaivannaisteollisuutta voidaan pitää Suomessa yhtenä tärkeimmistä teollisuudenaloista. 

Kaivosteollisuuteen investoidaan yhä enemmän väkiluvun kasvun ja elintason noususta 

johtuvan kasvavan kysynnän vuoksi. Metallien valmistaminen lopputuotteisiin sopivaan 

muotoon on pitkä prosessi, joka vaatii malmin louhimisen kallioperästä sekä malmin 

rikastus- ja jalostusprosessit.  Prosessin ensimmäisessä vaiheessa malmi hienonnetaan 

murskauksella ja jauhatuksella, jolloin pyritään saamaan malmikivi riittävän hienoksi 

rikastusvaiheeseen. Malmin rikastusprosessissa käytetään käsiteltävistä mineraaleista 

riippuen erilaisia mekaanisia, fysikaalisia ja kemiallisia menetelmiä. Vaahdotus, 

magneettinen rikastus, painovoimarikastus ja liuotus ovat tyypillisiä mineraalien 

rikastusmenetelmiä. Lopuksi rikastuslietteestä poistetaan vettä sakeuttamalla ja 

suodattamalla. 

Maailman rajallisten vesivarojen vuoksi on tärkeää kehittää suuria vesimääriä tarvitsevia 

rikastusprosesseja vähemmän raakavettä kuluttaviksi. Kaivosteollisuuden prosessivaiheissa 

pyritään kierrättämään prosessivesiä  mahdollisuuksien mukaan, mutta jätevesiä joudutaan 

kuitenkin laskemaan takaisin vesistöön, jolloin veden puhdistukseen käytetään sekä 

aktiivisia että passiivisia menetelmiä. Prosessiveden kierrätysmahdollisuudet ovat 

prosessikohtaisia ja riippuvat mm. rikastuksessa käytetyistä kemikaaleista.   
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Vesijalanjälki kertoo tuotteen valmistamiseen kulutetun veden määrän ja sen kautta voidaan 

arvioida rikastusprosessin ympäristövaikutuksia. Tässä työssä rikastusprosessin 

vesijalanjäljen arvioimiseen valittiin esimerkkiprosessiksi Pyhäsalmen rikastamo, joka 

tuottaa kupari-, sinkki- sekä pyriittirikastetta. Kuparirikasteesta valmistetun kuparianodin 

vesijalanjälki on 240 litraa H2O ekvivalenttia tuotettua tonnia kohden. Pyhäsalmen prosessin 

raakaveden kulutusta voidaan vähentää lisäämällä sisäistä vedenkierrätystä esimerkiksi 

rikastushiekka-altaalta. Aikaisemmissa kokeiluissa esimerkiksi 1980-luvulla 

kalsiumsulfaatin saostuminen putkiin ja pumppuihin on ilmentynyt ongelmaksi 

vedenkierrätyksen lisäämisessä. Sulfaatin erottamiseen voidaan käyttää menetelmiä, jotka 

perustuvat membraanitekniikkaan, kuten käänteisosmoosi-, elektrodialyysi-, ja ultra- sekä 

nanosuodatusmenetelmissä tai ioninvaihtoon ja sähkökemiaan perustuvaa 

elektrokoagulaatiota. 

Membraanitekniikkaa voidaan pitää tänä päivänä yhtenä tärkeimmistä teollisuuden 

erotustekniikoista.  Tekniikan etuja ovat mm. suhteellisen matala energiankulutus, 

yksinkertaiset laitteistot ja korkea erotustehokkuus. Merkittävänä etuna elektrodialyysissä 

käänteisosmoosiin verrattuna on menetelmän sopeutuvuus käsiteltävän liuoksen lämpötilalle 

ja pH:lle. Käyttökustannukset ovat elektrodialyysissä myös alhaisempia, koska korkeita 

paineolosuhteita ei tarvita kuten käänteisosmoosissa. Ioninvaihtomenetelmän etuina ovat 

toisaalta helppokäyttöisyys ja kustannustehokkuus kalsiumin erottamisessa. 

Ioninvaihtotekniikasta on modifoitu lisäksi GYPCIX menetelmä, joka on tehokas juuri 

kalsiumsulfaattia sisältävän veden käsittelyyn. Menetelmällä voidaan käsitellä 

korkeapitoisia kalsiumsulfaattiliuosta, jossa on jopa 2000 mg/l sulfaattia ja 1000 mg/l 

kalsiumia. Sähkökemiaan perustuvat tekniikat pystyvät nykypäivänä kilpailemaan 

kustannuksissa muiden tekniikoiden kanssa ja niistä on tullut yhä tehokkaampia. 

Elektrokoagulaation etuina ovat pienten partikkeleiden tehokas erotus, pienen tilan vaativa 

käsittelylaitos, suhteellisen matalat kustannukset sekä mahdollisuus täysin automatisoituun 

prosessiin. 

Rikastushiekka-altailta on kokeiltu kierrättää 1980-luvulla vettä takaisin prosessiin, mutta 

kalsiumkarbonaatti aiheutti saostumisongelmia. Raakaveden tarvetta voidaan pienentää 

puhdistamalla ja kierrättämällä selkeytyneen veden varastoaltaalle johdettua vettä. 

Esimerkiksi kaikista kolmesta vaahdotuksesta saatavien vesien, rikastuslietteen ja 

rikastushiekan sakeutuksien ylitteiden sekä suodatuksien suodosvesien johtamisella samaan 
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vedenkäsittelyyn, voidaan kattaa arviolta noin 65 % koko veden tarpeesta. Tämä edellyttää, 

että veden puhdistuksesta saataisiin 445 m3/h puhdasta prosessivettä ja vain 240 m3/h lähtisi 

rikastushiekka-altaalle. Raakavettä säästetään 3,4 Mm3 vuodessa, kun malmitonnin 

valmistukseen kulutettavasta vesimäärästä kierrätettyä vettä on noin 2,7 m3. Prosessivesien 

kierrätyksen lisääminen vähentäisi raakaveden käyttöä ja samalla  rikastushiekka-altaiden 

tarvittava koko pienenee. Pienemmät altaat vähentävät tarvittavaa maapinta-alaa sekä 

ympäristöriskejä. Pienemmän altaan padon sortumisesta seuraavat ympäristövahingot eivät 

olisi yhtä laaja-alaisia ja vakavia, kuin ison altaan tapauksessa.  
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