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Työn tavoitteena oli kartoittaa erilaisia teknologioita sulfaattien mittaamiseen kaivosteollisuuden 

vesi-/jätevesijakeista ja arvioida tekniikoiden luotettavuutta, toimivuutta sekä mahdollista 

soveltuvuutta online-käyttöön. Työssä mitattiin viidellä eri teknologialla sulfaatteja ja yhdellä 

teknologialla alkuainerikkiä kaivosten erilaisista vesijakeista. Kolmelta eri kaivokselta pyydettiin 

näytteitä ja jokaiselta kaivokselta saatiin kolme sulfaattipitoisuudeltaan erilaista vesijaetta. Jakeiden 

referenssimittauksena käytettiin Oulun yliopiston hivenainelaboratorion ICP-OES-laitetta ja Oulun 

yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmässä ionikromatografia Kokkolassa. ICP-OES mittaa 

alkuainerikkiä ja ionikromatografia sulfaattien määrää. Uusina teknologioina käytettiin Metson 

titraattoritekniikkaa sekä Cemis-Oulun kapillaarielektroforeesia. VTT:llä mitattiin sulfaatteja 

kaupallisella Raman-spektroskopialla, mutta VTT:llä on kehitteillä myös aikaerotteinen Raman-

spektroskopia. Testasimme samalla myös kaupallista sameusmittaukseen perustuvaa 

kyvettimenetelmää Oulun yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmässä Oulussa. Mittaustuloksia 

arvioitaessa paras teknologia oli kapillaarielektroforeesi. Seuraavaksi luotettavimmat tulokset antoi 

kyvettitesti yli 500 mg/l sulfaattipitoisuuksille. Alle 500 mg/l sulfaattipitoisuuksilla puolestaan 

titraattoriteknologia oli kyvettitestiä luotettavampi. Perinteinen Raman-spektroskopia tunnisti 

näytteissä olevan sulfaatin spektripiikkinä mutta ei reagoinut referenssimittausten mukaisesti 

sulfaattimääriin.  Työn tulokset julkaistaan MMEA – ja Sulka-hankkeissa.  
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SYMBOLILUETTELO 

 

AVI aluehallintovirasto 

CCD (Charge-Coupled Device). CCD tarkoittaa yleensä kameroissa käytettävää valokennoa, joka 

koostuu pienenpienistä pikseleistä, Pikselit ovat pieniä yksittäisiä detektoreja, joiden perusteella 

muodostetaan kuva. /19/ 

CE. Kapillaarielektroforeesi 

CEMIS-OULU. CEMIS-Oulu on Oulun yliopiston alainen, mittaustekniikkaan keskittynyt yksikkö, 

joka perustettiin vuonna 2011 yhdistämällä Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan ja 

analytiikan toiminnot. Yksikkö koostuu kolmesta tutkimusryhmästä: 1) Analyyttinen ja 

bioanalyyttinen kemia (ent. Biotekniikan laboratorio), 2) Optinen spektroskopia (ent. 

Mittalaitelaboratorio) ja 3) Kuvantavat mittaukset (myös ent. Mittalaitelaboratorio). 

CLEEN Oy. Cluster for Energy and Environment. Yksi kuudesta SHOKista (strategisen 

huippuosaamisen keskittymä). MMEA on CLEEN Oy:n tutkimusohjelma. 

IC. Ionikromatografia 

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy). Plasmaemissiotekniikka. 

Spektrometrinen analyysimenetelmä. 

MMEA. Measuring, Monitoring and Environmental Assessment – ohjelma. MMEA tarkastelee 

ympäristön mittaus- ja monitorointiteknologioiden nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita. MMEA-

ohjelma on strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n yksi hanke 

   
    Sulfaatti-ioni 

SPAD (Single-Photon Avalanche Diode). SPAD on yksittäinen valodiodi, jonka toiminta perustuu 

ns. avalanche -ilmiöön, jossa hyvin pienellä määrällä valoa saadaan aikaan voimakas sähköinen 

ilmiö. Näistä yksittäisistä SPAD-komponenteista voidaan koota matriisi, jolla kuvannetaan hyvin 

nopeita valoilmiöitä. Raman-spektroskopiassa SPAD-komponentteja voidaan käyttää 

aikaerotteiseen spektrimittaukseen, jossa hyvin lyhyellä valopulssilla tuotetaan Raman-spektri ja 

sen syntymistä seurataan hyvin nopealla aikaerottelulla. /19/ 

SULKA. Oulun yliopiston koordinoima hanke: ”Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa- 

ympäristövaikutusten arviointi, mittaus ja minimointi.” http://www.oulu.fi/skypro/sulka  

VTT. Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
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1 JOHDANTO 

 

Kaivosteollisuuden sulfaattipäästöjen hallinta ja mittaaminen ovat tärkeitä erityisesti makeanveden 

alueilla. Sulfaatit lisäävät vesien suolapitoisuutta ja siten vaikuttavat haitallisesti ekosysteemiin. 

Rikin yhdisteitä ja sulfaatteja pääsee luontoon kaivoksilla sulfidipitoisista malmeista. Useilla 

kaivoksilla on sulfaattien päästörajat määritelty ympäristöluvassa. Sulfaattien määrittäminen 

tehdään nykyään laboratoriossa esimerkiksi UV-VIS spektrometriaa tai ionikromatografiaa 

hyödyntäen. Myös ICP-OES:ää käytetään metallien ja alkuainerikin määritykseen. 

Sulfaattien online-mittaaminen kaivokselta uloslaskettavista vesistä on haastavaa, koska vesien 

laskupaikkoja voi olla useita, ne voivat olla kilometrien päässä toisistaan ja sääolosuhteet ovat 

haastavat: ulkolämpötila vaihtelee -40 – +30 °C välillä. Lisäksi mittareiden pitäisi olla lähes 

huoltovapaita. Myös mittareiden likaantuminen pitäisi voida estää.  

Nykyisellään sulfaattien määrää mitataan epäsuorasti online- (pH-, virtaus-) ja johtokykymittausten 

avulla. Veden sähkönjohtavuus kuvaa vedessä liuenneena olevien suolojen määrää (esim. 

kationeista natrium, kalium, kalsium ja magnesium sekä anioneista kloridi ja sulfaatti muodostavat 

suoloja). Veden sähkönjohtavuus kuvaa siis liuenneiden kationien ja anionien määrää, joista yleensä 

sulfaattia on eniten /1/. Tästä syystä johtokykymittaus korreloi hyvin sulfaattimittausten kanssa. Jos 

johtokykymittauksella halutaan korvata sulfaattimittaus, täytyy tietää mitattavan liuoksen 

koostumus, jotta ymmärretään muiden kationien ja anionien vaikutus johtokykymittauksen 

tulokseen. Toisaalta, johtokykymittauksen tulosten muuttuessa täytyy aina varmistaa, että muutos 

johtuu sulfaatista. /1/ Esimerkiksi, jos kaivoksilla käytetään neutralointikemikaalina 

kalsiumhydroksidia, voi kalsium vaikuttaa johtokykymittauksen tuloksiin. Näin ollen 

sulfaattipitoisuuden mittaaminen on tarpeellista, jotta tiedetään todellinen sulfaattipitoisuus ja 

voidaan nopeasti reagoida muutoksiin esimerkiksi säätämällä kalsiumhydroksidin annostelua tai 

parantamalla/muuttamalla sekoitusta kaivosvesien neutralointiprosessissa. 

Luonnonvesien sähkönjohtavuus on yleensä alle 10 mS/m, jokivesissä 10-20 mS/m ja merivedessä 

800-1200 mS/m Kainuun Ely-keskuksen mukaan. /2/ Hollantilainen yritys Lenntech puolestaan 

kuvaa sähkönjohtokyvyn rajoja niin, että tislatun veden sähkönjohtavuus on 5,5 µS/m, juomaveden 

sähkönjohtavuus  5-50 mS/m ja meriveden sähkönjohtavuus 5000 mS/m. /3/ 

Tässä työssä tavoitteena oli testata erilaisia teknologioita sulfaattien mittaamiseen ja arvioida 

teknologioiden luotettavuutta ja käytettävyyttä kolmen eri kaivoksen vesijakeilla. 

2 TYÖN TAVOITE 

 

Työn tavoitteena oli kartoittaa erilaisia teknologioita sulfaattien mittaamiseen kaivosteollisuuden 

vesi-/jätevesijakeista ja arvioida tekniikoiden luotettavuutta, toimivuutta sekä mahdollista 

soveltuvuutta online-käyttöön. Työssä mitattiin viidellä eri teknologialla sulfaatteja ja yhdellä 

teknologialla alkuainerikkiä kaivosten erilaisista vesijakeista. Kolmelta eri kaivokselta pyydettiin 

näytteitä ja jokaiselta kaivokselta saatiin kolme sulfaattipitoisuudeltaan erilaista vesijaetta. Jakeiden 
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referenssimittauksena käytettiin Oulun yliopiston hivenainelaboratorion ICP-OES-laitetta ja Oulun 

yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmässä ionikromatografia Kokkolassa. ICP-OES mittaa 

alkuainerikkiä ja ionikromatografia sulfaattien määrää. Sekä ICP-OES että ionikromatografi ovat 

kaupallisia laitteita. Uusina teknologioina käytettiin Metson titraattoritekniikkaa sekä Cemis-Oulun 

kapillaarielektroforeesia. VTT:llä aikaerotteinen Raman-teknologia on vielä testauksessa, joten 

VTT mittasi näytteet perinteisellä kaupallisella Raman-spektroskopialla. Testasimme samalla myös 

kaupallista sameusmittaukseen perustuvaa kyvettimenetelmää Oulun yliopiston soveltavan kemian 

tutkimusryhmässä Oulussa. 

Menetelmien toimivuus kuvataan tässä raportissa. Raportti julkaistaan CLEEN Oy:n MMEA-

tutkimusohjelmassa sekä Sulka-hankkeessa. 

Yhteensä yhdeksän näytettä mitattiin kolmelta eri kaivokselta. Näin ollen tämä on siis esiselvitys 

siitä, voisivatko menetelmät toimia erilaisilla kaivosvesillä. Lisäksi työn tavoitteena oli pohtia syitä 

siihen, jos jokin mittausmenetelmä ei toimi. Useat mittalaitevalmistajat ja tutkimuslaitokset ovat 

kehitelleet sulfaattimittaustaan luonnonvesille tai muihin sovelluksiin, mutta kaivosvesille ko. 

mittareita ei ole koestettu. Tämä työ antoi mahdollisuuden mittalaitevalmistajille kokeilla 

mittareitaan kaivosvesillä ja herättää ajatuksia tulevista kehityssuunnista. 

3 TYÖN SUORITUS 

 

Kolmelta eri kaivokselta otettiin jätevesi-/vesinäytteitä 14.10.2013. Näytteitä oli yhteensä 9 

kappaletta, kolme näytettä per kaivos. Kaivokset postittivat näytteet kylmäkuljetuksena (noin +4 - 

+6 °C) Measurepolis Development Oy:lle. Measurepolikselle näytteet saapuivat 15.10.2013. 

Measurepolisella näytteet jaettiin Sotkamoon Cemis-Oululle, Kokkolaan Oulun yliopiston 

soveltavan kemian tutkimusryhmälle, Kajaaniin Metso Automationille, Ouluun VTT:lle sekä Oulun 

yliopiston hivenainelaboratoriolle sekä soveltavan kemian tutkimusryhmälle. Kaikki mittaukset 

suoritettiin 16.-17.10.2013. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki näytteestä. Silmämääräisesti 

tarkasteltuna näytteet eivät sisältäneet kiintoainetta. Ainoastaan näyte 3.3. sisälsi hieman 

hienojakoista hiekkaa tai mutaa. Referenssimittaukset tehtiin Oulun yliopiston 

hivenainelaboratorion ICP-OES:llä, josta saatiin alkuainerikin määrä. Samalla mitattiin näytteiden 

pH ja johtokyky. Toinen referenssimittaus tehtiin Oulun yliopiston soveltavan kemian 

tutkimusryhmässä Kokkolassa ionikromatografilla, joka mittasi sulfaatin määrän näytteissä. Metson 

mittausteknologia perustui titraukseen, VTT:n kaupalliseen Raman-spektroskopiaan ja Cemis-

Oulun kapillaarielektroforeesiin. Lisäksi tehtiin mittaus Oulun yliopiston soveltavan kemian 

tutkimusryhmässä Oulussa kaupallisella kyvettimenetelmällä. 

Näytteitä ei ollut kestävöity mitenkään mutta sulfaatti säilyy näytteissä noin viikon verran, kun 

näytteet säilytetään pimeässä jääkaappilämpötilassa /4/. Näytteiden pH- ja johtokykymittaustulokset 

eivät edusta näytteenottohetkeä vaan mittaushetkeä. Normaalisti pH ja johtokyky tulisi mitata 

näytteenottohetkellä mutta tässä tapauksessa haluttiin tietää mittaushetken tilanne /4/. 
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Kuva 1. Esimerkki näytteestä. Kaikki näytteet olivat kirkkaita eikä kiintoainetta ollut 

silmämääräisesti havaittavissa paitsi hieman näytteessä 3.3. 

4 MITTAUSTEKNOLOGIAT 

 

4.1 ICP-OES 

 

ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) on spektrometrinen 

analyysimenetelmä ja yleisesti käytetty sulfaattien mittaamiseen. Lähes kaikki alkuaineet voidaan 

määrittää plasmaemissiospektrometriassa. Laitteen menetelmä perustuu liuosmaisen näytteen 

atomisoitumiseen ja virittymiseen plasmasoihdussa, jonne se on kulkeutunut argonkaasun mukana 

aerosolina. /5/ ICP-OES atomisoi myös liuoksessa olevat partikkelit /20/. Viritystilan purkautuessa 

näytteessä olevat alkuaineet emittoivat kullekin ominaista ja useista aallonpituuksista koostuvaa 

säteilyä. /5/ Spektrometrillä erotellaan emittoitunut säteily aallonpituuden (tai taajuuden) funktiona 

/20/. Näytteen alkuaineet tunnistetaan tuotettujen spektriviivojen avulla /5/. Koska ICP-OES mittaa 

vain alkuainepitoisuuksia ja sulfaatin tapauksessa siis rikin pitoisuutta, on sulfaatin pitoisuus 

määritettävä epäsuorasti. Sulfaatin pitoisuus voidaan laskea matemaattisesti. /5/  

Oulun yliopiston hivenainelaboratoriossa ICP-OES-mittaukset suoritettiin 17.10.2013 Perkin Elmer 

Optima 5300 -laitteella. Näytteitä ei suodatettu vaan ne mitattiin sellaisenaan. ICP-OES-laite 

kalibroidaan aina ennen mittauksia luotettavilla kalibrointistandardeilla. OES-määritykset tehdään 

standardin SFS-EN ISO 11885 pääperiaatteiden mukaisesti, mutta jonkin verran voidaan tehdä 
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näytematriisikohtaisia muutoksia. ICP-OES-mittaukset tehtiin suoraan näyteliuoksesta ja 1/100 

laimennoksesta. Näytteitä mitattaessa tehtiin muutamia lisäyskokeita ja/tai rinnakkaismäärityksiä.  

/25/ 

 

Kuva 2. Periaatekuva ICP-OES:n toiminnasta. /7/  

4.1.1 ICP-OES-menetelmän haasteet ja edut 

 

Menetelmän ongelmia ovat spektraaliset häiriöt ja emissioviivojen suuri määrä. Häiriöt voivat 

johtua esimerkiksi tutkittavan alkuaineen liian suuresta pitoisuudesta tai toisista alkuaineista. 

Sulfaatin tapauksessa suurin häiriötekijä on kalsium /5/. Oulun yliopiston ICP-OES:llä ongelmia 

kalsiumin häiritsevyydestä sulfaatin määrityksessä ei ole havaittu /18/. Häiriöitä voidaan ehkäistä 

poistamalla mittausta haittaavia alkuaineita näytteen esikäsittelyllä ja laimentamalla näytteen 

pitoisuutta. Plasmaemissiotekniikassa käytetään mahdollisimman suurta resoluutiota, koska 

lähekkäiset emissioviivat on tarpeellista erottaa toisistaan. /5/ 

4.2 Ionikromatografia, IC 

 

Kromatografia on kemian ja biokemian menetelmä kemiallisten yhdisteiden eristämiseksi, 

määrittämiseksi ja puhdistamiseksi. Kromatografia perustuu siihen, että aineilla on erilainen koko, 

erilaiset kemialliset ominaisuudet, sähkövarauksien määrä sekä siihen, että aineiden liukoisuus eri 

liuottimiin vaihtelee. Kromatografiassa on kaksi faasia: liikkuva faasi ja kiinteä faasi, jotka eroavat 

toisistaan esimerkiksi siten, että toinen faasi on hydrofobinen ja toinen hydrofiilinen. Tällöin näyte 

saadaan erottumaan siten, että aine on jakautunut joko hydrofobiseen tai hydrofiiliseen faasiin. 

Kromatografia voidaan jakaa liikkuvan faasin perusteella neste-, kaasu- ja kiinteäkromatografiaan. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kemia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Biokemia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdiste
http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4hk%C3%B6varaus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Liukoisuus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Faasi
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Lisäksi se voidaan lajitella kiinteän faasin mukaan paperi-, ohutkerros-, ioni-, pylväs-, korkeapaine- 

ja affiniteettikromatografiaan sekä geelisuodatukseen. Nestekromatografiassa liikkuva faasi on 

useimmiten liuotinseos. /22, 23/ 

Ionikromatografia on klassinen nestekromatografinen tekniikka. Ionikromatografiassa käytetään 

laitteistoja, joiden kolonnissa adsorbenttina on ioninvaihtohartsi. Ionit kulkevat sen läpi erilaisilla 

nopeuksilla. Yleisimmin detektorina käytetään sähkönjohtokykydetektoria. IC:tä käytetään 

erityisesti Cl
-
, NO

-
3 ja SO

2-
4 –anionien määrityksissä. /8/  

 

Toisena referenssimenetelmänä käytettiin siis ionikromatografia Oulun yliopiston soveltavan 

kemian tutkimusryhmässä Kokkolassa. 

Ionikromatografin tekniset tiedot /9/: 

Metrohm 761 Compact IC 

Column: Transgenomic ICSep ION-120 

Eluent: 4mM Salisylic Acid / 5mM Tris 

Flow: 1.2ml/min 

Sample Loop: 100µl 

 

 
Kuva 3. Metrohm 761 Compact IC. /21/ 

 

 

Ennen mittausta IC- laitteella ajettiin standardisuora liuoksilla, joiden pitoisuudet tiedettiin. Näiden 

perusteella kalibroitiin laite, jonka jälkeen näytteiden mittaaminen aloitettiin. /26/ Laitteesta 

ohitettiin supressorikolonni, jotta sinne voitiin syöttää näytteitä, jotka sisältävät huomattavia määriä 

kationeita. Tästä johtuen laitteen herkkyys huononi jonkin verran. Mittaukset tehtiin 16.10.2013 

suodattamalla näytteet ja laimentamalla ne mittausalueeseen sopivaksi. Tässä tapauksessa 

laimennukset tehtiin joko 1000- tai 100-kertaisesti. Näytteiden mittaukset sujuivat hyvin. /9/ 
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Yleisesti ottaen eluentin vaihdon jälkeen ajetaan uusi kalibrointisuora tai vähintään tehdään 

kontrollimittaus. IC-laitteella tehdyt mittaukset perustuivat ISO 10304-1 standardiin ja lineaarisena 

alueena oli 0,5-12 ppm. /26/ 

 

4.2.1 Ionikromatografian haasteet ja edut 

 

Yleisesti mittauksessa pääkomponentin määrittäminen on luotettavaa, kun muistaa huomioida 

laimentamisesta aiheutuvan epätarkkuuden.  Pienten epäpuhtauksien määrittäminen suurista 

pitoisuuksista on joskus haastavaa. Laitteen rakenne ja lisälaitteet vaihtelevat laitevalmistajan 

mukaan, joten on täysin tapauskohtaista määrittää soveltuvuus eri matriiseille. Laitteille löytyy 

myös valtavia määriä eri kolonneja. Pitää myös huomioida, tarvitseeko näyte valtavan määrän 

esikäsittelyä ja onko se enää käytännöllistä. Menetelmäkehitys ja tulosten vertailu muihin laitteisiin 

kertovat parhaiten ionikromatografian hyödyt ja haitat. /38/ 

 

4.3 Kapillaarielektroforeesi, CE /27/ 

 

Kapillaarielektroforeesi (CE) on erotusmenetelmä, joka perustuu varattujen yhdisteiden erilaisiin 

liikkuvuuksiin sähkökentässä. CE-laitteisto koostuu jännitelähteestä, näyte- ja puskuriastioista, 

kapillaarista ja detektorista. Näytteiden erottuminen tapahtuu silikakapillaarin sisällä, jonka 

sisähalkaisija on tavallisesti 50-75 μm ja pituus alle 80 cm. Kapillaari täytetään 

elektrolyyttiliuoksella jolloin virran kytkemisen jälkeen päällystämättömässä silikakapillaarissa 

syntyy elektro-osmoottinen virtaus. Tämä virtaus liikkuu positiivisen ja negatiivisen elektrodin 

välillä ja kuljettaa mukanaan puskuria, negatiivisia sekä positiivisia ioneja. Näyte liikkuu 

kapillaarissa sähköstaattisten voimien vaikutuksesta. Mitä suurempi on analysoitavan ionin varaus, 

sitä nopeammin se liikkuu. Liikkuvan molekyylin tärkeitä ominaisuuksia ovat koko, muoto ja 

varaus. Ilmaisimina voidaan käyttää mm. UV/VIS-, fluoresenssi-, sähkönjohtokyky- ja 

massaselektiivistä detektoria. Sulfaatin CE-analytiikassa ilmaisimena käytetään yleensä UV 

detektoria. 

Cemis-Oulun UV/VIS detektoriin kytketyllä CE-laitteella on mitattu sulfaatteja aiemminkin 

prosessinäytteistä ja luonnonvesistä. Referenssimittaukset on tehty kappaleessa 4.2 kuvatulla IC-

laitteella. Sulfaatin erotusaika käytetyllä CE menetelmällä on alle 4 min. Lisäksi kapillaari 

esikäsitellään ennen ajoa ja puhdistetaan jokaisen ajon jälkeen, jolloin kokonaisanalyysiajaksi 

näytettä kohti tulee noin 10 min. Käytössä olevalla analyysimenetelmällä voidaan mitata sulfaattia 

pitoisuusalueella 5 mg/l - 250 mg/l. Merkittävästi väkevämpiäkin näytteitä voidaan analysoida, kun 

näytettä laimennetaan. Tässä vertailumittauksessa tutkitut näytteet analysoitiin 

laboratoriomittakaavan CE -laitteella (MDQ, Beckman Coulter). CEMIS-Oulu on juuri saanut 

käyttöön vastaavasta MDQ -laitteesta muokatun online version, jossa analyysilaitteistoon on 

yhdistetty näytteensyöttöpumppu ja läpivirtauskyvetti. Alustavissa kokeissa online CE-laite on 

toiminut moitteettomasti. 
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Vertailumittauksessa olleet kaivosvesinäytteet mitattiin 16.-17.10.2013. Näytteet suodatettiin 0,45 

µm membraanin läpi. Kaikista näytteistä tehtiin kolme rinnakkaista laimennosta. Jokainen 

laimennos ajettiin kolmena rinnakkaisena eli näytettä kohden tehtiin 9 mittausta. Mittausten 

standardipoikkeama per näyte oli 3,7-6,4 %. Suurin poikkeama 6,4 % oli näytteellä, jonka 

sulfaattipitoisuus oli yli 9000 mg/l IC:n mukaan. /24/ 

 

Kuva 4. CE-laite. 

4.3.1 Kapillaarielektroforeesin haasteet ja edut /27/ 

Optimoitavia parametrejä uutta CE-menetelmää kehitettäessä ovat sähkökentän voimakkuus, pH, 

elektrolyyttiliuoksen ionivahvuus ja konsentraatio, lämpötila, lisäaineet, orgaaninen modifioija, 

injektoidun näytteen pitoisuus ja kapillaarin dimensiot. Optimoidussa menetelmässä nämä 

olosuhteet pidetään vakiona. 

Kapillaarielektroforeesilaitteisto vaatii koulutettua henkilökuntaa näytteiden ajoon, laitteen 

ylläpitoon ja huoltoon, sekä tulosten analysoimiseen. Silikakapillaari, jossa erottuminen tapahtuu 

menettää erotuskykynsä ajan myötä, jolloin kapillaari on uusittava. Yhdellä kapillaarilla pystytään 

yleensä analysoimaan 100-500 näytettä, näytteistä ja menetelmästä riippuen. Kapillaari on tavallista 

silikakapillaaria, jota voidaan ostaa isossa erässä bulkkitavarana, jolloin yhden kapillaarin hinnaksi 

tulee noin 10-20 €. Laitteelle täytyy aika-ajoin vaihtaa myös erotuspuskurit ja pesuliuokset. 

Liuottimien ja reagenssien kulutus on tosin minimaalista esim. nestekromatografiaan verrattuna.  

CE-laite tarvitsee sähkövirtaa, sekä lämpimän ja sateelta suojatun kuivan tila. Laitteelle tulee olla 

myös suodattava näytteensyöttö sekä tarvittaessa automatisoitu näytteen laimennos, jotta laitetta 

voidaan hyödyntää online-analytiikassa.  
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Kapillaarielektroforeesin etuja nestekromatografiaan verrattuna ovat lyhyempi analyysiaika, 

pienemmät näytemäärät ja erittäin pieni liuottimien kulutus. Yleensä matriisihäiriöt ovat pieniä, 

eikä näytteen esikäsittelyä laimennusta lukuun ottamatta tarvita. 

4.4 Titraattoriteknologia 

 

Titraattoriteknologiaa hyödynnettäessä puhutaan nefelometrisestä määrityksestä, jolloin sulfaatti 

määritetään nefelometrisesti bariumsulfaattina (BaSO4). Titraattoriteknologiaa on kehitetty siten, 

että vertailevia mittauksia on tehty Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa standardin SFS 

5738 mukaisesti (Veden sulfaatin määritys. Nefelometrinen menetelmä) /11/. Titraattorin mitat ovat 

noin 2 m * 1 m * 0,5 m (korkeus * leveys * syvyys) 

Titraattoriteknologiassa näytemäärä pidetään vakiona. Näytteeseen lisätään isopropanoli, 

laimennetaan näyte tislatulla vedellä sekä lisätään bariumkloridi. /11/ Isopropanolia käytetään 

stabilointiaineena. Isopropanoli ei sinänsä osallistu reaktioon, vaan ainoastaan stabiloi 

saostumisreaktioita. Näin bariumsulfaattisakasta saadaan tasalaatuinen eikä se laskeudu niin 

nopeasti. Nykyisin Metso käyttää stabilointiliuoksena sulfaattimääritysstandardin SFS 5738 tai 

ASTM 9038 mukaista stabilointiliuosta. /43/ 

Seuraava reaktioyhtälö kuvaa bariumsulfaattisakan muodostumista: 

       ( )     
  ( )       ( )     

 (  ) /5/ 

Bariumsulfaattisakan muodostuminen ja sakan muodostumisen pysähtyminen huomataan optisesti 

ja tästä voidaan laskea sulfaatin määrä. 

Mittaukset suoritettiin 16.-17.10.2013 välisenä aikana. Näytteitä ei suodatettu. Jokaiselle näytteelle 

tehtiin 3-5 mittausta ja niistä laskettiin keskiarvo. Metson titraattoriteknologialla ei ole aiemmin 

mitattu kaivosteollisuuden vesiä tai ylipäätään vesiä, joiden sulfaattipitoisuus on yli 1000 mg/l. 

Näin ollen näytteille, joiden pitoisuus oli yli 1000 mg/l, parametrointia täytyi muuttaa. /11/ 

4.4.1 Titraattoriteknologian haasteet ja edut 

 

Titraattori tarvitsee toimiakseen lämpimän, suojatun tilan sekä tislattua vettä, sähköä ja paineilmaa. 

Titraattorilla on myös säännöllinen huoltotarve 1-3 kuukauden välein. Huollon yhteydessä 

titraattorin bariumkloridi- ja isopropanolisäiliöt täytyy käydä täyttämässä. Teknisiltä 

ominaisuuksiltaan titraattori on jo online-kelpoinen näytteenottoineen mutta yli 1000 mg/l 

sulfaattipitoisuuksien mittaamiseen täytyy laitteeseen tehdä pieniä muutoksia, esimerkiksi kasvattaa 

titraattorin näytekupin kokoa tai säätää valon määrää. 

4.5 Aikaerotteinen Raman- ja perinteinen Raman-teknologia 

 

VTT:n Raman-teknologia perustuu valonsirontaan. Näytteeseen kohdistetaan 532 nm laserpulssi, 

jolla saadaan sulfaattimolekyyli värähtelemään. Raman-spektroskopian suurin haaste on 

fluoresenssi, joka saattaa peittää alleen Raman-siroavan signaalin. Aikaerotteisessa Ramanissa 
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käytetään SPAD:a CCD:n sijaan, jolloin molekyyli viritetään ja viritys purkautuu sirontasignaalin 

kautta ennen kuin fluoresenssi muodostuu (kuva 6 ja 7). Yleensä siis molekyylit saadaan 

värähtelemään ennen fluoresenssin muodostumista mutta perinteisellä Raman-teknologialla ei voida 

erottaa molekyylivärähtelyjä ja fluoresenssi-ilmiötä toisistaan. /12, 13/ 

Fluoresenssia voi aiheuttaa tummat vedet (humus). Joskus myös mineraalit ja epäorgaaniset aineet 

fluoresoivat. Kiintoaines vaikuttaa spektriin. /12/ 

 

Kuva 5. Aikaerotteisen Raman-mittauksen suunnitteilla oleva ulkoasu. Näytekupin leveys 5 cm. 

/14/ 

Kuva 6. Raman-sirontasignaalin ja fluoresenssin muodostuminen ajan suhteen. /13/ 
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Kuva 7.  Aallonpituuden ja fluoresenssin suhde. /13/ 

Näytteet mitattiin poikkeuksellisesti perinteisellä Raman-spektroskopialla, kaupallisella Kaiser 

RXN1 Raman-spektrometrillä, koska aikaerotteisen Raman –teknologiaan perustuvan mittarin 

kehitystyö oli vielä kesken. RXN1 Raman-spektrometrissä käytettävä aallonpituus on 785 nm ja 

laserin teho 400 mW. /42/ Näytteitä mitattaessa ei havaittu fluoresenssi-ilmiötä, joten perinteiseen 

Raman-spektroskopiaan perustuva mittaus oli riittävä. Näytteet mitattiin 24.1.2014 ja 4.2.2014 eli 

noin 3 kuukautta näytteenotosta. Kukin näyte mitattiin yhden kerran. VTT:n mukaan näytteet 

muistuttivat mittaushetkellä kirkasta hanavettä eikä niissä ollut saostumia. /39/  

GTK:n mukaan erityisesti kaivosalueiden vesissä raudan saostuminen muuttaa liuenneiden 

alkuaineiden jakaumia ja esimerkiksi sulfaatti voi kerasaostua rautasakkoihin tai saostua raudan 

kanssa rautasulfaattisaostumina. Lisäksi sulfaatti voi kompleksoitua muiden metallien, kationien 

kanssa ja myös kiinnittyä säilytysastian seinämiin. Jos on kyse pohjavesistä (tai vähähappisista 

pintavesistä), niin reaktiot voivat olla hyvinkin voimakkaita, kun näyte hapettuu säilytyksen aikana. 

Sulfaatille on suositus analysoida se viimeistään viikon sisällä näytteenotosta /4/. 

Käsittelemättömien vesinäytteiden analysoiminen mahdollisimman pian, ilman turhaa viivettä on 

aina suositeltavaa, jotta voidaan mitata sitä veden koostumusta, joka oli näytteenottotilanteessa. /40/ 

4.5.1 Aikaerotteisen Raman- sekä perinteisen Raman-teknologian haasteet ja edut 

 

Aikaerotteisen Raman-teknologian saattaminen online-mittalaitteeksi vaatii teknisesti 

näytteenottoon kuituoptiikkaa ja kuituoptiikan päässä olevan mittaikkunan puhdistus on ratkaistava. 

Laite tarvitsee myös suojaisan tilan sekä sähköt. Näytettä ei tarvitse laimentaa eivätkä liuosmäärien 

vaihtelut tai pakkanen vaikuta, kunhan näyte pysyy sulana. Laskennan automatisointi spektreistä 

täytyy vielä toteuttaa. 

 

Perinteinen Raman-spektroskopia, jolla näytteet mitattiin, tunnisti näytteissä olevan sulfaatin 

spektripiikkinä 980-990 1/cm (Raman shift), mutta ei reagoinut referenssimittausten tavalla 

sulfaattimääriin. Tuloksina olivat siis ainoastaan spektrit eli numeraalista tietoa ei ollut saatavana. 

Perinteisellä Raman-spektroskopialla pitäisi pystyä mittaamaan sulfaatti sekä kvalitatiivisesti että 

kvantitatiivisesti /41, 42/. Syitä mittausten epäonnistumiseen voi olla näytteiden liian pitkä 

säilytysaika (3kk), inhimilliset virheet esimerkiksi sekaannukset näyteastioiden kanssa tai näytteissä 

on jokin mittausta häiritsevä komponentti. 

 

Excitation wavelength 480 532 633 785 840 1064

Intensity of Raman 

scattering

100 62.3 33.0 14.0 10.7 4.1

Number of samples 

without fluorescence

~10% ~90%

Fluorescence decreases

Sensitivity decreases



13 
 

 13 

4.6 Sulfaattikyvettitesti (kaupallinen) 

 

Sulfaattikyvettitesti perustuu standardiin SFS 5738 (nefelometrinen menetelmä) ja mittaukset 

tehtiin Oulun yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmässä Oulussa Chemetricsin V-2000 

fotometrillä. Näytteitä jouduttiin laimentamaan ja tuloksena esitetään kahden rinnakkaisen 

määrityksen keskiarvoa. 

Sulfaattitestipaketti 30 mittaukseen (Sulfate Vacu-vials Kit, K-9203) saatiin Chemetricsiltä. 

Testipaketti sisältää happamaksi tekevän liuoksen, aktivointiaineen sekä muut tarvikkeet. 

Mittausalue on 8,0-100,0 ppm mutta laimentamalla voidaan mitata sulfaattipitoisempiakin liuoksia, 

kuten tässä tapauksessa tehtiin. Itse sulfaatin mittaukseen liuoksesta tarvitaan tässä tapauksessa 

Chemetricsin V-2000 fotometri. Sulfaatin mittaukseen käytetään aallonpituutta 420 nm. Mittauksen 

kulku on esitetty kuvassa 8. /15,16/ 

Testimenetelmä perustuu sameusmittaukseen. Sulfaatti-ioni reagoi bariumkloridin kanssa 

happamassa liuoksessa ja muodostaa bariumsulfaattikiteitä. Käsitellyn näytteen sameus on 

verrannollinen sulfaatin määrään näytteessä. /15, 16/ 

 

 

 

 

The Vacu-vials test procedure 

Kuva 8. Sulfaattikyvettitestin tekeminen. /15/ 

4.6.1 Sulfaattikyvettitestin haasteet ja edut 

 

Sulfaattikyvettitesti on testimenetelmänä halpa ja helppo hankkia mutta vaatii 

laboratoriotyöskentelyä eikä ole online-kelpoinen. Sulfaattikyvettitesti vaatii laimennoksen yli 100 

ppm sulfaattipitoisuuksille.  

5 TULOKSET 

 

Kolmelta eri kaivokselta saatiin näytteitä yhteensä yhdeksän kappaletta. Jokainen kaivos toimitti 

kolme sulfaattipitoisuudeltaan erilaista näytettä. Referenssimittaukset tehtiin ICP-OES:llä ja 

ionikromatografialla. ICP-OES:llä mitattiin alkuainerikin määrä ja ionikromatografialla 

sulfaattimäärä. ICP-OES:n rikkituloksista laskettiin sulfaattimäärä olettaen, että kaikki rikki on 

sitoutuneena sulfaatiksi. Rikki voi esiintyä liuoksessa myös sulfidina. Lisäksi sulfaattia mitattiin 

Metson titraattoriteknologialla, VTT:llä kaupallisella Raman-teknologialla, Cemis-Oulun 

kapillaarielektroforeesilla sekä kaupallisella kyvettitestillä. 
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Oulun yliopistolla mitattiin myös näytteiden pH sekä johtokyky. pH- ja johtokykymittaukset 

kuvastavat siis mittaushetkeä. Näytteenottohetkellä tulokset ovat voineet olla erilaiset. Johtokyvyn 

oletetaan käyttäytyvän samansuuntaisesti useissa tapauksissa sulfaatin kanssa. Johtokyky kuvaa 

veteen liuenneiden elektrolyyttien (ionien) kokonaismäärää /17/. Näytteistä ei mitattu kiintoainetta, 

koska kaikki näytteet olivat kirkkaita ja silmällä ei voinut kiintoainetta havaita. Ainoastaan 

näytteessä 3.3 oli jonkin verran mudan tai hiekan tapaista kiintoainesta. Näytteiden pH oli välillä 

7,3-8,8. 

Taulukossa 1 on esitetty kaikki tulokset Raman-spektroskopiaa lukuun ottamatta ja näiden tulosten 

pohjalta on tehty taulukot 2 ja 3. Kuvassa 9 nähdään tulokset VTT:n mittauksista kaupallisella 

Kaiser RXN1 Raman-spektrometrillä. Kuvissa 10, 11 ja 12 on eritelty Raman-spektrometrin 

tulokset kaivoksittain. 

ICP-OES:llä mitattu rikki on laskettu sulfaatiksi seuraavalla kaavalla: 

m(S)/M(S) = m(SO4)/M(SO4)  m(SO4), missä 

m(S) = rikin massa (esim. 1,66 g) 

M(S) = rikin moolimassa = 32,064 g/mol 

M(SO4) = sulfaatin moolimassa = (32,064+16*4) g/mol = 96,064 g/mol 

m(SO4) = sulfaatin massa (g) 

 

Taulukko 1. Kaivosvesien tulokset. 

 

KAIVOSVESIEN SULFAATTIKOEAJO

Menetelmä

Näytteet

ICP-OES-tuloksista 

laskennallinen 

sulfaatti [mg/L]

Ionikromatografia 

[mg/L]

Titraattoriteknologia 

[mg/L]

Kapillaarielektroforeesi 

[mg/L]

Kyvettitesti 

(turbidimetrinen) 

[mg/L]

ICP-OES 

(rikki, mg/L)

Time-

gated 

Raman 

[mg/L] pH

Johtokyky 

[mS/m]

Kaivos 1 Näyte 1.1 4973 4000 5422 4435 4567 1660 7,7 692

Kaivos 1 Näyte 1.2 3985 3500 4927 3653 3776 1330 8,4 517

Kaivos 1 Näyte 1.3 2756 2700 3324 2678 2524 920 8,8 431

Kaivos 2 Näyte 2.1 2487 2400 3255 2300 2341 830 7,7 396

Kaivos 2 Näyte 2.2 479 430 403 406 343 160 7,3 193

Kaivos 2 Näyte 2.3 419 350 377 361 306 140 7,6 153

Kaivos 3 Näyte 3.1 869 780 954 762 729 290 7,8 162

Kaivos 3 Näyte 3.2 9258 9000 17480 9350 10325 3090 7,9 1038

Kaivos 3 Näyte 3.3 4824 4400 13566 4875 4889 1610 8,3 701
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Kuva 9. Kaiser RXN1 Raman-spektrometrin sulfaattitulokset spektripiikkinä 980-990 1/cm 

(Raman shift).

 

Kuva 10. Kaivos 1:n näytteistä saadut Raman-spektrit ja referenssitulokset ionikromatografialla. 
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Kuva 11. Kaivos 2:n näytteistä saadut Raman-spektrit ja referenssitulokset ionikromatografialla. 

 

Kuva 12. Kaivos 3:n näytteistä saadut Raman-spektrit ja referenssitulokset ionikromatografialla. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

Kuvassa 13 on esitetty johtokyvyn ja ionikromatografilla mitatun sulfaatin välinen riippuvuus. 

Kuvissa 14 ja 15 on verrattu referenssimenetelmiä ICP-OES ja IC. Referenssimittausten 

oikeellisuustarkastelussa havaitaan, että johtokykymittaus seuraa melko hyvin näytteissä olevan 

rikin määrää. Samoin, kun verrataan ICP:tä ja IC:tä, huomataan, että mittausten välinen korrelaatio 

R
2
 = 0,99. Näin ollen tulosten tarkastelussa voidaan luottaa siihen, että ionikromatografiasta saadut 

tulokset ovat luotettavia. 

 

Kuva 13. Johtokyvyn ja sulfaatin välinen riippuvuus. 
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Kuva 14. Ionikromatografian (sulfaatti) sekä ICP-OES:n (alkuainerikki) vertailu. 

 

 

Kuva 15. Riippuvuussuhde rikin määrän ja sulfaatin välillä. 

Kuvassa 16 on esitetty pylväsdiagrammi, jossa ionikromatografiaan on verrattu näytepisteittäin 

muita käytettävissä olevia teknologioita. Aikaerotteinen Raman ei ole tässä mukana, koska sen 

kehitystyö on vielä kesken. Perinteisen Raman-spektroskopian spektrien tulkinta 

ionikromatografiaan tehdään myöhemmin tässä kappaleessa, koska numeerisia tuloksia ei ollut 

saatavana, vaan ainoastaan spektrit. 

Taulukossa 2 ionikromatografian antamasta tuloksesta on vähennetty eri teknologioiden antama 

tulos näytepisteittäin. Esimerkiksi Kaivos 1 Näyte 1.1: 4000 mg/l (IC) – 5422 mg/l 

(titraattoriteknologia) = -1422 mg/l, mikä on poikkeama referenssiarvosta. Taulukossa 3 puolestaan 
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Kaivos 1 Näyte 1.1.: -1422 mg/l (poikkeama referenssiarvosta, IC-titraattoriteknologia) / 4000 mg/l 

(IC) * 100 % = -35,5 %, mikä on prosentuaalinen ero referenssiin. Mitä lähempänä nollaa ovat 

taulukoiden 2 ja 3 lukemat, sen lähempänä tulos on ionikromatografian antamaa tulosta.  

Kuvasta 16 nähdään, että titraattoriteknologian antamat sulfaattitulokset ovat aina 

ionikromatografiatulosta suuremmat kaikissa muissa näytteissä paitsi 2.2:ssa. Näytteille 3.2 ja 3.3 

titraattoriteknologia antaa jopa kaksin- ja kolminkertaiset arvot. Näin ollen on mahdollista, että 

kaivos 3:n sulfaattipitoisimmissa näytteissä jokin komponentti häiritsee mittausta. Koska näyte 3.3 

on sulfaattipitoisuudeltaan samaa tasoa kuin näyte 1.1., pitäisi niiden tulokset olla samaa tasoa. 

Näyte 3.2:n sulfaattipitoisuus on IC:n mukaan jopa 9000 mg/l, ja titraattoriteknologiaa on tähän 

mennessä hyödynnetty vesillä, joiden sulfaattipitoisuus on alle 1000 mg/l. Tuloksista huomaakin, 

että sulfaattipitoisuudeltaan alhaisimmille näytteille 2.2 ja 2.3, titraattoriteknologia antaa 

parhaimmat tulokset (poikkeama referenssiin 6-8 %). Titraattoriteknologia toimi riittävän tarkasti 

alle 500 mg/l pitoisuuksissa ja suuntaa antavasti kaivosten 1 ja 2 näytteillä sekä kaivos 3:n 

näytteellä 3.1. Selvitettäväksi jää, epäonnistuivatko mittaukset 3.2 ja 3.3 laiteteknisistä syistä vai 

onko näissä näytteissä jotakin titrausta häiritsevää. Syitä 3.2 epäonnistuneelle mittaukselle voi olla 

se, että suuren sulfaattipitoisuuden vuoksi näytemäärää on jouduttu pienentämään ja tällöin titraus 

ei toimi. Näyte 3.3 epäonnistuminen saattaa viitata siihen, että edellisestä näytteestä 3.2 on jäänyt 

jäämiä titraattoriin. Jotta titraattoria voitaisiin käyttää yli 1000 mg/l sulfaattipitoisuuksille, täytyisi 

näytekuppia suurentaa, jotta näytemäärä voitaisiin pitää vakiona. Lisäksi todennäköisesti myös 

valon määrää täytyy muuttaa. Valon määrän avulla määritetään titrauksen päätepiste. 

Kuvasta 16 sekä taulukoista 2 ja 3 huomataan, että kapillaarielektroforeesitulokset vastasivat 

suhteellisen hyvin ionikromatografialla saatuja tuloksia: maksimissaan poikkeama referenssiarvosta 

oli noin 11 %. Kapillaarielektroforeesilla oli tehty eniten rinnakkaisia määrityksiä per näyte. 

Kyvettitesti toimi huonommin kuin kapillaarielektroforeesi mutta paremmin kuin 

titraattoriteknologia yli 500 mg/l sulfaattipitoisuuksilla. Titraattoriteknologia oli alle 500 mg/l 

pitoisuuksilla kyvettitestiä tarkempi. 

Perinteinen Raman-spektroskopia tunnisti näytteissä olevan sulfaatin spektripiikkinä 980-990 1/cm 

(Raman shift) mutta ei reagoinut referenssimittausten mukaisesti sulfaattimääriin. Tuloksina olivat 

siis ainoastaan spektrit eli numeraalista tietoa ei ollut saatavana. Perinteisellä Raman-

spektroskopialla pitäisi pystyä mittaamaan sulfaatti sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti /41, 

42/. Syitä mittausten epäonnistumiseen voi olla näytteiden liian pitkä säilytysaika (3 kk), 

inhimilliset virheet esimerkiksi sekaannukset näyteastioiden kanssa tai sitten kaivosten vesissä jokin 

komponentti häiritsee Raman-mittausta. Kun tarkastellaan kuvia 10, 11 ja 12 ja spektripiikin 

intensiteetin erotusta (piikin korkeus) kohdassa 980-990 1/cm (Raman Shift), huomataan, että piikin 

korkeudet eivät täsmää referenssimittauksina käytetyn ionikromatografian tuloksiin. Esimerkiksi 

kuvassa 12 näytteet 3.2 ja 3.3 spektripiikit ovat yhtä korkeat, vaikka sulfaattimäärä näytteissä 3.2 on 

9000 mg/l ja näytteessä 3.3 4400 mg/l. Lisäksi kyseisessä kuvassa korkeimman spektripiikin antaa 

näyte 3.1, jonka sulfaattipitoisuus on vain 780 mg/l. 

 

Mittausepävarmuuksien tarkastelu eri teknologioiden välillä on haasteellista, koska 

mittausepävarmuuksien tarkastelu on laitekohtaista ja se perustuu siihen, että mitataan sertifioitu 
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näyte, jonka sulfaattipitoisuus on tunnettu. Tästä näytteestä mitataan useita toistoja, jolloin 

mittaustulosten hajonta voidaan määrittää. Jos halutaan verrata mittalaitetta johonkin 

referenssimittalaitteeseen, täytyy seurantamittauksia tehdä useita, jotta nähdään, miten 

mittaustulokset käyttäytyvät pitkällä aikavälillä.  

 

 

Kuva 16. Sulfaattitulokset. 
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Taulukko 2. Poikkeama referenssiarvosta. 

  Poikkeama referenssiarvosta (mg/l)     

  
IC-laskennallinen 
sulfaatti ICP-OES 

IC-
titraattoriteknologia IC-CE IC-kyvettitesti 

Kaivos 1 Näyte 1.1 -973 -1422 -435 -567 

Kaivos 1 Näyte 1.2 -485 -1427 -153 -276 

Kaivos 1 Näyte 1.3 -56 -624 22 176 

Kaivos 2 Näyte 2.1 -87 -855 100 59 

Kaivos 2 Näyte 2.2 -49 27 24 87 

Kaivos 2 Näyte 2.3 -69 -27 -11 44 

Kaivos 3 Näyte 3.1 -89 -174 18 51 

Kaivos 3 Näyte 3.2 -258 -8480 -350 -1325 

Kaivos 3 Näyte 3.3 -424 -9166 -475 -489 

 

Taulukko 3. Prosentuaalinen ero referenssiin (%) 

  Prosentuaalinen ero referenssiin (%)     

  
IC-laskennallinen 
sulfaatti ICP-OES 

IC-
titraattoriteknologia IC-CE IC-kyvettitesti 

Kaivos 1 Näyte 1.1 -24,3 -35,5 -10,9 -14,2 

Kaivos 1 Näyte 1.2 -13,8 -40,8 -4,4 -7,9 

Kaivos 1 Näyte 1.3 -2,1 -23,1 0,8 6,5 

Kaivos 2 Näyte 2.1 -3,6 -35,6 4,2 2,5 

Kaivos 2 Näyte 2.2 -11,5 6,3 5,6 20,2 

Kaivos 2 Näyte 2.3 -19,8 -7,6 -3,1 12,5 

Kaivos 3 Näyte 3.1 -11,4 -22,3 2,3 6,5 

Kaivos 3 Näyte 3.2 -2,9 -94,2 -3,9 -14,7 

Kaivos 3 Näyte 3.3 -9,6 -208,3 -10,8 -11,1 

 

7 VIRANOMAISNÄKÖKULMA  
  

Toiminnanharjoittaja hakee ympäristölupaa toiminnalleen aluehallintovirastosta (AVI). Luvassa 

määrätään muun muassa vesistöön laskettaville vesille pitoisuusrajat. Toiminnanharjoittaja esittää 

tiedot toiminnasta ja päästöistä lupahakemuksessaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(ELY-keskus) valvoo alueillaan toiminnanharjoittajan toimintaa luvan mukaisesti. ELY-keskus 

myös hyväksyy toiminnanharjoittajan esittämän tarkkailusuunnitelman. Tässä keskitytään 

velvoitetarkkailun päästö- ja ympäristötarkkailuun.  

Online-mittalaitteiden käytölle kaivosten luontoon laskettaville vesille ei ole tällä hetkellä olemassa 

ohjetta viranomaisten taholta. Toiminnan tarkkailuun on olemassa ohjeistusta. Mittalaitteiden kautta 

saadun tiedon hyväksyminen osaksi valvontaa on hyväksytty tapauskohtaisesti 
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toiminnanharjoittajan tarkkailusuunnitelmassa ehdotetun mukaisesti. Lupamääräyksissä vaaditaan 

vähän jatkuvatoimisia mittalaitteita ja se on ollut yleisesti vapaaehtoista toiminnanharjoittajalta. 

Useammassa kaivostoiminnan ympäristöluvassa on määrätty jatkuvatoimista pH-mittausta 

lähtevälle vedelle. Edelleen käytäntönä voi olla myös pH-mittaus laboratorio-olosuhteissa, 

huoneenlämmössä. /28/ 

Muilla teollisuuden toimialoilla kuin kaivosteollisuudessa on tapauskohtaisesti käytössä 

jatkuvatoimisia mittareita, etenkin käytöntarkkailussa. Eräässä elintarvikelaitoksen 

ympäristöluvassa on edellytetty jatkuvatoimista pH-, lämpötila- ja virtausmittausta. Tulokset 

raportoidaan ELY-keskukselle ja kunnan vesihuoltolaitokselle kuukausittain vuorokautisen min, 

max, ka-arvot ja selitetään poikkeamat. Usein poikkeaman syy on tekninen esim. anturin likaisuus, 

sähkökatko, huolto tms. /28/  

Yleisellä tasolla mittalaitteen luotettavuus, tarkkuus ja toistettavuus tulee olla tiedossa 

mittalaitevalmistajan kautta. Mittalaitteille esitetyt tarkkuudet voivat vaihdella muuttujien kesken ja 

ovat usein riippuvaisia myös mittalaitteen ja mittauselektrodin toimintalämpötilasta. Esimerkkinä 

YSI professional-mittalaitteen pH-arvolle on esitetty tarkkuus +/- 0,2 yksikköä ja 

sähkönjohtokyvylle +/- 0,5 % mittaustuloksesta tai 0,001 mS/cm (kumpi vain on suurempi). 

Vertailun vuoksi laboratoriomittauksissa pH-mittauksen tarkkuus on tasoa +/- 0,01 yksikköä. /28, 

29/ 

Jatkuvatoimisia maastomittalaitteita on käytössä ja ne ovat yleisesti hyväksyttyjä 

laboratoriotulosten ohella ja joissakin tapauksissa kaivostoiminnan ympäristöntilan seurannan 

erillisselvityksissä. Maastossa mitatut tulokset voivat vaihdella verrattuna laboratoriomittauksiin, 

riippuen muun muassa hapen määrästä, lämpötilasta ja vedessä olevien alkuaineiden 

saostumareaktioista. Tämä toiminnanharjoittajan tulee huomioida. /28, 29/ 

Maastomittaukset mittaavat usein luotettavammin puhtaampia luonnonvesiä kuin 

teollisuustoiminnan alapuolisia vesiä mm. mittalaitteiden antureiden likaantumisen vuoksi tai 

tulosten tulkinnan takia. Mittalaitteiden epävarmuustekijät tulisi tuntea, jotta tuloksia voidaan 

tulkita oikein. Mikäli maastomittalaitteissa havaitaan muuttujien arvoissa muutoksia, tulisi 

ensimmäiseksi tarkastaa mittalaitteen toiminta. /28/ 

Online-mittareilla on mahdollista vähentää varsinaisen kuormitustarkkailun mittauksia, mutta 

varsinainen kuormitustarkkailu tulisi edelleen tehdä virallisten näytteiden perusteella 

(laboratoriomittaukset). ELY-keskusten välillä voi esiintyä eroja online-mittalaitteiden 

hyväksynnän suhteen osaksi velvoitetarkkailua. Hyväksyminen on tapauskohtaista 

toiminnanharjoittajan tarkkailusuunnitelmaan tekemien ehdotuksien mukaisesti. Eduiksi katsotaan, 

että jatkuvatoimiset mittalaitteet nopeuttavat reagointia poikkeustilanteisiin ja haitoiksi puolestaan 

mittareiden käyttö- ja huoltotoimenpiteet sekä mittalaitteiden epävarma toiminta. Myös 

tiedonsiirron kanssa on todettu ongelmia. /28/ 

Oletettavaa on, että sulfaatin mittauksen muuttaminen täysin online-mittaukseksi vaatisi ensin 

laboratoriotulosten ja online-mittaustulosten vertailututkimuksen. Tulisi pystyä todentamaan, että 

online-mittausten tulokset ovat yhteneväisiä laboratoriomittaustulosten kanssa, ottaen huomioon 
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muutokset veden laadussa eri tilanteissa (esim. vuodenaikaisvaihtelu, pitoisuustason muutokset, 

lämpötilavaihtelut, humuspitoisuus tms.) ja mittausten epävarmuudet. /28/ 

7.1 Ympäristölupien tarkastelua sulfaatin ja jatkuvatoimisten mittausten osalta 

 

Pyhäsalmen kaivoksen (Pyhäsalmi Mine Oy) Aluehallintoviraston (AVI) lupapäätöksissä /31, 32/ 

Pyhäsalmen kaivos ilmoittaa, että Pyhäsalmen kaivoksella vuosina 1994-2003 jäteveden 

keskimääräinen virtaama on ollut 6,85 Mm
3
/a ja kuormitus noin 12 000 tonnia sulfaattia vuodessa. 

Vesistöön johdettavan jäteveden sulfaattipitoisuus on ollut keskimäärin 1660-1839 mg/l. AVI ei ota 

kantaa sulfaattipitoisuuteen, mutta määrää, että kaivokselta vesistöön johdettavan veden määrää ja 

happamuutta (pH) on seurattava jatkuvatoimisesti mittaavalla rekisteröivällä mittarilla. 

Jatkuvatoiminen mittaus on otettava käyttöön 1.6.2008 mennessä. Ennen tätä mainitut tiedot 

voidaan hankkia päivittäin tapahtuvalla näytteenotolla ja virtaamien selvittämisellä. Päivittäin 

tapahtuva jätevesinäytteiden otto voidaan korvata automaattisella näytteenottoasemalla, jossa 

näytteiden otto tapahtuu virtaamapainotteisesti ja analysointi suoritetaan näin kerättävistä 

kokoomanäytteistä. 

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja tai muita kyseessä olevien viranomaisten 

hyväksymiä menetelmiä. Jatkuvatoimiset mittalaitteet on kalibroitava laitetoimittajan suositusten 

mukaisesti. 

 

Kittilän kultakaivoksen (Agnico Eagle Finland Oy) Aluehallintoviraston päätöksissä /33, 34/ 

puolestaan mainitaan, että pintavalutuskentille johdettavan veden kokonaispitoisuudet alittavat 

virtaamapainotteisena kuukausikeskiarvona laskettuna esimerkiksi sulfaatin osalta seuraavat raja-

arvot: 30.6.2014 alkaen enintään 2000 mg/l ja tavoitteena vuodesta 2017 lähtien alle 1000 mg/l. 

Lisäksi kaivosalueelta pintavalutuskentille johdettavien lupamääräysten 11 ja 12 tarkoittamien 

käsiteltyjen jätevesien aiheuttama yhteenlaskettu antimoni- ja sulfaattipäästö vesiin vuodessa saa 

olla enintään taulukon 4 mukainen. Ympäristölupa 06/2013 /34/ ei ole vielä voimassa, koska siitä 

on valitettu.  

 

Taulukko 4. Kittilän kultakaivoksen antimoni- ja sulfaattipäästöjen enimmäismäärä vesiin 

vuodessa. 

 
 

Jatkuvatoimisista mittauksista mainitaan puolestaan seuraavaa: pintavalutuskentille 1 ja 4 

johdettavan veden kiintoainepitoisuutta, virtaamaa ja pH-arvoa on seurattava jatkuvatoimisesti.  
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Kittilän kultakaivoksella on jo käytössä online-mittareita/mitta-asemia, jotka mittaavat 

uloslaskettavasta vedestä pH:ta, virtaamaa ja kiintoainetta /44/. 

 

Talvivaaran nikkelikaivoksen (Talvivaara Sotkamo Oy) Aluehallintoviraston lupapäätöksessä /35/ 

likaantuneet vedet on käsiteltävä hakemuksessa esitetyllä tai vähintään vastaavan tehoisella tavalla 

niin, että jokaisesta käsittelykohteesta vesistöön johdettavan veden kokonaispitoisuudet alittavat 

virtaamapainotteisena kuukausikeskiarvona laskettuna raja-arvon 6000 mg/l sulfaatin osalta. Lisäksi 

sulfaattipäästöt vesiin vuosittain saavat olla taulukon 5 mukaiset. 

 

Taulukko 5. Talvivaaran kaivoksen sulfaattipäästöjen enimmäismäärä vesiin. 

  Sulfaattipäästöjen enimmäismäärä 

16.5.-31.12.2013 12 000 t 

2014 12 000 t 

v. 2015 alkaen 1300 t/vuosi 

 

Lisäksi päätöksessä mainitaan, että Lumijoen virtaamien jatkuvatoiminen mittaus on muun ohella 

sisällytettävä vaikutustarkkailuun. Talvivaaran ympäristölupaan on haettu muutosta mutta 

muutoksenhausta huolimatta lupa on voimassa. 

 

Sotkamo Silver Oy:n Tipakselle tulevan hopeakaivoksen Aluehallintoviraston lupapäätöksessä /36/ 

kaivoksen oma arvio selkeytyksestä pintavalutuskentälle johdettavasta veden laadusta sulfaatin 

osalta on 636-708 mg/l. AVI:n päätöksessä sulfaattipitoisuuden on alitettava 1000 mg/l 

kuukausikeskiarvona. 

 

Lisäksi luvassa mainitaan, että Sotkamo Silver Oy:n kaivosalueen selkeytysaltaista 

pintavalutuskentälle johdettavien käsiteltyjen jätevesien määrää mitataan jatkuvatoimisesti ELY-

keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Kaivoksen toimintavaiheessa selkeytysaltaista 

pintavalutuskentälle johdettavan veden pH, sähkönjohtavuus ja kiintoainepitoisuus mitataan 

jatkuvatoimisesti ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

 

Pampalon kultakaivoksen Aluehallintoviraston päätöksessä /37/ kaivos on maininnut, että 

kaivospiirin alueelta poistettavan vesimäärän mukana luontoon päätyy sulfaatteja 80 mg/l ja 

vuodessa 40 tonnia. Päätöksessään AVI ei ota tähän kantaa eikä vaadi jatkuvatoimisia mittareita. 

 

Kaikissa AVI:n päätöksissä on myös raja-arvot metalleille mutta niitä ei ole esitetty tässä. 

Yhdessäkään tässä kappaleessa käsitellyssä ympäristöluvassa ei mainita jatkuvatoimista sulfaatin 

mittausta. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Työssä kartoitettiin erilaisia teknologioita sulfaattien mittaamiseen kaivosteollisuuden vesi-

/jätevesijakeista. Kolmelta eri kaivokselta saatiin näytteitä ja jokainen kaivos toimitti 

sulfaattipitoisuudeltaan kolme erilaista vesijaetta. Jakeiden referenssimittauksena käytettiin Oulun 
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yliopiston hivenainelaboratorion ICP-OES-laitetta ja Oulun yliopiston soveltavan kemian 

tutkimusryhmässä Kokkolassa ionikromatografia. Myös pH ja johtokyky mitattiin Oulun yliopiston 

hivenainelaboratoriolla. ICP-OES mittaa alkuainerikkiä ja ionikromatografia sulfaattien määrää. 

Uusina teknologioina käytettiin Metson titraattoritekniikkaa sekä Cemis-Oulun 

kapillaarielektroforeesia. VTT mittasi näytteet kaupallisella Raman-spektroskopialla mutta on 

kehittämässä aikaerotteista Raman-spektroskopiaan perustuvaa mittalaitetta. Raman-spektroskopian 

tarkkoja tuloksia ei saatu, ainoastaan spektrejä tulkittiin. Lisäksi testattiin kaupallista 

sameusmittaukseen perustuvaa kyvettimenetelmää Oulun yliopiston soveltavan kemian 

tutkimusryhmässä Oulussa. 

ICP-OES, ionikromatografia ja johtokyky korreloivat hyvin keskenään. Tästä voidaan päätellä, että 

ionikromatografia referenssimittauksena on luotettava.  

Mittaustuloksia arvioitaessa paras teknologia oli kapillaarielektroforeesi. Seuraavaksi 

luotettavimmat tulokset antoi kyvettitesti yli 500 mg/l sulfaattipitoisuuksille. Alle 500 mg/l 

sulfaattipitoisuuksilla puolestaan titraattoriteknologia oli kyvettitestiä luotettavampi. Perinteinen 

Raman-spektroskopia tunnisti näytteissä olevan sulfaatin spektripiikkinä mutta ei reagoinut 

referenssimittausten mukaisesti sulfaattimääriin. 

Mittareiden online-kelpoisuuden arvioinnissa titraattoriteknologia on näistä vaihtoehdoista kehitetty 

teknisesti pisimmälle. Mittari voi toimia lämpimissä olosuhteissa, kun saatavilla on puhdasta vettä, 

sähköä ja paineilmaa. Laite tulee parametroida yli 1000 mg/l sulfaattipitoisuuksille. 

Kapillaarielektroforeesia ollaan viemässä online-kelpoiseksi mutta myös se tarvitsee sähköä, 

lämpimän tilan sekä suodattavan näytteenoton. Kapillaarielektroforeesilla saadaan hyvä 

toistettavuus mittauksissa sekä luotettavuus tuloksissa. Aikaerotteista Raman-spektroskopiaa ei 

välttämättä tarvita kaivosvesien analysointiin, koska fluoresenssia ei ollut havaittavissa. Näin ollen 

tavallista Raman-spektroskopiaa voitaneen käyttää sulfaattimäärityksissä edellyttäen, että määritys 

on kvalitatiivisen lisäksi myös kvantitatiivinen ja että tulokset saadaan numeeriseen muotoon. 

Sulfaattien mittaamiseen ei ole löytynyt sulfaattikoetta suunniteltaessa sensoreita, jotka voitaisiin 

asentaa suoraan mittakaivoon esimerkiksi puhdistettujen kaivosvesien purkupaikoille. Useiden 

mittalaitevalmistajien mukaan mittausolosuhteet ovat haastavat (ulkolämpötilavaihtelut -40 C - +30 

C, sade, lumi jne) mittareille, joiden käytännössä pitäisi olla tarkkoja, luotettavia ja huoltovapaita. 

Tällaisen online-sensorin pitäisi saada hyväksyntä myös viranomaisilta, jotta laboratoriossa tehtävää 

velvoitetarkkailua voitaisiin vähentää. Toisin sanoen, vielä ei ole löydetty/kehitetty 

sulfaattipitoisuusmittaria, joka toimisi ympäristöolosuhteissa ilman sähköä ja vähäisellä huollon 

tarpeella. 

Tässä raportissa mainittuja Aluehallintoviraston lupapäätöksiä tarkastellessa voidaan todeta, että 

jatkuvatoimisia pH-, virtaus- ja kiintoainemittareita vaaditaan useammassa kuin yhdessä luvassa. 

Lisäksi jatkuvatoimista johtokykymittaria on vaadittu yhdessä lupapäätöksessä. Sulfaattien määrä 

ulosjohdettavissa vesissä on minimissään 80 mg/l (toiminnanharjoittajan arvio) ja maksimissaan 

6000 mg/l (AVI:n lupapäätös /35/ virtaamapainotteinen kuukausikeskiarvo). Aluehallintoviraston 

lupapäätöksissä sulfaattipitoisuusrajat kiristyvät koko ajan. Suurin luparaja on siis alle 6000 mg/l ja 

pienin luparaja alle 1000 mg/l. Lisäksi osalle kaivoksista on määrätty vuosittainen sulfaattipäästöjen 
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maksimimäärä, mikä voi tarkoittaa ulosjohdettavien vesien juoksutusten keskeytystä maksimirajan 

esimerkiksi 12 000 t sulfaattia/vuosi täyttyessä. 

9 JATKOSUUNNITELMAT 

 

Tulosten perusteella kapillaarielektroforeesia kannattaisi jatkossa testata myös kaivoksilla hyvien 

mittaustulosten vuoksi ja siten viedä CE-laitteen teknistä kehitystä eteenpäin. Titraattoriteknologia 

puolestaan on teknisesti valmis alle 500 mg/l pitoisuuksia mitattaessa. Suurempia pitoisuuksia 

mitattaessa täytyy laitetta vielä kehittää. 

Jos haluttaisiin tehdä laaja analyysi kaivosten vesijakeille, tulisi mittalaite sijoittaa mittauspaikan 

yhteyteen ja tehdä mittauksia noin vuoden ajan, jotta mittalaite tulisi testattua kaikkina 

vuodenaikoina kaikissa sääolosuhteissa. Samaan aikaan pitäisi tehdä vertailumittauksia 

laboratoriossa. Tämä on kuitenkin kallis ja hidas prosessi, joka vaatii kaivoksen ja 

mittalaitevalmistajan lisäksi myös panostusta viranomaisilta.  
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