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Suomessa on monipuoliset mineraali-
varannot, ja kaivos- ja kaivannaiste-
ollisuus kuuluukin kansantaloudelli-

sesti ja työllisyysvaikutuksiltaan tärkeisiin 
teollisuudenaloihimme. Vuoden 2017 tie-
tojen mukaan Suomessa toimii 9 aktiivista 
metallimalmikaivosta ja 29 muuta kaivosta 
(GTK 2018).

Kaivostoiminnalla on väistämättä vaiku-
tuksia ympäristöön esimerkiksi maankäy-
tön ja maiseman muutosten sekä kaivos-
toiminnasta aiheutuvien päästöjen vuoksi. 
Kaivoksilla käytetään usein runsaasti vettä 
osana kaivosprosesseja. Kaivosten jätevedet 
sekä muut vesijakeet ovat merkittävin väylä 
kaivostoiminnan haitta-aineiden pääsylle 
ympäristöön (Turunen 2017). Näistä hait-
ta-aineista voi seurata sekä ympäristöön 
kohdistuvia ekologisia ja ekotoksikologi-
sia vaikutuksia että ihmisiin kohdistuvia 
terveys- ja viihtyvyysvaikutuksia. Vesivä-
litteisten ympäristö- ja ympäristöterveys-
riskien arviointi on olennainen osa mm. 

Kaivostoiminta aiheuttaa sekä 
ympäristöön että terveyteen kohdistuvia 
riskejä. Eräs merkittävimmistä 
ympäristövaikutuksista liittyy 
kuormitukseen, jota kaivosten 
jätevedet aiheuttavat ympäröiviin 
vesistöihin. THL on ollut kehittämässä 
nettipohjaista Kaivosvesien 
riskinarviointimallia (KAVERI-malli), jonka 
avulla on mahdollista kokonaisvaltaisesti 
arvioida kaivosvesistä ihmisille 
aiheutuvia terveys- ja viihtyvyyshaittoja. 
Työkalu sisältää yleiset ohjeet 
kaivosvesien riskinarviointiin sekä lisäksi 
ainekohtaisia laskentamalleja, joiden 
avulla terveysriskin suuruus voidaan 
määrittää. 
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lakisääteistä kaivoshankkeen ympäristö-
vaikutusten arviointiprosessia. 

Kohti kokonaisvaltaista 
kaivosvesien ympäristö-  
ja terveysriskien arviointia

Kaivosvesiin liittyvien riskien arvioinnin 
edistämiseksi Pohjois-Savon liiton ja Eu-
roopan aluekehitysrahaston rahoittamassa 
Kaivosvesiverkosto-hankkeessa (2015–2018) 
kehitettiin verkkopohjainen Kaivosvesien 
riskinarviointimalli (KAVERI-malli). Mal-
lin avulla on mahdollista arvioida koko-
naisvaltaisesti – useiden eri osa-alueiden 
riskit huomioiden – kaivosvesistä aiheu-
tuvia terveydellisiä ja ekologisia haittoja. 
Erityisesti malli ohjaa arvioimaan riskin 
todellista suuruutta. Malli on avoimesti 
käytettävissä Opasnet-verkkotyötilassa 
http://fi.opasnet.org/fi/Kaivosvesien_ris-
kit_(KAVERI-malli).

 Kaivosvesien ympäristö- ja terveysriskejä 
ja riskien arviointia on viime vuosina kä-
sitelty useissa julkaisuissa (Kauppila ym. 
2013, 2015; Komulainen ym. 2014). Merkit-
tävä KAVERI-mallin kehityksen taustalla 
vaikuttanut hanke on erityisesti vuosina 
2011–2013 toteutettu Metallikaivosalueiden 
ympäristöriskinarviointiosaamisen kehit-
tämishanke MINERA (http://fi.opasnet.
org/fi/Minera-malli), jolle KAVERI-malli 
muodostaa loogisen jatkumon kaivosvesien 
riskien osalta.

Kaivosvesiin liittyvien riskien arvioin-
nin periaate KAVERI-mallissa on esitet-
ty kuvassa 1. Lähtökohtana mallissa on 
haitta-aineen pitoisuus altistumisen vä-
liaineessa, esimerkiksi pinta- tai pohjave-
dessä tai ravinnoksi käytettävässä kalassa. 
Pitoisuutta verrataan ensin asianmukaisiin 
raja- ja ohjearvoihin, ja jos ne ylittyvät tai 
ylittyminen on lähellä, edetään tarkem-
paan terveysriskin ja/tai ekologisen riskin 

Kuva 1. Yleiskuvaus KAVERI-mallin toimintaperiaatteesta.
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kuvaukseen. Riskin kuvaus (Komulainen 
ja Kollanus 2013) tehdään aina kun mah-
dollista kvantitatiivisesti. 

Terveys- ja viihtyvyysriskien 
arviointi

KAVERI-malli sisältää yleiset ohjeet kaivos-
vesien aiheuttamien terveysriskien arvioin-
tiin sekä lisäksi ainekohtaisia terveysriskin 
laskentamalleja kahdeksalle asiantuntija-
arvion mukaan valitulle haitta-aineelle tai 
-tekijälle, jotka ovat arseeni, elohopea, kad-
mium, mangaani, nikkeli, sulfaatti, uraani 
sekä sinilevät ja levät. Sinilevien osalta ter-
veysriskin laskentamalli on kehitetty sinile-
vätoksiini mikrokystiinille. Kaivosten vesi-
päästöt ja riskinarviointitilanteet ovat aina 
omia yksilöllisiä tilanteitaan ja arvioitavat 
haitta-aineet vaihtelevat tapauskohtaisesti, 
eivätkä suinkaan rajoitu edellä mainittuihin 
aineisiin/tekijöihin. KAVERI-malli toimii 
Wikimedia-alustalla, joten uusien aineiden 
lisääminen malliin tarpeen mukaan on 
teknisesti helppoa, mutta edellyttää toki 
riskinarvioinnin asiantuntemusta.  

Valmiiden laskentamallien avulla on mah-
dollista nopeasti saada arvio terveysriskin 
suuruudesta tietyllä altistusskenaariolla 
kuvattuna tunnuslukujen, yleisimmin vaa-
raosamäärän ja turvamarginaalin (kuva 2), 
avulla. Syöpävaarallisten aineiden osalta 
käytettyjä tunnuslukuja ovat syöpäriski ja 
syöpätapausten lukumäärä. Laskentamallit 
on tehty asiantuntija-arvion mukaan toden-
näköisimmälle terveysvaikutukselle ja altis-
tumisreitille. Laskentamallisivuihin liitty-
vät kiinteästi ainekohtaiset taustatietosivut, 
joilla esitetään perusteet laskentamalleille ja 
aineen suositellulle riskinarviomenettelylle 
kaivosympäristössä viitteineen.

Kaivosvesiin liittyvistä mikrobiologisista 
terveysriskeistä on vähän tietoa ja kiinnos-
tava kysymys on, esiintyykö kaivosvesissä 
ihmiselle haitallisia mikrobeja tai lisään-
tyykö niiden määrä kaivosvaikutteisissa 

vesistöissä. Mahdollisia altistumisreittejä 
ovat mm. juomavesi (vaikkakaan pintavesiä 
ei sellaisenaan pidä käyttää juomavetenä), 
uiminen, kylpeminen ja kasvien kasteluvesi. 
Mikrobiologisten terveysriskien kvantitatii-
vinen arviointi on KAVERI-mallissa toteu-
tettu yhteydellä Vesiopas-malliin (http://
fi.opasnet.org/fi/Vesiopas), joka myös on 
Opasnet-verkkotyötilassa toimiva riskinar-
viointityökalu (Meriläinen ym. 2012).

Kaivosteollisuus voi vaikuttaa lähialu-
eiden ihmisten viihtyvyyteen elinympä-
ristössään. Viihtyvyyshaitalla tarkoitetaan 
kaivostoiminnasta aiheutuvia mieltä rasit-
tavia asioita kuten mielipahaa, harmitusta 
tai stressiä (Komulainen ym. 2014). Kaivos-
vesiin liittyviä viihtyvyyshaittoja voivat ai-
heuttaa esimerkiksi kalankäyttörajoitukset, 
uintirajoitukset järvissä, löyly- ja pesuveden 
käyttörajoitukset, ylipäänsä vesien virkis-
tyskäytön rajoitukset, sekä päästöihin liitty-
vä pelko. Viihtyvyyshaittojen jatkuessa voi 
joissain tilanteissa seurata terveyshaittoja 
kuten mm. unettomuutta, keskittymisvai-
keuksia tai jo huonontuneen terveydentilan 
edelleen heikentymistä (Komulainen ym. 
2014). KAVERI-malli sisältää ohjeistusta 
viihtyvyysvaikutusten arviointiin, joka on 
pääasiassa laadullista, kuvailevaa.

Ekologinen riskinarviointi

Kaivosvesien haitalliset vaikutukset koh-
distuvat ensimmäisenä todennäköisimmin 
vesiympäristöön ekologisina ja ekotoksi-
kologisina vaikutuksina. Kaivosvesillä 
on esimerkiksi uusimmissa tutkimuksissa 
havaittu olevan huomattavia vaikutuksia 
vastaanottavien vesistöjen bakteeriyhteisöi-
hin (Niittynen ym. 2018a). KAVERI-mallin 
sisältämään ekologisen riskinarvioinnin 
osuuteen kuuluu mm. yleistä ohjeistusta 
kaivosvesipäästöihin liittyvän ekologisen 
riskinarvioinnin toteuttamiseen, ohjeistus 
pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan 
arviointiin kaivosvesien vaikutusalueilla se-
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kä ohjeistusta pintavesien ekologisen riskin 
kuvaukseen. Mukaan on sisällytetty yksi 
esimerkki ainekohtaisesta ekologisesta 
riskinarvioinnista, jossa kohdeaineeksi 
valittiin sulfaatti. Ainekohtaiseen arvi-
ointiin kuuluu mm. aineen aiheuttamien 
suorien toksisten eliövaikutusten arviointi 
sekä aineen epäsuorien vaikutusten, kuten 
rehevöitymis-, suolaantumis- ja happamoi-
tumisvaikutusten arviointi. Ekologisen ris-
kinarvioinnin osuuden KAVERI-malliin on 
tuottanut Itä-Suomen yliopisto.

KAVERI-mallin käyttö  
ja kohderyhmät

KAVERI-malli koostuu toisiinsa linkitetyis-
tä internet-sivuista (http://fi.opasnet.org/fi/
Kaivosvesien_riskit_(KAVERI-malli). Malli 
on pyritty rakentamaan mahdollisimman 
selkeäksi ja helppokäyttöiseksi siten, että 
jokaisen sivun alalaidassa esiintyvästä laa-
tikosta löytyvät sen kaikki sivut linkkeinä. 
Tieteellistä laatua takaavat seikkaperäiset 
laskentamallien taustatiedot ja kattavat kir-
jallisuusviitteet. Näin ollen mallia voi käyt-
tää nopeaan tilannearvioon tai sen avulla 
voi perehtyä kaivosvesien riskeihin syväl-
lisesti. Esimerkiksi järviveden kohonneista 
sulfaatti- ja mangaanipitoisuuksista aiheu-
tuvien terveysriskien arviointia KAVERI-

mallin avulla on havainnollistettu blogi-
kirjoituksessamme (Niittynen ym. 2018b), 
joka löytyy osoitteesta https://blogi.thl.fi/
kaivosvesien-terveysriskinarviointiin-uusi-
ja-avoin-nettipohjainen-tyokalu/. Terveys-
riskilaskentojen tulokset voi tulostaa ja liit-
tää sellaisenaan riskinarviointiraporttiin. 
Wikimedia-toiminnallisuuden vuoksi malli 
on teknisesti helppo pitää ajantasaisena.

KAVERI-malli on suunnattu erityises-
ti asiantuntijakäyttöön, kuten kaivosten 
ympäristövastaaville, konsulteille, viran-
omaisille ja tutkijoille, mutta se sopii myös 
kiinnostuneen ja valistuneen kansalaisen 
tietolähteeksi. Mallia käyttämällä peri-
aatteessa kuka tahansa voi itse määrittää 
kaivosvesissä olevien haittatekijöiden ai-
heuttaman riskin suuruutta.

Johtopäätökset

Kehittämämme Kaivosvesien riskinarvioin-
timalli (KAVERI-malli) on kokonaisuutena 
ainutlaatuinen: tieteellisesti korkeatasoi-
nen, internetissä avoimesti toimiva työ-
kalu kaivosvesiin liittyvien ympäristö- ja 
terveysriskien arviointiin ja hallintaan. 
Malliin voi lisätä arvioitavia aineita, joten 
se soveltuu teollisuuden jätevesien riskin-
arviointiin yleisemminkin. KAVERI-malli 
edesauttaa kaivostoiminnan ympäristö- ja 

Kuva 2. KAVERI-
mallissa käytetyt 
terveysriskiä kuvaa-
vat tunnusluvut 
ei-karsinogeenisille 
vaikutuksille.
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terveysriskien läpinäkyvää ja tutkittuun 
tietoon perustuvaa arviointia. Lisäksi sen 
avulla voidaan tuoda kaivosvesien riskei-
hin liittyvää tietoa avoimesti ja helposti 
saataville kaikille kaivostoiminnan ym-
päristövaikutuksista kiinnostuneille. 
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