


Mitä on arseeni?

Arseeni (As) kuuluu alkuaineiden jaksollisen järjestelmän typpiryhmään (5A) sitä
kemiallisesti muistuttavan fosforin (P) kanssa. Muita samassa alkuaineryhmässä ole-
via atomipainoltaan suurenevassa järjestyksessä ovat antimoni (Sb) ja vismutti (Bi).
Arseeni on puolimetalli eli metalloidi (engl. metalloid), jolla on sekä epämetallin
(non-metal), kuten fosforin, että metallin ominaisuuksia. Arseenia kemiallisesti muis-
tuttavalla ja sitä raskaammalla antimonilla on enemmän metallimaisia ominaisuuksia,
ja raskain samaan ryhmään kuuluva alkuaine, vismutti, onkin jo metalli. Arseenin
atomipaino on 74,92 ja tiheys 5,72 g/cm3. Tavanomaisella arseenilla (75As) on myös
useita hyvin pieninä määrinä esiintyviä lyhytikäisiä sekä kevyempiä ja raskaampia
isotooppeja.

Arseenin yleisin mineraali luonnossa on arseenikiisu FeAsS, jota kuumennettaessa
arseenia vapautuu sublimoitumalla ja jäljelle jää rautasulfidia. Arseeni on tunnettu jo
historian aamunkoitteesta, ja sen trioksidi (As
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vaarallisena myrkkynä. Myös muut arseeniyhdisteet ovat myrkyllisiä. Myrkyllisyy-
destä huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, arseeni on ollut eräiden lääkkeiden tärkeä
ainesosa. Sitä on käytetty myös pestisideihin. Nykyään arseenia käytetään elektro-
niikkateollisuudessa. Ympäristöön arseenia on joutunut mm. puunkyllästysaineista,
kasvinsuojeluaineista ja ulkomailta tuotetuista fosforilannoitteista sekä metallinjalos-
tamoiden päästöistä ja fossiilisten polttoaineiden palamistuotteista. Kaatopaikkojen
lyijyakut ovat maaperän ja pohjaveden potentiaalinen arseenilähde.

Rikkikiisun hajotessa tai muiden arseenia sisältävien mineraalien tai sekundääris-
ten yhdisteiden liuetessa pelkistävissä olosuhteissa arseenia vapautuu pohjaveteen.
Arseeni esiintyy hapetusasteilla As3-, As0, As3+ ja As5+. Kolmen ja viiden arvoinen
arseeni muodostaa heikkoja tai keskivahvoja happoja: arseenihapokkeen H

3
AsO

3
 ja

ortofosforihappoa muistuttavan (orto)arseenihapon H
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. Ympäristön pH:n ja ha-

petuspelkistysolosuhteiden (Eh, redox) mukaan ne dissosioituvat luovuttamalla vaih-
televan määrän vetyioneja, jolloin muodostuu negatiivisesti varautuneita kompleksi-
sia anioneja, esim. H
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2- (Kabata-Pendias & Pendias 2001, Moore &

Ramamoorthy 1984, Smedley & Kinniburgh 2002. Kirjallisuusviitteet: ks.sivu 12).
Arseenihapokkeen suolat ovat arseniitteja ja arseenihapon suolat arsenaatteja. Komp-
leksiset arseeni-ionit sitoutuvat mieluusti sekundäärisiin rautaoksideihin ja hydroksi-
deihin, joita on yleisesti maaperässä ja pohjasedimenteissä. Niitä sitoutuu vaihtelevia
määriä myös mangaani- ja alumiinisaostumiin sekä savimineraaleihin ja orgaaniseen
ainekseen (Blanck et al.1989). Arseeni esiintyy luonnossa myös orgaanisina yhdistei-
nä, joiden syntymistä levät ja bakteerit katalysoivat. Tyypillinen orgaaninen prosessi
on metyloituminen, jossa arseeniyhdisteiden OH-ryhmät korvautuvat CH

3
-metyyli-

ryhmillä.

Kansikuvassa on Paulaharjun lähteet Kittilän Kapsajoen latvoilla. Samuli Paulaharjun
kerrotaan yöpyneen lähteiden ympäristössä 1900-luvun alussa. Lähteen vedessä on
1,09 μg/L arseenia. Arseenipitoisuus on huomattavasti juomaveden suositusarvoa
pienempi (10 μg/L). Kuva: Heikki Tanskanen.
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The articles of the present volume describe the distribution of arsenic in

Finnish bedrock, overburden, vegetation, and natural waters. In addition, the
risk that elevated arsenic concentrations may accumulate in the ecosystem
and endanger ecosystems and human health is evaluated. Arsenic does not
pose as great a risk to human health in Finland as it does in many other
countries. The only significant natural path to humans is through drinking
water from drilled wells in rural areas.
Concentrations of arsenic are nevertheless elevated in bedrock and soil in
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concentrations of arsenic in the fine fraction of till and in fracture zones of
the bedrock aremost extensive in theTampere–Hämeenlinna region, southern
Finland. In this area arsenic easily finds its way into groudwater. Also in
Central Lapland elevated arsenic concentrations in bedrock and till are
reflected in elevated arsenic concentrations in springwater. Elevated levels
of arsenic are also found in the clayey soils near the coasts of the Gulf of
Finland and Gulf of Bothnia.
Arsenic deposition from air is low in Finland according to study of the

amounts of arsenic in moss. Most of the arsenic in arable land are not in
bioavailable form and does not get transported into cereal crops and potatoes
or other parts of the ecosystem. The average concentration of arsenic in
surface sediments in the Gulf of Finland is low but concentrations are
significantly higher in Bothnian Bay. However, in marine fish, arsenic is
mainly present as harmless organic “sea”-arsenic compounds. The arsenic
contamination in Finnish soils has typically been caused by wood impreg-
nation plants and shooting ranges. It appears that most plants and animals
do not bioaccumulate arsenic to a significant extent.
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Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit
Toimittajat: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi ja Pertti Lahermo
Geologian tutkimuskeskus,

Kirja koostuu artikkeleista, joissa kuvataan ar-
seenin esiintymistä Suomen kallioperässä jamal-
meissa, maaperässä, kasvillisuudessa ja vesissä.
Lisäksi arvioidaan arseenin muodostamaa uhkaa
ympäristölle ja ihmisille. Arseenin luontaiset pitoi-
suudet ja alueellinen jakautuminen erilaisissa geo-
logisissamuodostumissa on tärkeä tietää, jotta voi-
daan arvioidamuunmuassa teollisuuden ympäris-
töön kohdistaman arseenikuormituksen vaikutuk-
sia. Suositusarvoja korkeampi talousveden arsee-

nipitoisuus onTampereen–Hämeenlinnan alueella
porakaivojen ongelma. Kuntien alueellisesta suun-
nittelusta vastaavat toimihenkilöt ja pienkiinteistö-
jen omistajat voivat löytää kirjasta taustatietoja
porakaivojen paikan suunnittelua varten. Tekijät
toivovat, että tämä kirja on ensimmäinen teos kir-
jasarjassa, jossa kuvataan raskasmetallien, uraa-
nin jamuiden ihmiselle ja ekosysteemillemahdolli-
sesti haitallisten alkuaineiden esiintymistäSuomes-
sa.

Juomaveteen liittyvät arseeniongelmat muualla maailmassa

Arseenia pidetään syöpää aiheuttavana alkuai-
neena. Tunnetuin esimerkki arseenin aiheuttamista
kansanterveydellisistäongelmistaonBangladeshis-
sa (Ratan Kr. Dhar, et al. 1997, Nickson et al.
1998, Smedley & Kinniburgh 2002): siellä juoma-
vesi ja riisin kasteluun käytetty kaivovesi sisältävät
arseenia. Bangladeshissa arseeni on pääasiassa
peräisin rikkikiisu-mineraalista, joka sisältää ar-
seenia ja jota rapautuu pohjavesimuodostuman sei-
nämistä. Maanpinnalle tullessaanvesi sisältää enim-
mäkseen kolmenarvoista arseenia As3+, joka on
terveydelle haitallisempaa kuin viidenarvoinen ar-
seeniAs5+.
Bangladesh on hyvin tiheään asuttu maa, ja
väestön ruokavalio koostuu pääasiassa riisistä.

Kuuman ilmanalan vuoksi vettä juodaan paljon, ja
arseenin päivittäinen saanti on suuri. Bangladesh
on esimerkki alueesta, jossa arseenia sisältävä geo-
loginenmuodostuma vaikuttaa väestön terveyteen.
Arseenialtistus aiheuttaa kansanterveydellisiä on-
gelmiamyös IntianLänsi-Bengalissa, Taiwanissa,
Mongoliassa, Vietnamissa, Argentiinassa, Yhdys-
valtojen lounaisosissa, Chilessä, Unkarissa, Ro-
maniassa jaMeksikossa. Arseeni on siis kansain-
välisestimerkittävä terveysriski. Suomessa arsee-
nipitoinen juomavesi ei kuitenkaan ole tutkimusten
mukaan aiheuttanut merkittäviä terveysongelmia,
koska elintaso on korkea, väestön terveydentila
hyvä, ruokavalio monipuolinen ja oman kaivon
vesi ei ole ainoa janojuoma.

ARSEENI SUOMEN LUONNOSSA,
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA RISKIT

PerttiLahermo1 jaKirstiLoukola-Ruskeeniemi2

1 Vanha sotilastie 8, 00850 Helsinki. Sähköposti: pertti.lahermo@kolumbus.fi
2 Teknillinen korkeakoulu, PL 6200, 02015 TKK. Sähköposti: kirsti.l-r@tkk.fi
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Tiivistelmä kirjan artikkeleista

Kirja koostuu 14 artikkelista, joissa on kirjoitta-
jina tutkijoita eri tutkimuslaitoksista, virastoista ja
korkeakouluista. Ensimmäisessä artikkelissaHan-
naKahelin ja EevaKallio selostavat, miten ar-
seenipitoisuus määritetään geologisista näytteistä
ja ympäristön seurantaan sekä pilaantumisen arvi-
ointiin käytettävistä kivi-, maa-, vesi- ja eloperäi-
sistä näytteistä. Vesien arseenipitoisuudenmääri-
tysmenetelmät ovat huomattavasti parantuneet vii-
meisten viidentoista vuoden aikana, mikä onmah-
dollistanut talousveden arseenipitoisuuden seuran-
nan nykyisten suosituspitoisuuksien edellyttämällä
tarkkuudella. Arseenipitoisuuden kemiallinen ana-
lysointi on kuitenkin edelleen vaativa tehtävä, ei-
vätkä kaikki laboratoriot vielä kykene analysoi-
maan arseenipitoisuuksia rutiininomaisesti. Tutki-
mustuloksia arvioitaessa kannattaakin kiinnittää
huomiota siihen, miten jamissä arseenipitoisuus on
määritetty.

Suomen kallioperän kivilajeista vain 1–2 % si-
sältää arseenia yli 10 mg/kg (maaperän kunnos-
tusvaatimuksille asetettu arseenin ohjearvo on
10 mg/kg). Pasi Eilu jaRaimo Lahtinen osoit-
tavat kallioperän arseenia käsittelevässä kirjoituk-
sessaan, että Suomessa onmonia sellaisia geologi-
sia vyöhykkeitä, jotka sisältävät runsaasti arsee-
nia. Malmiesiintymien jamalmiaiheiden ympäris-
tössä arseenipitoisuus voi olla jopa tuhatkertainen
ympäröivään kallioperään verrattuna. Erityisesti
kultamalmien ja kulta-aiheiden ympäristön kallio-
perässä voi olla tavallista runsaammin arseenia.
Yleisin arseenimineraali on arseenikiisu. Muualla
maailmassamyös rikkikiisu on yleinen arseenin
lähde. Laajin runsaasti arseenia sisältävä alueSuo-
messa onTampereen–Hämeenlinnan seudulla. Sa-
malla alueella sijaitseemyös useita kultamalmiai-
heita. Kultaesiintymiä on kuitenkinmyösTampe-
reen pohjoispuolella alueella, jossamoreeni ei si-
sällä tavallista enemmän arseenia. Mikäli arseeni-
kiisu esiintyy kallioperän kvartsijuonissa, se pysyy
pääosin rapautumattomana, eikä arseenia pääse
liukenemaan pohjaveteen. Toisinaan arseenikiisua
kuitenkin esiintyy hyvin vettä johtavissa kalliope-
rän ruhjevyöhykkeissä. Tällöin arseenia vapautuu
rakopintojenmineraaleista veteen.
Timo Tarvaisenmaaperän arseenipitoisuutta

käsittelevässä kirjoituksessa todetaan, että jää-
kausien aikanamuodostuneessamoreenissa Suo-
messa on arseenia paikoin yli 4mg/kg. Moreenin
kemiallinen koostumus heijastaa alla olevan kal-
lioperän koostumusta siten, ettämoreenin koostu-
mukseen vaikuttavat suhteellisesti eniten helposti
rapautuvat kivet, kuten emäksiset runsaasti tum-
miamineraaleja (amfiboleja ja pyrokseneja) sisäl-
tävät kivet, tavallista enemmän hiiltä ja rikkiä sisäl-
tävät hienojakoiset sedimenttikivet (mustaliuskeet)
sekä kalkkikivet. Näitä on kuitenkin kallioperässä
vähemmän kuin vaikeasti rapautuvia vaaleitami-
neraaleja (kvartsi jamaasälvät).
Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikoiden sa-
vivaltaisillamailla arseenia ja raskasmetalleja on
enemmän kuin karuillamoreenialueilla, jotka ovat
yleisiämuualla Suomessa. Savikot ovat kerrostu-
neet entiseenmerenpohjaan. Ilmastoltaan suotui-
salla Litorinakaudella noin 5000–7000 vuotta sit-
ten Itämeri oli nykyistä laajempi. Merenpohjan
sedimentteihin kertyi rikkiä, raskasmetalleja ja ar-
seenia. Sedimentti toimi jo tuolloin haitallisten ai-
neiden kerääjänä eli nieluna, ja niitä poistui tällä
tavalla luonnon kiertokulusta. Kunmeriveden pin-
ta laski, merenpohjankerrostumatmuodostivat ran-
nikoille laajoja tasaisia savimaita. Pohjanmaan ran-
nikolla nämä sulfideja, sulfaatteja, alumiinia jamo-
nia raskasmetalleja tavallista runsaammin sisältä-
vät entiset merenpohjan savet ovat aiheuttaneet
joki- ja purovesien happamoitumista (Palko 1994).
Suomen peltojen pintamaassa on arseenia kes-
kimäärin 0,5–2,4mg/kg hienorakeisen aineksen
määränmukaan. Savesvaltaisissa peltomaissa on
enemmän arseenia kuin karkearakeisissa silttival-
taisissa pohjasedimenteissä. Kuitenkaan suurin osa
peltomaiden arseenista ei kulkeudu ekosysteemiin,
kuten viljaan ja perunoihin, koska arseeni ei ole
biosaatavassamuodossa.

KimmoVirtasenmukaan Pohjois-Pohjanmaan
soiden turvekerrostumien keskimääräinen arseeni-
pitoisuus on 2,9mg/kg. Kallioperän koostumus
vaikuttaa turvekerrostumien kemialliseen koostu-
mukseen siten, että pienimmät turpeiden arseeni-
pitoisuudet ovat graniitti- ja granodioriittialueilla ja
suurimmat arseenipitoisissamalmiutuneissa vyö-
hykkeissä. Toistaiseksi käytettävissä ei ole koko
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maan kattavaa kartoitustietoa turpeen kemiallises-
ta koostumuksesta.
Alkuainepitoisuudet ovat suurimmat turvekerros-
tumien pohjaosissa, joissamyösmineraaliaineksen
osuus on suurin. Turpeen arseenipitoisuus vaikut-
taa senkäyttömahdollisuuksiin. Kasvualustanakas-
vihuoneviljelyssä käytettävälle turpeelle on arsee-
nin suurimmaksi pitoisuudeksi asetettu 10 mg/kg.
Maanparannusaineena käytettävä turve saa sisäl-
tää arseenia 50 mg/kg (Maa- jametsätalousminis-
teriö 1994). Energiaturpeena käytettävälle turpeelle
ei Suomessa ole asetettu arseenipitoisuuden suh-
teen pitoisuusrajoja, sillä kehittyneen tekniikan an-
siosta valtaosa polttoaineen haitallisista alkuaineis-
ta jää nykyisin voimalaitosten suodatinjärjestelmiin
(Vesterinen 1989). Energiaturpeen arseenipitoi-
suudet ovat noin kymmenkertaiset puupolttoainei-
den ja noin puolet kivihiilen pitoisuuksista (Ala-
kangas 2000).

Jarmo Poikolainen ja Juha Piispanen arvioi-
vat sammaltutkimuksen perusteella ilmasta tulevan
arseenilaskeumanmäärää. Arseenipitoisuusmää-
ritettiin sammalista 274 koealalta vuosina 1995 ja
2000. Sammalten arseenipitoisuus oli vuonna 1995
keskimäärin 0,26mg/kg ja vuonna 2000 hieman
vähemmän eli 0,19mg/kg. Yli 0,50 mg/kg:n pitoi-
suuksia tavattiin vuonna 1995 Etelä-Suomessa
sekäKokkolan, Seinäjoen ja Porin seuduilla, mut-
ta vuonna 2000 pitoisuudet olivat pienentyneet
niin, että Etelä-Suomessakin pitoisuudet olivat
yleensä alle 0,50 mg/kg. Arseenilaskeuma onSuo-
messa vähäinen. Muuallamaailmassa, myös Eu-
roopassa, on alueita, joissa ilman kautta kulkeutu-
va arseenia jamuita haitta-aineita sisältävä pöly
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen.

ErnaKuusisto kirjoittaa, että on sellaisia kas-
veja, jotka pystyvät sitomaan huomattaviamääriä
arseenia. Joidenkin kasvien biomassa on niin suuri,
että vaikka ne sitovat vain vähän keskimääräistä
enemmän arseenia, niiden sitoma arseenimäärä on
kokonaisuudessaan huomattava. Tällaisia kasveja
voi käyttää hyväksi arseenilla pilaantuneidenmai-
denpuhdistuksessa, vaikkakin tämänkaltainen luon-
tainen puhdistuminen vaatii paljon aikaa. Onmyös
sellaisia kasveja, jotka kykenevät kasvamaan run-
saasti arseenia sisältävässämaaperässä sitomatta
sitä itseensä. Tällaisia kasveja voi istuttaa alueille,

joissa ympäristöön leviää arseenipitoista pölyä.
Kasvien käyttöä pilaantuneiden maiden ja vesien
puhdistuksessa on tutkittu jo pitkään. Suomen olo-
suhteisiin sopivia kasveja, joilla on tarvittavat ar-
seenia sitovat ominaisuudet, ei kuitenkaan ole riit-
tävästi vielä tutkittu.

JariMäkisen kirjoituksessa todetaan, että etu-
päässä saviliejusta koostuvan järven pohjasedi-
mentin keskimääräinen arseenipitoisuusSuomessa
on8mg/kg. Saviliejussaorgaanisen aineksenosuus
on 6–15 %. Suurimmat As-pitoisuudet tavataan
suurehkoissa järvissä (yli 10 km2). Arseenia on
kerrostunut tavanomaista enemmänmyös järvien
kuroutumisen yhteydessä viimeisen jääkauden jäl-
keen. Jäätikön eteenmuodostui suuria jääjärviä, ja
kun niille löytyi lasku-uomamereen, jääjärven pin-
ta laski ja aikaisemmasta suuresta jääjärvestämuo-
dostui useita pieniä järviä. Esimerkiksi Suur-Sai-
maaulottui aiemminyhtenäisenäPielavedeltä Imat-
ralle asti. Kuroutumisen ajankohta näkyy järvise-
dimenttikerrosten alaosassa korkeahkoina arsee-
nipitoisuuksina.

Mirja Leivuoren jaHenryValliuksen kirjoi-
tuksesta käy ilmi, ettämerisedimenttien arseenipi-
toisuudet ovat suurempia kuin järvisedimenttien
pitoisuudet. Pintasedimenttien keskimääräinen ar-
seenipitoisuus Suomenlahdella on 14–16mg/kg.
Perämerellä on kuitenkin korkeampia arseeni-
pitoisuuksia: keskimääräinen pitoisuus vaihtelee
109 mg/kg:n ja 239mg/kg:n välillä. Huomattava
osa Perämeren korkeistaAs-pitoisuuksista lienee
peräisin kaivos- jamuun teollisuuden päästöistä,
jotka ovat ilmeisesti kulkeutuneetRuotsin puolelta
jokia pitkinmereen. Ruotsin alueella on kuitenkin
myös kallioperässä jamoreenissa luontaisesti kor-
keahkoja arseenipitoisuuksia. Arseenin pitoisuuk-
sia ja liikkumistameriympäristössä tulisi seurata
säännöllisesti erityisesti Perämeren ja Selkämeren
alueella.

Timo Tarvainen ja JaakkoMannio kirjoitta-
vat, että pienten latvapurojen veden keskimääräi-
nen arseenipitoisuus on 0,36 μg/L ja pienten jär-
vien veden arseenipitoisuus 0,29 μg/L. Näitä tu-
loksia verrattiin samojen purojen orgaanisten poh-
jasedimenttien pitoisuuksiin. Niiden arseenipitoi-
suudet vaihtelivat 0,8 mg/kg:n ja 15,0 mg/kg:n
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välillä. Purosedimentin arseenin alueellinen pitoi-
suusjakaumamuistuttaamoreenin ja puroveden
arseenijakaumia, jotka kumpikin kuvaavat geolo-
gisesta ympäristöstä peräisin olevia arseenipääs-
töjä.

BirgittaBackmanin jaPerttiLahermon yleis-
katsaus pohjaveden arseenipitoisuuksista osoittaa,
että lähteiden jamatalien rengaskaivojen veden
arseenipitoisuudet Suomessa ovat hyvin pieniä.
Eniten arseenia on porakaivojen vedessä, joka
edustaa hydrologisesti vanhempaa, pitkän viipy-
män pohjavettä. Paitsimineraalien ja veden suo-
ralla vuorovaikutuksellamyösmaarakeiden ja kal-
liorakojen seinämien sekundäärisillä raudan jamah-
dollisestimuidenmetallien saostumilla ja kiteyty-
millä onmerkitystä pohjaveden arseenin pitoisuuk-
siin ja sen geokemialliseen käyttäytymiseen. So-
siaali- ja terveysministeriö (STM) onmäärittänyt
talousveden suurimmaksi sallituksi pitoisuudeksi
10 μg/L, jonka ylittyymaaperän pohjavedessä vain
hyvin harvoin. Vuonna 1999Geologian tutkimus-
keskuksen toteuttamassa Tuhat kaivoa-kartoitus-
hankkeessa, jossa vesinäytteet jakautuivat tasai-
sesti koko maan alueelle, vain 3 % porakaivoha-
vainnoistaylittimainitun enimmäispitoisuuden (La-
hermo et al. 2002). Arseeni on kuitenkin huomi-
onarvoinen haja-asutusalueiden paikallinen vesi-
huollonongelma.
Tästä on osoituksenaRisto Juntusen, Sirkka
Vartiaisen ja Arto Pullisen Pirkanmaan pora-
kaivotutkimus, joka osoittaa, että kalliopohjave-
dessä on paikoin poikkeuksellisen suuria arseeni-
pitoisuuksia. Pirkanmaan aineiston arseenin me-
diaani- ja keskiarvopitoisuudet ovat 1,8 μg/L ja
9,7 μg/L, mitkä ovat kymmenkertaiset Tuhat kai-
voa-tutkimuksenvertailuaineistoonnähden. STM:n
asetuksen mukainen talousveden enimmäispitoi-
suus ylittyi Pirkanmaalla 17 %:ssa porakaivoista.
Myös veden rauta-, mangaani-, fluoridi-, kloridi-
ja nikkelipitoisuuksien suositusrajat ylittyivät paik-
ka paikoin. Tutkimus osoitti, että porakaivovesien
arseenipitoisuus ei ole riippuvainen kivilajista eikä
kivilajiseurueesta, vaan samankaltaisiin kivilajiym-
päristöihin tehtyjen porakaivojen vesi saattaa si-
sältää suuresti vaihteleviaAs-pitoisuuksia. Arsee-
nin esiintymisellä Pirkanmaalla on kuitenkin selvä
riippuvuussuhde kallioperän rakennepiirteisiin.
Kallioperän ruhjevyöhykkeiden tunteminen auttaa

arseenin riskialueiden tunnistamisessa ja rajaami-
sessa.

Heikki Tanskanen, Pertti Lahermo jaKirsi
Loukola-Ruskeeniemi tutkivat arseenin esiinty-
mistä luonnontilaisessa pohjavedessäKeski-La-
pissa alueella, jossa kallioperässä jamoreenissa
on keskimääräistä enemmän arseenia. Alueella on
myös lukuisia kulta-aiheita. Tulokset osoittavat,
että tutkimusalueen lievästi emäksiset jamelko run-
saasti liuenneita aineita sisältävät pohjavedet sisäl-
tävät paikoin myös huomattaviamääriä arseenia.
Korkein arseenipitoisuus 36,2 μg/L oliKiistalan
kylän koillispuolella olevan Soasjärven koillisran-
nalla olevassa lähteessä. Tämä on suurin lähdeve-
destä analysoituAs-pitoisuus Suomessa. Hanna
Kahelin tekiKittilän tutkimusalueella arseeninolo-
muotomäärityksiä, jotka osoittivat, että hapen kyl-
lästämissä lähdevesissä arseeni esiintyy enimmäk-
seen +5-hapetusasteella.

Kati Vaajasaari, Eija Schultz ja Jaana Sor-
vari tutkivat arseenipitoisuuksia pilaantuneissa
maissa, arseenin aiheuttamaa riskiä ympäristölle ja
sen haitallisuutta ekosysteemille. Tyypillisiä arsee-
nin pilaamiamaa-alueita ovat suolakyllästämö- ja
ampumarata-alueet. Suomessamaaperää pidetään
pilaantuneena, kun sen arseenipitoisuus on yli
50 mg/kg, ja ongelmajätteenä, kun arseenipitoi-
suus on yli 1000 mg/kg. Suolakyllästämöalueilla
on tavattu jopa yli 20 000 mg/kg:n suuruisia piste-
mäisiä pitoisuuksia. Arseenilla ei kuitenkaan ole
havaittu erityistäkertymistaipumustauseimpiinkas-
veihin tai eläimiin. Arseenin vaikutuksen selvittä-
mistä hankaloittaa sen esiintyminen yhdessämui-
den haitallisten aineiden kanssa. Arseenin ekotok-
sisuutta on tutkittu testeillä, joissamaaperänäyttei-
siin on lisätty arseenia. Näissä kokeissa käytetyille
änkyrimadoille, lieroille ja hyppyhäntäisillemyr-
kyllinen arseenipitoisuus on vaihdellut 10 mg/kg:n
ja 90 mg/kg:n välillä.

Kirjan viimeisessä artikkelissaErkkiHakala ja
AnjaHallikainen kirjoittavat elintarvikkeiden ar-
seenipitoisuudesta Suomessa, suomalaisten arsee-
nialtistuksesta ja siihen liittyvistä terveysriskeistä.
Suomessa työssä altistuu arseenille lähes5000 työn-
tekijää, mutta työtilan ilman keskimääräinen ar-
seenipitoisuus on alle 10 μg/m3. Arseenin epäor-
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gaanisia yhdisteitä käytetään muun muassa puun
suolakyllästyksessä ja elektroniikkakomponenttien
valmistuksessa. Epäpuhtautena arseenia on useis-
sa raaka-aineissa, kuten tietyissämalmeissa, kivi-
hiilessä, öljyssä ja turpeessa. Paitsi hengitysilman
kautta arseenia voi kulkeutua elimistöönmyös juo-
maveden ja ravinnon kautta. Mikäli juomaveden
arseenipitoisuus ylittää 50 μg/L (STM:n asettama
talousveden arseenin enimmäispitoisuus on 10 μg/
L) ja sitä on käytetty pitkään, riski sairastua iho-,
virtsarakko- ja keuhkosyöpään lisääntyy. Ravin-
nosta saatavan altistuksen arviointia vaikeuttaa se,
että elintarvikkeiden arseenipitoisuuksista on vain
vähän tietoa saatavilla. Suomesta pyydettyjen ka-

perässä ja maaperässä. Näillä alueilla on myös
muutamaata korkeampia arseenipitoisuuksia poh-
javedessä, pintavesissä sekä puro- ja järvisedi-
menteissä.
Geologiset arseenin ”riskialueet”, kutenTampe-
reen–Hämeenlinnan alue, tunnetaanhyvin. On suo-
siteltavaa, että riskialueelle tehtävän uuden kallio-
porakaivon vedestämääritetään arseenipitoisuus
luotettavassa laboratoriossa. Kaikissa riskialuei-
den kaivoissa ei kuitenkaan aina ole suuria arsee-
nipitoisuuksia, vaan jopa vierekkäisten porakai-
vojen veden arseenipitoisuudet vaihtelevat. Riski-
alueiden sisällä kallioperän ruhjevyöhykkeet sisäl-
tävätmuita alueita todennäköisemminkorkeitapoh-
javeden arseenipitoisuuksia. Ruhjevyöhykkeet on
mahdollista paikallistaa geologisten ja geofysikaa-
listen tietokantojen jamaastomittausten avulla, ja
siten arseeniriskialueita on mahdollista rajata en-
tistä pienemmiksi. Arseenia luontaisesti sisältävät
geologiset alueet on syytä huomioidamyös ihmi-
sen aiheuttaman toiminnan vaikutuksia arvioitaes-
sa.

lojen kokonaisarseenipitoisuudet ovat noin 1 mg/
kg, mikä ei ole korkea arvo kansainvälisessä ver-
tailussa.
Arseenin imeytyminen elimistöön ja sen vaikutus
ihmiseen riippuvat arseenin kemiallisesta olomuo-
dosta. Vaikkamerikaloissa on jonkin verran ar-
seenia, se esiintyy haitattomina orgaanisina yhdis-
teinä. Epäorgaaninen arseeni sen sijaan imeytyy
nopeasti sekä hengityselimistä ettämahasuolika-
navasta jametyloituu elimistössä osittain vähem-
mänmyrkyllisiksimetyyliarseeniyhdisteiksi. Pitkä-
aikainen altistuminen epäorgaaniselle arseenille ai-
heuttaa ihmisellä syöpää.

Johtopäätökset

Laajin keskimääräistä enemmän arseeniamo-
reenin hienoaineksessa sisältävä alue on Tampe-
reen–Hämeenlinnan seudulla (yli 5mg/kg). Samal-
la alueellaonmyös kultamalmiaiheita. Kultamalmi-
en jamoreenin arseenipitoisuuden välillä ei kuiten-
kaan ainaole riippuvuutta. Kultaesiintymiäonmyös
Tampereenpohjoispuolella sellaisella alueella, jossa
moreeni ei sisällä keskimääräistä enempää arsee-
nia. Tampereen jaHämeenlinnan seudulla arseeni-
kiisua esiintyy vettä johtavissa ruhjevyöhykkeissä
ja rakopinnoilla, joista sitä vapautuu pohjaveteen.
Pirkanmaalla onkin porakaivoissa poikkeukselli-
sen runsaasti arseenia. Suomenlahden ja Pohjan-
lahden rannikoiden savivaltaisillamailla arseenia ja
raskasmetalleja on keskimääräistä enemmän, mikä
vaikuttaamyös pohjaveden arseenipitoisuuksiin.
Suomessa arseeni ei aiheuta kansanterveydelle
yhtä suurta riskiä kuin monessamuussamaassa.
Ainoamerkittävä luontainen altistumisreittionhaja-
asutusalueiden kallioporakaivojen veden kautta.
Suomessa on sellaisia alueita, joilla on luontaisesti
keskimääräistä suurempi arseenipitoisuus kallio-
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The fourteen articles in the present volume desc-
ribe the distribution of arsenic in Finnish bedrock,
ore deposits, overburden, vegetation, and natural
waters. In addition, the risk that elevated arsenic
concentrations may accumulate in the ecosystem
and endanger ecosystems and human health is
evaluated. Knowledge of natural concentrations
and of the regional distribution of arsenic in vario-
us geological formations is of importance in evalu-
ating the effects of anthropogenic arsenic load to
the environment. In theTampere–Hämeenlinna re-
gion in southern Finland, as well as in some other

Arsenic in Finland: Distribution, Environmental Impacts and Risks
Editors: Kirsti Loukola-Ruskeeniemi and Pertti Lahermo
Geological Survey of Finland, 13–18, 2004.

regions, drinkingwater obtained fromwells drilled
into bedrock show arsenic concentrations higher
than the recommended values. Municipal authori-
ties responsible for regional planning, as well as
individual home owners, may find in this book
helpful background information in selecting the lo-
cation for a drilledwell. The editors hope that this
will be the first in a series of books containing
descriptions of heavymetals and other potentially
harmful elements and compounds that are encoun-
tered in Finnish nature either under natural condi-
tions or as anthropogenic input.

Elevated arsenic concentrations in drinking water elsewhere in the world

Arsenic is causally related to increased risk of
cancer inman. The best-known example of large-
scale health problems due to elevated arsenic con-
centrations is reported from Bangladesh (Ratan
Kr. Dhar et al. 1997, Nickson et al. 1998, Smed-
ley & Kinniburgh 2002). In certain regions of
Bangladesh, both drinkingwater andwell water
used for irrigation of rice crops contain elevated
concentrations of arsenic. The major source is
arsenic-bearing pyrite present in sediments hosting
local aquifers. Pumped groundwater containsAs3+

which is more toxic than As5+. Bangladesh is a
densely populated country and the human diet
consistsmainly of rice. The hot climatemeans that
large amounts of water are consumed and the
daily intake of arsenic is high. Bangladesh is an
example of an areawhere a geological formation
containing arsenic-bearingminerals has an impact
on population health.
High intake of arsenic also creates public health
problems inWestBengal in India, and inTaiwan,
Mongolia, Vietnam, Argentina, southwestern parts
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The 14 articles in this book arewritten by rese-
archers attached to research institutes, environ-
mental centres and universities. In the first article,
HannaKahelin and EevaKallio describe how
arsenic concentrations are determined in geologi-
cal and environmental samples such as rocks, soil,
water, vegetation and animal tissue. Themethods
for determining arsenic concentrations in water
have improved dramatically over the past 15 yea-
rs, allowing the concentrations in householdwater
to bemonitoredwith the sensitivity demanded by
the present recommended limits. Chemical deter-
mination of arsenic concentrations remains chal-
lenging, however, andnot all laboratories are equip-
ped to carry out determinations on a routine basis.
In evaluating the results of any investigation, atten-
tion needs to be paid to themethod of determina-
tion as well as to the uncertainty of themeasure-
ment.

Only 1–2 % of Finnish bedrock contains over
10 mg/kg arsenic (the guide value for soil remedia-
tion is 10 mg/kg). In their article on arsenic in
bedrock, Pasi Eilu and Raimo Lahtinen note
that there aremany geologically distinct regions in
Finland containing higher than average concentra-
tions of arsenic. Arsenic concentrationsmay be as
much as one thousand times greater around ore
deposits and occurrences than in the surrounding
bedrock. Arsenic values above background are
particularly likely in bedrock close to gold occur-
rences.
Themost prevalent arsenicmineral in Finland is
arsenopyrite, not the arsenic-bearing pyrite that is
significant inmany other parts of theworld. Eleva-
ted concentrations of arsenic are found especially
in the Tampere–Hämeenlinna region where there
also are several gold occurrences. When arsenopy-
rite is disseminated in bedrock or in quartz veins, it
is mainly in unweathered form, and the arsenic
does not easily leach out into the groundwater.
Occasionally, the arsenopyrite occurs in fracture
zones, in locations easily accessible to groundwa-

ter, and arsenic may then be released into the
water fromweatheredmineral surfaces.

In his article on arsenic in soil, TimoTarvainen
describes how in places more than 4mg/kg arse-
nic occurs in glacial till. The chemical composition
of till reflects the composition of the bedrock be-
neath, particularly themore easilyweathered rocks:
basic rocks rich in dark minerals (amphiboles and
pyroxenes), fine-grained sedimentary rocks con-
tainingmore than average amounts of carbon and
sulphur (black shales), and calcareous rocks. Ligh-
ter colouredminerals like quartz and feldspars are
more abundant in Finnish bedrock, but theyweat-
her less easily.
Arsenic and heavymetals aremore abundant in
the clayey soils bordering theGulf of Finland and
Gulf of Bothnia than in more infertile till soils,
which arewidespread in other parts of the count-
ry. About 5 000 to 7 000 years ago, in the Littori-
na Sea stage of the Baltic Sea, the climate was
warmer and the Baltic Seawas larger than it is at
present. Sulphur, heavy metals and arsenicwere
precipitated into clay sediments on the sea bot-
tom. Already then the sediment acted as a sink for
potentiallyharmful elements, removingpart of them
from the ecosystem. As the sea retracted, the
bottom sediments emerged to form expansive flat
beds of clay alongside the sea. In areas ofOstro-
bothnia thesemarine clays contain elevated sulphur
concentrations, which contribute to the acidificati-
on of river and streamwater.
Median arsenic concentrations in different top-
soil types in Finnish arable land vary from 0.5mg/
kg in coarser grained varieties to 2.4 mg/kg in
topsoil rich in fine-grained material. Arsenic is
present in higher concentrations in clayey soil than
in sediments consistingmostly of silty material.
However, most of the arsenic in soils is not in
bioavailable form and does not get transported
into cereal crops and potatoes or other parts of
the ecosystem.

Summary of articles

of the United States, Chile, Hungary, Romania
andMexico. Arsenic-bearing drinkingwater has

not caused significant health problems in Finland
because the diet is diversified.
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According to Kimmo Virtanen, the average
concentration of arsenic in peat in the mires of
NorthernOstrobothnia region inWestern Finland
is 2.9 mg/kg. The composition of the bedrock
affects the chemical composition of the peat, the
lowest arsenic concentrations in peat being in gra-
nite and granodiorite areas and the highest in areas
with hydrothermal ore formations. No survey has
yet beenmade covering the chemical composition
of peat over thewhole of Finland.
The concentrations of heavymetals and arsenic
are greatest in the bottom layers of peat deposits
where the proportion ofmineral matter is greatest.
The arsenic concentration of peat has a decisive
factor on the utilization of the peat. Peat used as a
plantingmedium in horticulturemust not contain
more than 10 mg/kg arsenic. Peat used as a soil
improvement agent, in garden beds, in turn, may
contain up to 50 mg/kg (Ministry ofAgriculture
and Forestry 1994). Limits on the amount of arse-
nic in fuel peat have not been set because the
advanced technology deployed in Finnish power
plants ensures that most of the potentially harmful
elements in fuel are trapped in the filter system
(Vesterinen 1989). The arsenic concentrations in
fuel peat are about ten times those in wood fuels
and about half those in coal (Alakangas 2000).

Jarmo Poikolainen and Juha Piispanen esti-
mated the arsenic deposition from air in a study of
the amounts of arsenic inmoss. Concentrations of
arsenicwere determined in moss in 274 areas all
over Finland in 1995 and 2000. The mean con-
centration in 1995was 0.26mg/kg, while in 2000
it was a little less, 0.19 mg/kg. Concentrations
higher than 0.50 mg/kgweremeasured in 1995 in
Southern Finland and aroundKokkola, Seinäjoki
and Pori inwestern Finland. But levels were lower
in 2000, even in Southern Finland, where almost
all concentrations were under 0.50 mg/kg. The
deposition of arsenic in Finland is low. In other
parts of the world, including Europe, there are
areas where air transported dust containing arse-
nic and other harmful substances has a negative
impact on human health.

ErnaKuusisto takes a look at plants that act as
bioaccumulators of arsenic. The biomass of some
plants is so large that, even though they bind only

slightly more arsenic than the average, the total
amount accumulated is notable. Plants like these
can be used in remediation of soils contaminated
with arsenic. Still other plants grow in soils rich in
arsenicwithout themselves binding it. These plants
can be cultivated in areaswhere arsenic-containing
dust is prevalent. The use of plants in the remedia-
tion of contaminated soils and water has been
widely studied. Plantswith arsenic binding charac-
teristicswhichgrowwell inFinnish conditionshave
not yet been sufficiently investigated, however.

JariMäkinen’s investigations suggest the ave-
rage arsenic concentration in bottom sediments of
Finnish lakes to be 8mg/kg. Most of these sedi-
ments are clayey gyttja. The portion of organic
matter in the sediment varies from 6 to 15%. The
highest arsenic concentrations are encountered in
fairly large lakes (over 10 km2). Arsenic concent-
rations are also elevated in the clay-rich sediments
formed 9 000 – 10 000 years ago, just after the
last IceAge. Thewater level in ice-dammed gla-
cial lakes formed at the edge of the retreating ice
suddenly dropped as the water gouged our new
channels to the sea, and an array of smaller lakes
was left behind.

Mirja Leivuori andHenryVallius report that
the concentration of arsenic is higher in marine
sediments than in lake sediments. The average
concentration of arsenic in surface sediments in the
Gulf of Finland varies between 14 and 16mg/kg.
Concentrations are significantly higher inBothnian
Bay, where the average values range between 109
and 239mg/kg.  Much of the arsenic inBothnian
Baymay have originated in emissions frommining
and other industry in Sweden. The arsenic has
evidently been transported to the sea from rivers
on the Swedish side. As well, concentrations of
arsenic are naturally elevated in bedrock and till on
the Swedish side. Concentrations and transport of
arsenic in and around the sea should bemonitored
on a regular basis, particularly inBothnianBay and
theBothnian Sea.

Timo Tarvainen and JaakkoMannio exami-
ne the occurrence of arsenic in small streams and
lakes. In streams at the head ofwatercourses the
average arsenic concentration inwater is 0.36mg/
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L, while in small lakes it is 0.29mg/L. In organic
sediments of the same streams, concentrations ran-
ge between 0.8 and 15.0 mg/kg. The regional
distribution of the arsenic in stream sediment re-
sembles that in till and the stream water, both
describing arsenic transported from geological en-
vironments.

The survey of arsenic concentrations in ground-
water presented byBirgittaBackman and Pert-
ti Lahermo shows arsenic concentrations in
springs and shallow dugwells to be very low in
Finland. Greater amounts are found in drilledwells,
which, hydrologically, represent older groundwa-
ter of longer residence time. Besides the direct
water-rock interaction of primary bedrock and
groundwater, also secondary precipitates on soil
particles and fracture coatings and fillings are sig-
nificant for the geochemical behaviour of arsenic in
groundwater. TheMinistry of SocialAffairs and
Health (STM) has set a limit of 10 μg/L for arsenic
in potable groundwater and this value is exceeded
only rarely. In the survey ”One ThousandWells”
carried out by theGeological Survey of Finland in
1999, whichwas based on representative samples
from throughout the country, only 3% ofAs con-
centrations in water from drilledwells exceeded
the upper limit (Lahermo et al. 2002). Arsenic is
nevertheless a potential problem, which needs to
be taken into consideration in sparsely settled are-
as wherewater is obtained fromwells drilled into
bedrock.

The study carried out byRisto Juntunen, Sirk-
kaVartiainen andArtoPullinen of drilledwells
in the Pirkanmaa region around the city ofTampe-
re supports the conclusion described above regar-
ding caution in sparsely settled areas. Themedian
and average concentrations of arsenic in Pirkan-
maa drilledwells are 1.8 μg/L and 9.7μg/L, which
are ten times the values found in theOneThousand
Wells project. Arsenic concentrations in the Pir-
kanmaa area exceeded the STM limit in thewater
of 17% of drilledwells. In addition, iron, manga-
nese, fluoride, chloride and nickel concentrations
occasionally exceeded the recommended limits.
Arsenic concentration in thewater was not depen-
dent on the type of rock or rock association.
Rather, the water of wells drilled into the same

type of rock often contained very different amounts
of arsenic. The appearance of arsenic in Pirkan-
maa nevertheless shows a clear correlation with
the structural features of the bedrock. Knowing
the location of fracture zones in the bedrock can
thus assist in the recognition and delimiting of the
risk areas for arsenic.

HeikkiTanskanen, PerttiLahermo andKirs-
ti Loukola-Ruskeeniemi studied the appearan-
ce of arsenic in groundwater inCentralLapland, in
areas characterized by elevated arsenic concent-
rations in bedrock and till. There are also many
gold occurrences in the area. The results of the
study show that weakly basic groundwater and
groundwater containing considerable amounts of
dissolved substances in places also contain signifi-
cant amounts of arsenic. The highest arsenic con-
centration, 36.2 μg/Lwas found in a spring on the
northeast shore of lake Soasjärvi, which is located
to the northeast of the village ofKiistala. This is the
largest concentration of arsenicmeasured in spring
water in Finland. HannaKahelin determined the
speciation in which arsenic appears in theKittilä
area, and showed that, in spring water saturated
with oxygen, arsenicmostly occurs in oxidation
stateAs5+.

KatiVaajasaari, Eija Schultz and Jaana Sor-
vari investigated the concentration of arsenic in
contaminated soils, the risk of arsenic to the envi-
ronment and the danger arsenic poses to the
ecosystem. Sites typically contaminatedwith arse-
nic are shooting ranges and wood preservation
plants. Soil in Finland is considered to be contami-
natedwhen the arsenic concentration exceeds 50
mg/kg, and a hazardous waste when it exceeds
1000 mg/kg. Soil at wood preservation plants has
sometimes contained more than 20 000 mg/kg
arsenic. Arsenic does not accumulate to any great
degree in most plants and animals, however. As-
sessment of the impact of arsenic is hindered by its
appearance together with other potentially harmful
substances. The ecotoxicity of arsenic has been
assessed in tests in which arsenic was added to
soil samples. The toxic concentrations for enhytra-
eid (potworm, Enchytraeus albidus), earthworm
(Eisenia fetida) and springtail (Folsomia candi-
da) were found to range between 10 and 90 mg/kg.
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In the final article, Erkki Hakala and Anja
Hallikainen report on the arsenic concentrations
in food in Finland, the exposure of the population
to arsenic and the associated health risks. The
adsorption of arsenic and the effects in the body
depend greatly on the chemical form of arsenic.
Marine fish contain some arsenic, but it ismainly in
the form of harmless organic compounds. Inorga-
nic arsenic absorbs quickly from the respiratory
organs and digestive tract and is partlymethylated
in the body to less toxic methyl arsenic com-
pounds. Extended exposure to inorganic arsenic
causes cancer inman.

An estimated 5 000 persons are occupationally
exposed to arsenic, but the average arsenic con-
centration in workplace air is under 10 μg/m3, the
current occupational exposure limit in Finland. In-
organic compounds of arsenic are used in wood
preservation plants and themanufacture of elec-

tronic components. Arsenic is also present as an
impurity in many rawmaterials, such as coal, oil
and peat and certain ores. Besides respiratory air,
arsenic can find its way into the body through
drinkingwater and food. If drinkingwater contai-
ning arsenic in excess of 50 μg/L is consumed for
an extended period, the risk of skin, bladder and
lung cancers is increased. TheMinistry of Social
Affairs andHealth has set themaximum level of
arsenic in householdwater at 10 μg/L. The dietary
intake of arsenic and the subsequent risks are
difficult to estimate because little information is
available on the concentrations of arsenic, and
especially arsenic species, in food. According to
the latest research project on environmental toxins
coordinated by the FinnishNational FoodAgency
the total arsenic concentrations in fish caught in
Finland are at greatest about 1 mg/kg, which is not
a high value considered internationally.

Conclusions

Elevated concentrations of arsenic in the fine
fraction of till aremost extensive in theTampere–
Hämeenlinna region. Virtually all values there ex-
ceed 5 mg/kg. Gold occurrences appear in the
same area. A consistent dependency between gold
ores and arsenic concentrations in till has not been
demonstrated, however. Gold deposits also occur
in the area to the north of Tampere, where con-
centrations of arsenic in till are not elevated. In the
Tampere–Hämeenlinna region, weathering of ar-
senopyrite in fracture zones and fissure surfaces
releases the arsenic, which easily finds its way into
groundwater. Indeed, there are wells in Pirkan-
maawith exceptionally high concentrations of ar-
senic. Elevated levels of arsenic, and of heavy
metals, are also found in the clayey soils near the
coasts of theGulf of Finland andGulf ofBothnia,
and these are reflected in the concentrations in
groundwater.

Arsenic does not pose as great a risk to human
health inFinland as it does inmany other countries.
Theonlysignificantnatural path tohumans is through
drinking water from drilled wells in rural areas.

Concentrations of arsenic are nevertheless eleva-
ted in bedrock and soil in some areas, and levels in
groundwater, surfacewaters and stream and lake
sediments are higher there than in other parts of
the country.

The geological risk areas for arsenic in Finland
arewell known. The authorities would do well to
recommend themeasurement of arsenic concent-
ration by a reliable laboratory when a newwell is
to be drilled into bedrock in a risk area. Arsenic
concentrations are by nomeans high in all drilled
wells in risk areas, however; concentrations may
differ even in thewater of neighboringwells. Ele-
vated concentrations of arsenic in groundwater
are more likely to appear where fracture zones
occur in bedrock. Location of fracture zones with
the aid of geological and geophysical databases
and ground surveys would allow the risk areas to
be locatedmore exactly. Taking note of geological
areas with a natural tendency for elevated con-
centrations is also important in assessing the anthro-
pogenic impact.
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ARSEENIN KEMIALLINEN ANALYSOINTI

Arseenipitoisuudenmäärittämiseen on käytettä-
vissä useita eri analyysimenetelmiä, joiden valinta
riippuu näytetyypistä, analyysin käyttötarkoituk-
sesta ja pitoisuustasosta. Tavallisimpia analyysi-

JOHDANTO

menetelmiä ovat induktiivisesti kytketty plasma-
atomiemissiospektrometria (ICP-AES), induktii-
visesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-
MS), röntgenfluoresenssispektrometria (XRF) sekä

Hanna Kahelin ja Eeva Kallio

Kahelin, Hanna ja Kallio, Eeva 2004. Arseenin kemiallinen analysointi.
Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian
tutkimuskeskus, 19–28, kaksi kuvaa ja taulukko.

Arseeni on geokemiallisten ja toksisten ominaisuuksiensa vuoksi kiinnos-
tava alkuaine niin geologisten tutkimusten kuin ympäristötutkimustenkin
kannalta. Analyysimenetelmän valinta riippuu siitä, mihin tarkoitukseen
analyysitulosta käytetään. Analyysiketjun ensimmäinen vaihe näytteenoton
jälkeen on näytteen esikäsittely. Oikea esikäsittelymenetelmä riippuu näyte-
tyypistä ja halutusta analytiikasta, ja se on tärkeä vaihe tuloksen käyttökelpoi-
suuden kannalta. Usein pelkän arseenipitoisuuden selvittäminen ei riitä, vaan
tietoa halutaan myös muista näytteen sisältämistä alkuaineista. Siksi
arseenianalyysit tehdään useimmiten monialkuainetekniikkaa hyödyntäen.
Määritysrajat riippuvat paitsi analyysitekniikasta myös näytematriisista ja
näytteen käsittelytavasta, esimerkiksi liuotusmenetelmästä.

Kahelin, Hanna and Kallio, Eeva 2004. Determination of arsenic concen-
trations in geological and environmental samples. Arsenic in Finland: Distri-
bution, Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Finland, 19–
28, two figures and one table.

The geochemical features and toxicity of arsenic make it an interesting
element for both geological and environmental studies. The choice of method
for arsenic analysis depends on the aim of the study.

The first step in the analytical chain after sampling is sample pretreatment.
The method selected for pretreatment will depend on the sample type and the
analytical technique and will determine the usefulness of the results. Arsenic
concentration alone is seldom of interest, and usually information about other
elements in the sample is also desired. Arsenic is thus often analysed
simultaneously with other elements by multi-element techniques. The detec-
tion limits depend on the analytical technique, sample matrix and sample
preparation procedure used.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): arsenic, chemical analysis, whole
rock, soils, water, samples, sample preparation.
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Näytteen esikäsittelyn tarkoitus on tuottaa tut-
kittavasta kohteesta otettua kenttänäytettä hyvin
edustava, homogeeninen laboratorionäyte tutki-
muksen tavoitteisiin sopivia analyysejä varten. Esi-
merkiksi vesinäytteen esikäsittely voidaan tehdä jo
kentällä, muttauseimmitennäytteen esikäsittely teh-
dään laboratorio-olosuhteissa. Esikäsittelyssä teh-
tyjä virheitä, kuten aiheutettua kontaminaatiota tai
metallien haihtumista liian korkean kuivauslämpö-
tilan vuoksi, ei voida jälkeenpäin korjata tarkim-
millakaan analyyseillä, joten oikean esikäsittely-
menetelmän valintaan on syytä kiinnittää erityistä
huomiota.
Esikäsittelyssä käytettävien välineiden, esimer-
kiksi suodattimien, seulojen, murskainten ja jauhi-
nastioiden, täytyy olla sellaisia, etteivät ne konta-
minoi tutkittavaa näytettä. Jos esikäsittelyväline ei
ole kertakäyttöinen, se täytyy puhdistaa hyvin näyt-
teiden välillä ristikontaminaation välttämiseksi.

Geologisten näytteiden esikäsittely

Kenttänäytteen paino tai tilavuus voi vaihdella
paljon, mutta usein liian suuri tai liian pieni kenttä-
näyte hankaloittaa edustavan laboratorionäytteen
valmistamista. Geologian tutkimuskeskuksen geo-
laboratorion suosituksen mukaan kivi-, kairasy-
dän- tai lohkarenäyte saisi painaa enintään 2000–
4000 g.
Ennen esikäsittelyä kivi-, kairasydän- ja lohka-
renäytteet halkaistaan sahaamalla ja näin saatu puo-
likas alkuperäistä näytettä varastoidaan. Näytteet
kuivataan tarvittaessa. Riippumatta analyysimene-
telmästä näytteet voidaan kuivata yli +70 °C:n
lämpötilassa. Kun samoistanäytteistähalutaan ana-
lysoida elohopea, kuivauslämpötilanonoltava enin-
tään +40 °C. Kuivauksen jälkeen näytteet murs-
kataan ja jauhetaan. Näytteiden esikäsittely on
esitetty vuokaaviona kuvassa 1.

Esikäsittelyssä käytettävät murskaimet ja jauhi-
nastiat ovat metallia. Jauhinastiasta irtoaa näyttee-
seen pieniämääriä astiamateriaalin sisältämiäme-
talleja, jotka pelkästään arseenia tutkittaessa eivät
ole ongelma. Astiamateriaalin aiheuttama konta-
minaatio täytyy kuitenkin ottaa huomioon silloin,
kun arseenin lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat
muutkin alkuaineet. Esimerkiksi suureen alkuaine-
valikoimaan japieniinpitoisuuksiin tähtäävässäko-
kokivianalytiikassakäytetäänwolframi-karbidijau-
hinastiaa teräsjauhinastioiden asemesta. Näyttei-
den välillä esikäsittelyvälineet puhdistetaan huolel-
lisesti esimerkiksi paineilman ja harjan avulla. Jau-
hinastia voidaan puhdistaa jauhamalla siinä puh-
dasta kvartsia näytteiden välillä.

Ympäristönäytteiden esikäsittely

Vesinäytteistä tehtäväänmetallimääritykseen (ar-
seenimukaan lukien) riittävämäärä suodatettua ja
kestävöityä näytettä on 50–100 ml. Jos näytettä ei
esikäsitellä kentällä ja siitä halutaanmetallimääri-
tysten lisäksimuillamenetelmillä tehtäviämääri-
tyksiä, kuten anionianalyysejä, sopivamäärä näy-
tettä on 500–2000 ml. Liuenneen arseeninmäärit-
tämistä varten vesinäyte suodatetaan puhtaaseen
polyeteeni- tai polypropeenimuovipulloon kerta-
käyttöisellä ruiskulla ja 0,45μm:n suodattimella ja
kestävöidään lisäämällä 100 näytemillilitraa kohti
0,5ml väkevää suprapur-typpihappoa. Geologian
tutkimuskeskuksen geolaboratorion suosituksen
mukaan näytteenotossa käytetään uusia happo-
pestyjä pulloja, koska pesemättömästämuovima-
teriaalista voi säilytyksen aikana liueta happokes-
tävöityyn näytteeseen pieniämääriämetalleja, ku-
ten sinkkiä, kuparia ja lyijyä (T. Lakomaan tie-
donanto 29.4.2003).
Maaperä- ja sedimenttinäytteille suositeltava
kenttänäytteen koko on 0,5–1,0 litraa. Usein ym-
päristönäytteissä (esim. järvisedimentti-, kasvi-,

Esikäsittely

erilaiset atomiabsorptioon (AAS) perustuvat mää-
ritykset.
Tässä raportissa näytetyypit on jaettu kahteen
luokkaan: geologisiin ja ympäristönäytteisiin. Geo-
logisillanäytteillä tarkoitetaan esimerkiksimalmin-
etsintään, geokemialliseen kartoitukseen jamine-

raalitutkimuksiin liittyviäkivinäytteitä, joitaovat kai-
rasydän-, lohkare- ja palanäytteet. Ympäristönäyt-
teillä puolestaan tarkoitetaan ympäristön seuran-
taan ja saastuneisuuden arviointiinkäytettäviänäyt-
teitä, joita ovat esimerkiksimaaperä-, sedimentti-
ja vesinäytteet.
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eläinkudos- ja aerosolinäytteissä) kenttänäytteen
kokomääräytyy näytteenottimien ja saatavilla ole-
van näytemateriaalin perusteella, jolloin siitä voi
harvoin tulla liian suuri. Nyrkkisääntö näistä näyte-
tyypeistä on se, että ”litramitä tahansa on riittävä
määrä, mutta paljon vähemmälläkin tullaan toi-
meen”.

Kiinteät ympäristönäytteet, kutenmaaperä-, se-
dimentti-, tuhka- ja kasvi- ja eläinkudosnäytteet,
kuivataan. Poikkeuksena ovat esimerkiksi elintar-
vikkeet, joista analyysit tehdään tuorenäytteestä.
Kuivaus voidaan tehdä huoneenlämmössä tai läm-
pökaapissa alle +40 °C:ssa. Savipitoisillemaape-
ränäytteille, eläinkudosnäytteille ja hienojakoisille

Kuva 1. Geologisten näytteiden esikäsittely.
Figure 1. Flow chart of sample preparation options for rock samples.

Kivinäytteiden normaali 

esikäsittely (max 2000 g)
Standard sample preparation of rock 

samples (max 2000 g)

Kivinäytteiden “totaali”-

esikäsittely  (max 4000 g) 
“Total” sample preparation of rock 

samples (max 4000 g)

KIVINÄYTE/Rock sample 

KAIRASYDÄN/Drill core 

LOHKARENÄYTE/Boulder sample

KIVINÄYTE/Rock sample

KAIRASYDÄN/Drill core

LOHKARENÄYTE/Boulder

sample

RC-NÄYTE/RC sample

Puolet alkuperäisestä 
säilöön

Storage  of half of the

original sample

HALKAISU SAHAAMALLA/
Splitting by sawing 

HALKAISU SAHAAMALLA 
Splitting by sawing 

Puolet alku-
peräisestä säilöön
Storage of  half of 

the original sample

KUIVAUS < 70 °C:ssa 
(tarvittaessa)

Drying < 70 oC,  if necessary

KUIVAUS < 70 °C:ssa
(tarvittaessa)

Drying < 70 oC,  if necessary

MURSKAUS 
LEUKAMURSKAIMELLA/ 

Jaw crushing with 

(max  2.0 kg) 
Boyd jaw crusher 

MURSKAUS 
LEUKAMURSKAIMELLA/ 

Jaw crushing with 

(max 4.0 kg) 
Perinteinen leukamurskain/ 

Traditional jaw crusher
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säilöön /Storage of 

coarse reject

NÄYTTEEN OSITUS 
RÄNNIJAKOLAITTELLA / 

Subsampling by riffle splitting

KOKO NÄYTTEEN JAUHATUS 
LM5-mylly; karkaistu 

teräsjauhinastia
Pulverising of  the entire sample.

LM5 mill; hardened steel bowl. 

Loppu näytteestä 
säilöön/Storage of 

pulp 

OSITETUN ALINÄYTTEEN
JAUHATUS/ Pulverising of split
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Herzog rengasmylly; hiiliteräs-
jauhinastia/ Herzog ring mill; carbon 
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ALINÄYTTEEN  (100-150g)  OTTO 
JAUHINASTIASTA

Subsampling from the bowl 

(100–150 g)

Testinäyte/ Test sample (100 – 150 g) Testinäyte/ Test sample (100 – 150 g) 



Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit
Hanna Kahelin ja Eeva Kallio

22

Arseenianalytiikka

sedimenteille suositeltavamenetelmäonkylmäkui-
vaus, jossa näyte syväjäädytetään ja siinä oleva
kosteus poistuu alipaineessa sublimoitumalla.
Koska ympäristötutkimuksissamielenkiinnon
kohteena ovat usein ihmisen toiminnan vaikutuk-
sestamaaperään tai sedimentteihin joutuneet ai-
neet, eivätkämineraalien luontaisesti sisältämät
metallit, näytettä ei yleensä jauheta hienoksi. Kui-
vauksessa syntyneet kokkareet pyritään hienonta-
maan varovasti esimerkiksi agaattihuhmarella rik-
komatta näytteeseen luonnostaan kuuluvia rakeita.
Kuivauksen jälkeenmaaperä- ja sedimenttinäyt-
teet seulotaan yleensä alle 2 mm:n raekokoon.
Haluttaessa näyte voidaan seuloamyös muuhun
raekokoon. Esimerkiksimoreeninäytteissä on pe-
rinteisesti käytetty seulontaa alle 0,06mm:n frak-
tioon tai näyte voidaanmyös jauhaa. Seulomisesta
aiheutuvametallikontaminaatio vältetään käyttä-
mällämuovirunkoisia seuloja, joissa seulakangas
on polymeeriverkkoa. Näytteiden välillä seula puh-
distetaan huolellisesti ristikontaminaation välttämi-

seksi. Jos näytettä on riittävästi, sitä voidaan käyt-
tää seulan ”pesuun” ennen varsinaista seulontaa.
Orgaanistamateriaalia sisältävät maannosnäyt-
teet, kuten humus ja pintamaa, voidaan tarvittaes-
sa hienontaa leikkaavallamyllyllä ennen seulontaa,
jos kaikki näytteen sisältämämateriaali halutaan
mukaan analyysiin. Hienontamiseen voidaan käyt-
tää elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettujamylly-
jä ja leikkureita, joiden aiheuttamametallikontami-
naatio on hyvin vähäinen. Myös kasvi- ja eläinku-
dosnäytteet, joita ei seulota, hienonnetaan leik-
kaavallamyllyllä, jos näytemateriaalia on riittäväs-
ti. Jos näytemateriaalia on hyvin vähän, hienon-
nukseen voidaan käyttää esimerkiksi agaattihuh-
maretta tai teräksistä kirurgiveistä. Hienonnus voi-
daan tehdä kuivatusta tai tuoreesta näytteestä. Tuh-
kanäytteille seulontaa ei suositella, vaan testinäyte
otetaan yleensä suoraan kuivatusta näytteestä. Ym-
päristönäytteiden esikäsittely on esitetty vuokaa-
viona kuvassa 2.

Arseeni on kullan seuralaisalkuaine, jota onSuo-
messa perinteisesti analysoitu malminetsintään ja
geokemialliseen kartoitukseen liittyvistä näytteistä.
Arseeni onmyös ihmiselle syöpää aiheuttavamyr-
kyllinen alkuaine, jota voi päästä ympäristöön ih-
misen toiminnan vaikutuksesta. Toisaalta arseenia
esiintyy luontaisestikallioperässä ja sitäkauttamyös
pohjavedessä suuriakin pitoisuuksia. Näin ollen
arseeni on myös ympäristötutkimusten kannalta
kiinnostava alkuaine.
Sekä geologisissa että ympäristötutkimuksissa
on usein niin, että pelkästään arseenipitoisuuden
selvittäminen ei riitä, vaan tietoa halutaan myös
muista näytteen sisältämistä alkuaineista. Niinpä
arseenianalyysit tehdään useimmiten alhaisien pi-
toisuuksienmittaamiseen sopivaamonialkuainetek-
niikkaa hyödyntäen, jolloin yhdellä analyysikerral-
la saadaanmääritettyä arseenin lisäksi lukuisa jouk-
komuitakin alkuaineita. Toisaalta joissain näyte-

tyypeissä (esim. tietyissämalmimineraaleissa) kiin-
nostuksen kohteena voivat olla vain muutamien
alkuaineiden suuret pitoisuudet. Sopivan analyysi-
tekniikan ja -menetelmän valinta riippuu siitä, mil-
laista analytiikkaa ja pitoisuustasoja tutkimus edel-
lyttää.
KoosteGeologian tutkimuskeskuksen geolabo-
ratoriossakäytetyistä arseenin analyysimenetelmistä
on esitetty taulukossa 1. Taulukossamääritysra-
jalla tarkoitetaan pienintä arseenipitoisuutta, joka
näytteestä voidaan luotettavastimitata. Määritys-
rajat erimenetelmille onmääritelty analyysimene-
telmää valittaessa, ja useimmiten ne perustuvat nol-
lanäytteiden rinnakkaismäärityksiin. Taulukossa 1
esiintyvät numero- ja kirjainyhdistelmät ovat geo-
laboratorion menetelmäkoodeja, joissa numero
viittaa näytetyyppiin ja kirjain analyysitekniikkaan.
Tarkemmin koodit on selitetty taulukon alla.

Analyysitekniikka

Tavallisimpia arseenin analysoinnissa käytettyjä
menetelmiä ovat induktiivisesti kytketty plasma-
atomiemissiospektrometria (ICP-AES), induktii-

visesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-
MS), röntgenfluoresenssispektrometria (XRF) ja
atomiabsorptio (AAS).



Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit
Arseenin kemiallinen analysointi

23

monokromaattorin avulla spektriksi. Spektri re-
kisteröidään viivaspektrinä, josta alkuaineet tun-
nistetaan niiden aallonpituuksien avulla (viivojen
paikat spektrissä) ja pitoisuudet määritetään viivo-
jen intensiteetin perusteella.
Myös ICP-MS-tekniikassa ionilähteenä toimii
induktiivisesti kytketty argonplasma. Näytteen al-
kuaineistamuodostuneet ionit johdetaan kvadru-
poli-massaspektometriin, joka erottaa eri alkuai-
neistamuodostuneet ionit niiden massa-varaus-
suhteen perusteella. Ilmaisimena käytetään elekt-
ronimonistinta.
AAS-tekniikassa näyte atomisoidaan lämpöener-
gian avulla joko liekillä (FAAS) tainykyäänuseim-
mitengrafiittiuunin avulla (GFAAS). Atomihöyryä
säteilytetään tutkittavan alkuaineen spektriä emit-
toivalla teräväviivavalonlähteellä. Säteilyn kulkies-
sa atomihöyryn läpi näytteen sisältämät tutkittavan
alkuaineen atomit absorboivat osan säteilyn inten-

Aallonpituusdispersiivisessä röntgenfluoresenssi-
analyysissä näytettä säteilytetään röntgensäteilyllä,
joka virittää näytteen alkuaineet lähettämään omaa
röntgensäteilyään. Emittoitunut säteily hajotetaan
kiteiden avulla spektriksi (dispersio). Mitattavien
alkuaineiden huipun ja taustan intensiteetti rekiste-
röidään jamuunnetaan laskentavaiheessa alkuaine-
pitoisuuksiksi.
ICP-AES-tekniikassa liuosmuodossa olevan
näytteen alkuaineet atomisoidaan siten, että näyte-
liuos sumutetaan induktiivisesti kytkettyyn plas-
maan eli termistä energiaa sisältävään ionisoitu-
neeseen argonkaasuun, jota ylläpidetään ulkoisella
magneettikentällä. Plasman korkean lämpötilan
(5 000–10 000 K) aiheuttama atomien kineettinen
energia virittää näyteliuoksen atomit ja ionit kor-
keammalle energiatasolle. Viritystilan purkautues-
sa kukin alkuaine lähettää sille tyypillistä, useasta
aallonpituudesta koostuvaa säteilyä, joka jaetaan

Kuva 2. Esimerkki ympäristönäytteiden esikäsittelystä.
Figure 2. Flow chart of sample preparation options for selected environmental samples.
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siteetistäkullekin alkuaineelle tyypillisellä aallonpi-
tuudella. Absorption suuruus riippuu alkuaineen
pitoisuudesta, ja semitataan valomonistinputkella.
AAS-tekniikka poikkeaa edellämainituistamene-
telmistä siinä, että sen avulla saadaanmääritettyä

yleensä vain yksi alkuaine kerrallaan. Seuraavissa
kappaleissa tarkastellaanGeologian tutkimuskes-
kuksen geolaboratoriossa käytössä olevia analyy-
simenetelmiä erilaisille näytetyypeille ja niiden eri-
tyispiirteitä arseenianalytiikan kannalta.

Geologiset näytteet

Röntgenfluoresenssispektrometria

Geologisten näytteiden analytiikan päämääränä
on useimmiten selvittää näytteen koostumus ja tut-
kia näytteenmineraalien sisältämien alkuaineiden
todellisia kokonaispitoisuuksia. Siksi on luontevaa
analysoida näyte sellaisellamenetelmällä, jossa
näytteen vaikeasti liukeneviamineraaleja ei tarvit-
se liuottaa vaan jolla alkuainepitoisuudet voidaan
sopivien esikäsittelyjen jälkeenmäärittää suoraan.
Yksi tällainenmenetelmä on röntgenfluoresenssis-
pektrometria (XRF).
XRF-analyysia vartenmurskattua ja alle 60 μm:n
kokoon jauhettua näytettä punnitaan 7 g, joka
jauhetaan sideaineen (3  % näytteenpainosta) kans-
sa epäkeskomyllyssä volframikarbidijauhinastias-
sa hienojakoiseksi alle 10 μm:n raekokoiseksi jau-
heeksi. Pohjavahamuottiin kaadetusta jauheseok-
sesta tehdään puriste noin 20 tonnin paineessa.
Alkuainepitoisuudet määritetään puristeesta sätei-
lyttämällä sitä röntgensäteilyllä jamittaamalla fluo-
resenssisäteily. Röntgenfluoresenssispektrometria
onmonialkuainemenetelmä, jolla arseenin lisäksi
saadaan samanaikaisestimääritettyä lukuisa jouk-
komuitakin alkuaineita (34 kpl). Määritysraja ar-
seenille on 30 mg/kg (taulukko 1).

Liuotusmenetelmät

Liuotusmenetelmiä käytetään geologisessa ana-
lytiikassa silloin, kun halutaan päästä pienempiin
pitoisuuksiin tai tutkia sellaisia alkuaineita, joiden
määrittäminenXRF-tekniikalla ei onnistu. Esikä-
sittelyssä näyte jauhetaan hienoksi, jolloin mine-
raalien liukeneminen tehostuu. Yksi tehokkaim-
mista happoliuotuksista on fluorivetyhappo-per-
kloorihappoliuotus. Näytettä punnitaan 0,2 g ja se
uutetaan väkevän fluorivetyhapon ja perklooriha-
pon suhteessa 5:1 valmistettuun seokseen. Määri-
tys tehdään ICP-MS-tekniikalla, jolloin samanai-

kaisesti saadaan määritettyä yli 30 muuta alkuai-
nettamukaan lukien harvinaiset maametallit. Ar-
seenin määritysraja on 0,5 mg/kg (taulukko 1).
Kokokivianalytiikassamenetelmään yhdistetään
useinXFR-analyysi, jolloin näytteen koostumuk-
sesta saadaan varsin kattava kuva.
Erittäin tehokasmineraalien liuotusmenetelmäon
myös natriumperoksidisulate yhdistettynä happo-
liuotukseen. Näytettä punnitaan 0,2 g, se sulate-
taan natriumperoksidin kanssa ja sulate liuotetaan
4M-suolahappoon. Määritys tehdään ICP-AES-
tekniikalla. Menetelmää käytetäänmm. refrakto-
ristenmalmimineraalien ja esimerkiksi tiettyjennik-
kelimalmiensuurien totaalialkuainepitoisuuksien tut-
kimiseen. Menetelmä on optimoitu antamaan pa-
ras mittaustarkkuus suurilla pitoisuuksilla, ja sen
määritysrajat ovat selkeästi suuremmat kuin pie-
nempien pitoisuuksienmittaamiseen tarkoitettujen
analyysimenetelmien. Määritysrajoja kohottavat
reagenssien epäpuhtaus ja zirkoniumupokkaista
lähtevä kontaminaatio. Arseenin määritysraja on
200 mg/kg (taulukko 1).
Kuningasvesiliuotusta käytetään paljon sekä geo-
logisten ettäympäristönäytteidenhajotuksessa. Ku-
ningasvesiuutto liuottaa vain osittain nemetallit,
jotka ovat sitoutuneet silikaattimineraaleihin, mutta
sulfidi-, oksidi- ja savimineraaleihin sitoutuneet
metallit sekä orgaaninen aines liukenevat lähes täy-
dellisesti. Näin sen avulla saadaanmääritettyä pe-
rinteisen geokemiallisen kartoituksen kannalta tär-
keimmät perusmetallit. Samat alkuaineet ovat tär-
keitämyös ympäristötutkimuksissa arvioitaessa
myrkyllisten aineiden liukenemisen suurintamah-
dollista pitoisuutta (Niskavaara 1995).
Geologisten näytteiden kuningasvesihajotukses-
sa jauhettua näytettä punnitaan 0,15 g ja näyte
uutetaan väkevän suolahapon ja typpihapon 3:1-
seoksella 2 tuntia +90 oC:ssa. Kuningasvedellä
liuotetuista näytteistä arseenin määritys tehdään
useimmiten ICP-AES-menetelmällä, jolloin saman-
aikaisesti saadaanmääritettyä 31 muuta alkuainet-
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Vesinäytteet

Vesinäytteiden arseenipitoisuus määritetään
yleensä suodatetusta ja kestävöidystä näytteestä
ICP-MS-tekniikalla. Määritysraja luonnon pohja-
japintavesilleon 0,05μg/L. Hyvinpuhtaillevesille,
jotka sadeveden tapaan sisältävät vainpieniämääriä
liuenneita aineita, määritysraja on tätäkin pienempi
eli 0,02 μg/L (taulukko 1). Toisinaan halutaan sel-
vittää suodatuksen yhteydessä suodattimelle jää-
vien, läpimitaltaan yli 0,45μm:ä olevien partikke-
leiden sisältämät alkuaineet. Tällöin suodattama-
ton vesinäytemärkäpoltetaan typpihapolla, jolloin
myös partikkelit ja niihin kiinnittyneet alkuaineet
liukenevat. Arseenin määritys tehdään ICP-MS-
menetelmällä.

Vesinäytteiden arseenispesiaatio

Pohjavesissä arseeni esiintyy useimmiten epäor-
gaanisena arseenina hapetusasteilla +3 tai +5. Eri
hapetusasteet voidaan määrittää näytteestä esi-
merkiksi erottamallane toisistaan ioninvaihdonavul-
la. Modifioidussa Ficklinin (1983) menetelmässä
5ml suodatettua (0,45 μm) ja kestävöityä (0,5ml
väkevää suprapur-typpihappoa/100 ml näytettä)
näyteliuosta johdetaan asetaattimuotoisen anionin-
vaihtohartsin (AG 1-X8) läpi. Tällöin ionimuotoi-
nenviidenarvoinen arseenipidättyyhartsiin janeut-
raali kolmenarvoinen arseeni kulkee sen läpi. Tämä
erotus voidaan tehdä jo kentällä näytteenoton yh-
teydessä, jolloin arseenin olomuodonmuuntumis-
riski esimerkiksi hapettumisen vaikutuksesta pie-
nenee. Hartsiin pidättynyt viidenarvoinen arseeni
eluoidaan 0,15M-typpihapolla, ja kumpikin ar-
seenin hapetusmuoto eli spesies analysoidaan erik-
seen ICP-MS:lla. Mitattuja pitoisuuksia verrataan
alkuperäisestä näytteestämääritettyyn kokonais-
arseenipitoisuuteen.

Maaperä-, sedimentti- ja humusnäytteet

Ympäristötutkimusten maaperä- ja sedimentti-
näytteiden analytiikka on pääpiirteissään saman-
kaltaista kuin geologisissa tutkimuksissakin. Näy-
tettä ei useimmiten kuitenkaan jauheta hienoksi ja
analyysit tehdään yleensä geologisia näytteitä kar-
keammasta fraktiosta (alle 0,06mm ja alle 2 mm).
Alkuainemääritykset tehdään yleensä liuotetuista
näytteistä, koska ympäristötutkimuksissamielen-
kiinnon kohteena ovat hyvin pienet pitoisuudet ja
märkäkemiallisinmenetelmin päästään alhaisem-
piinmääritysrajoihin. Sopivan liuotusmenetelmän
valintaan vaikuttavat sekä näytetyyppi että tutki-
muksen asettamat vaatimukset.
Alkuaineiden, myös arseenin, kokonaispitoisuuk-
sien tutkimiseen voidaanmyös ympäristöanalytii-
kassa käyttää jo aiemmin käsiteltyjäXRF-analyy-
siä ja fluorivetyhappo-perkloorihappohajotusta ja
ICP-MS-analyysiä. Jälkimmäinenmenetelmä so-
pii hyvin esimerkiksi sedimenttinäytteillemenetel-
män vaatiman pienen alkupunnituksen ja laajan
alkuainevalikoimansavuoksi.
Maaperänäytteille paljon käytetty kuningasvesi-
liuotus ja ICP-AES-määritys poikkeavat geologi-
sille näytteille käytetystämenetelmästä siinä, että
näytettä punnitaan analyysiin enemmän (2 g). Suu-
remmalla alkupunnituksella kompensoidaan näyt-
teen karkeammasta raekoosta aiheutuvaa hete-
rogeenisuutta. Kuningasvesi liuottaa tehokkaasti
useimmat raskasmetallit. Kuningasvesiliuotuksella
voidaan siten arvioida suurimmatmahdolliset alku-
ainemäärät, jotkamaaperästä voisivat liueta äärim-
mäisen happamissa olosuhteissa (Reimann et al.
1998). Maaperän saastuneisuuden arvioinnissa
käytettävät ohje- ja raja-arvot perustuvat kunin-
gasvesiliuotuksella saataviin pitoisuuksiin (ympä-
ristöministeriö 1994). Kuningasvesiliuotuksella ja
ICP-AES:lla saavutettavamääritysraja on 10 mg/
kg. Josmielenkiinnon kohteena on erityisesti vain
arseeni, se voidaan analysoidamyösGFAAS:lla,

ta. Määritysraja on tällöin 10 mg/kg. Alhaisem-
paanmääritysrajaanpäästään käyttämälläGFAAS-
tekniikkaa (taulukko 1). Kuningasvesiliuotusta voi-
daan hyödyntäämyös sellaisille näytteille, jotka
arseenin lisäksi sisältävät suuria pitoisuuksia esi-

merkiksi hopeaa, kadmiumia, kobolttia, kuparia,
nikkeliä, lyijyä tai sinkkiä. Tällöin 1 g näytettä pun-
nitaan liuotukseen jamääritys tehdään suurillepitoi-
suuksilleoptimoidulla ICP-AES-mittausohjelmalla
määritysrajan ollessa 500 mg/kg (taulukko 1).

Ympäristönäytteet
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jolloin päästään kymmenen kertaa alhaisempaan
määritysrajaan (taulukko 1). Arseeninmäärittämi-
nen kuningasvesipohjaisista liuoksista ICP-MS-
menetelmällä on vaikeaa, koska kloridimuodos-
taa argonin kanssa ionin 35Cl40Ar+. Sillä on sama
massa-varaussuhde kuin arseenin ainoalla 75As+

-isotoopilla, ja näin ollen suuri kloridipitoisuus häi-
ritsee arseeninmääritystä.
Toinen paljon ympäristötutkimuksissa käytetty
tehokas menetelmä on typpihappoliuotus. Mikro-
aaltouuniavusteisessa typpihappoliuotuksessa
väkevän typpihapon hapettavaa vaikutusta tehos-
tetaan korkean lämpötilan ja paineen avulla. Näy-
tettä punnitaan noin 0,5 g. Typpihappo ei liuota
kaikkia alkuaineita (esim. Cr, Ni) yhtä tehokkaasti
kuin kuningasvesiliuotus. Se eimyöskään liuota
silikaattimineraaleja, mutta esimerkiksi sedimentti-
näytteiden sisältämälle arseenille senon todettu ole-
van yhtä tehokas kuin kuningasvedenkin (Lehto
1992). Typpihappo onmatriisina häiriöttömämpi,
ja typpihappopohjaiset liuokset voidaan mitata
ICP-MS:lla. Näin voidaan analysoida pienempiä
pitoisuuksia kuin ICP-AES-menetelmällä. Arsee-
ninmääritysraja typpihapolla uutetuille näytteille
ICP-MS-menetelmällä on 0,05 mg/kg (tauluk-
ko 1).
Ympäristötutkimuksissa ollaan kokonaispitoi-
suuksien ohella kiinnostuneitamyös arseenin eri-
laisista sitoutumismuodoista ja sen käyttäytymi-
sestä luonnon prosesseissa. Näiden tutkimiseen
voidaan käyttää ns. heikkouuttoja, joiden avulla
pyritään liuottamaan vain osa, esimerkiksi tietyllä
tavalla sitoutunut arseeni. Tyypillisiä heikkouutto-
liuottimia ovat pH-arvoon 4,5 tai 7,0 säädetty
1M-ammoniumasetaatti ja 0,01 M-bariumkloridi.
Uutot tehdään huoneenlämpötilassa. Tavallisesti
näytettä punnitaan 3 g ja uuttoliuoksen tilavuus on
30 ml. Arseeni analysoidaan yleensä ICP-AES-
tekniikalla tai, jos tutkimus edellyttää alhaisempaa
määritysrajaa, GFAAS- tai ICP-MS-menetelmillä
(taulukko 1).
Arseenin liukenemista voidaan tutkiamyös ns.
synteettisellä sadevesiuutolla. Siinä 3,0 g näytettä
uutetaan vesiliuoksella, jonka happamuus on sää-
detty typpihapolla pH-arvoon 4,5, joka on tyypil-
linen sadevesien pH-arvo Suomessa. Myös pelk-
kä puhdas vesi voi liuottaa helppoliukoista arsee-

niamaaperänäytteistä. Vesiuutossa 3,0 g näytettä
uutetaan tislatulla vedellä 2 tuntia ravistelemalla.
Kummassakin uutossamääritys tehdään useim-
miten ICP-MS-tekniikallamääritysrajan ollessa
0,005mg/kg (taulukko 1).

Bioindikaattorinäytteet

Bioindikaattoreina käytettävien kasvi- ja eläin-
kudosnäytteiden liuotukseen käytetään yleensä
mikrouuniavusteista typpihappohajotusta, jota voi-
daan esimerkiksi paljon rasvaa sisältäviä näytteitä
uutettaessa tehostaa lisäämällä näytteisiin 10 pro-
senttistavetyperoksidiaväkevän typpihapon lisäksi.
Näytettä punnitaan 0,30–0,50 g. Hajotus voidaan
tehdä joko kuivatuista tai tuoreista näytteistä. Tuo-
renäytteet voidaan hajottaamyösmärkäpolttamal-
la ne 7M-typpihapolla +90 °C:ssa, jolloin näytettä
voidaan punnita enemmän (jopa 2 g). Elintarvik-
keillemääritys on suotavaa tehdä tuorenäytteestä,
jos halutaan arvioida ravinnon mukana saatavaa
arseenikuormitusta. Arseenipitoisuusnäytteissävoi-
daan määrittää joko ICP-MS-, ICP-AES- tai
GFAAS-tekniikalla (taulukko 1). Yleisimmin käy-
tetään ICP-MS-määritystä, jonkamääritysraja ar-
seenille on 0,02 mg/kg.

Aerosolinäytteet

Ilmassa olevien hiukkasten alkuainepitoisuuksia
tutkittaessa näytteet kerätään erilaisille suotimille.
Yhdelle suodattimelle kerätty näytemäärä voi olla
hyvin pieni (100–1000 μg), jolloin liuotusmenetel-
mänonoltava tehokas jamittausmenetelmänherkkä
(Jalkanen et al.1996). Tällainen yhdistelmä saa-
vutetaan uuttamalla näytteet väkevän typpihapon
ja fluorivetyhapon3:1-seoksellahuoneenlämmössä
jamäärittämälläalkuaineet ICP-MS-tekniikalla. Tef-
lon- japolykarbonaattisuodattimeteivät liukene typpi-
happo-fluorivetyhappo-seokseen, mutta esimerkiksi
selluloosa- ja lasikuitusuodattimet hajoavat uutossa
jahäiritsevät sitenmittausta. Siksinäille suodattimil-
le kerätyille aerosolinäytteet hajotetaan 3M-typpi-
hapolla huoneenlämmössä. Arseeninmääritysraja
kummallakinmenetelmälläon 0,001 mg/kg.
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Arseenin kemialliseen analysointiin on tarjolla
lukuisiamenetelmiä, joiden valinta riippuu näyte-
tyypistä ja analyysituloksen käyttötarkoitukses-
ta. Analyysiketju koostuu näytteen esikäsittelys-
tä, mahdollisesta uutosta tai liuotuksesta ja ar-
seenipitoisuudenmäärittämisestä. Esikäsittelyn tar-
koituksena on tuottaa tutkittavaa kohdetta hyvin
edustava homogeeninen laboratorionäyte, joka
sopii valitulle analyysimenetelmälle. Vesinäytteille
tyypillinen esikäsittely on suodatus ja kestävöinti
ja kiinteille näytteille useimmiten kuivaus ja ho-

mogenisointi jauhamalla, hienontamalla ja/tai seu-
lomalla.
Näytteen liuotuksessa vahvojen mineraalihap-
pojen tai näiden seosten avulla päästään lähelle
totaalipitoisuuksia. Laimeiden happo-, suolaliuos-
ja vesiuuttojen avulla voidaan näytteestä liuottaa
selektiivisesti vain esimerkiksi tietyllä tavalla sitou-
tunut arseeni. Tavallisimmat arseenimäärityksissä
käytettävät analyysitekniikat ovat ICP-AES, ICP-
MS, GF-AAS sekä geologisten näytteiden analy-
tiikassamyösXRF.
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ARSEENI KALLIOPERÄSSÄ JA MALMIUTUNEISSA
VYÖHYKKEISSÄ

Pasi Eilu ja Raimo Lahtinen

29–43, 2004.

Eilu, Pasi ja Lahtinen, Raimo 2004. Arseeni kallioperässä ja malmiutuneissa vyöhykkeissä. Arseeni Suomen
luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tutkimuskeskus, 29–43, kolme kuvaa ja taulukko.

Vain 1–2 % Suomen kallioperästä sisältää arseenia yli 10 mg/kg. Normaalit taustapitoisuudet ovat alle
tämän rajan, mutta sedimenttikivissä on muita kivilajeja suurempia pitoisuuksia ja tietyissä sedimenttikivissä
myös yli 10 mg/kg:n pitoisuudet ovat yleisiä. Pääosa arseenin rikastumisesta liittyy luonnon
rikastumisprosesseihin, kuten hydrotermiseen fluiditoimintaan kallioperässä. Tällöin voi muodostua laajoja
arseenianomaalisia vyöhykkeitä, joissa arseeni usein rikastuu kapeisiin hierto- ja rakosaumoihin.

Suomen malmeissa ja niitä ympäröivissä malmiutuneissa vyöhykkeissä As-pitoisuudet ovat monesti 10–
1000-kertaisia ympäröivään kallioperään verrattuna. Erityisesti granitoideihin liittyvissä Au- ja Cu-esiintymissä,
vulkaanisiin ja sedimenttikiviin liittyvissä Cu-Zn±Pb-esiintymissä, epitermisissä jalometalliesiintymissä ja
orogeenisissa kultaesiintymissä voi arseenia olla runsaasti. Toisaalta kerrosintruusioihin liittyvät Cr- ja Fe-
Ti-V-esiintymät, karret, pegmatiitit, karbonatiitit, raitaiset rautamuodostumat, paleoplacerit ja erilaiset
uraaniesiintymät eivät yleensä ole ollenkaan rikastuneet arseenin suhteen. Muissa malmityypeissä ei
säännönmukaisuutta ole havaittavissa. Malmin geneettinen tyyppi ei kerro mitään As-pitoisuudesta tai sen
vaihteluista tietyssä esiintymässä, vaan kaikissa malmityypeissä voi arseenia olla hyvin vähän.

Kaikkein yleisin As-mineraali Suomen kallioperässä, malmiesiintymissä ja niiden muuttumiskehillä on
arseenikiisu. Sen lisäksi voi malmissa olla runsaasti vain falertsia, gersdorffiittia, kobolttihohdetta, löllingiittiä,
maucheriittia tai nikkeliiniä. Muita As-mineraaleja on Suomesta todettu useita kymmeniä mutta kaikkialla vain
vähäisiä määriä.

Eilu, Pasi and Lahtinen, Raimo 2004. Anomalous arsenic in bedrock and ores in Finland. Arsenic in Finland:
Distribution, Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Finland, 29–43, three figures and one table.

Only about 1–2 % of the bedrock of Finland contains >10 mg/kg arsenic. As a rule, the background is below
this value. In general, metasedimentary rocks have higher As concentrations than other rock types, and values >10
mg/kg are commonly measured in graphite- and sulphide-rich metasedimentary rocks. Most of the enrichment of
As in bedrock is directly related to natural processes, such as the activity of hydrothermal fluids. In such cases,
extensive zones of low-degree As enrichment may be formed. These zones also typically contain narrow shear
and fracture zones where further enrichment has taken place.

In a number of ores in Finland, the As content is 10–1000 times higher that in the bedrock around the deposit.
The highest As concentrations are found in granitoid-related Au and Cu, VHMS, SEDEX, epithermal precious
metal and orogenic gold deposits. On the other hand, layered intrusion-related Cr and Fe-Ti-V deposits, skarns,
pegmatites, carbonatites,BIF,palaeoplacers, andUdeposits rarely areenriched inAs toany extent.Other ore types
do not show any regularity in their As contents. Also, the genetic type of a deposit does not tell anything about
the As concentration or about its variation in an individual deposit: a deposit of any genetic type may contain very
little As.

Arsenopyrite is the most common As mineral in Finland, in bedrock and in ores and their alteration haloes.
In addition, of all As minerals, the ores only contain significant amounts of fahlore, gersdorffite, cobaltite,
löllingite, maucherite or niccolite. Tens of others As minerals have been detected in Finland but, in all cases,
their concentrations are negligible.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): arsenic, bedrock, metal ores, intrusions, metavolcanic rocks,
metasedimentary rocks, massive sulfide deposits, gold ores, arsenides, Precambrian, Finland.

Pasi Eilu and Raimo Lahtinen,
Geological Survey of Finland, P.O. Box 96, FI-02151 Espoo, Finland.
E-mail: pasi.eilu@gtk.fi, raimo.lahtinen@gtk.fi
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Johdanto

Suomessa kallioperän arseenipitoisuus sellaisilla
alueilla, joissa eiolemalmiutumista, onyleensä alle
10 mg/kg ja tavalliset pitoisuudet ovat 1–5mg/kg
(cf. Koljonen 1992). Poikkeuksena ovat eräät
alun perin hienojakoisista sedimenttikerrostumista
syntyneet kivet, kutengrafiittipitoiset, tavallista run-
saammin sulfideja sisältävät liuskeet ja gneissit,
joissaAs-pitoisuus voi olla suuri. Sen sijaanmal-
meissa ja niiden läheisyydessä olevissa kivissä,
joihinmalmejamuodostavat prosessit ovat vaikut-
taneet, arseenipitoisuus voi vaihdella alle 1 mg/
kg:stamuutamaan prosenttiin asti.
Arseeni (As) rikastuu kallioperäänmonissamal-
mejamuodostavissa prosesseissa. Tämä johtuu
suurelta osin siitä, että semuistuttaa kemiallisesti
antimonia (Sb) ja vismuttia (Bi). Tämän lisäksiAs
käyttäytyy kallioperäämuodostavien prosessien
olosuhteissa siinämäärin rikin kaltaisesti, että sitä
usein saostuu samalla, kun syntyy sulfideja ja sulfi-
dimalmeja, varsinkin Sb- jaBi-pitoisia kiisumal-
meja (cf. Govett 1983, Koljonen 1992).
Eräissämalmityypeissä arseenin rikastumista pi-
detään diagnostisena piirteenä. Tällaisia ovat var-
sinkin kultamalmit (Sillitoe 1991, Hitzman et al.
1992, Hedenquist et al. 1996, McCuaig & Ker-
rich 1998) sekä eräät sinkki-kuparimalmit (cf.Rou-
hunkoski 1968, Helovuori 1979). Tämä rikastu-
minen ei kuitenkaan ole säännönmukaista. Esimer-

kiksi kaikista Suomen kultamalmityypeistä tunne-
taan tapauksia, joissaAs-pitoisuus ei olennaisesti
eroamalmiutumattomasta kallioperästä. Näitä ovat
mm. Laurinojan rautaoksidityypin esiintymäKola-
rissa (T. Niirasen tiedonanto 2002), Hirvilavan-
maanorogeenisen tyypinesiintymäKittilässä (Nurmi
et al. 1991) ja eräät Kuhmon vihreäkivijakson
orogeeniset kultaesiintymät (Luukkonen et al.
2002). Toisaalta arseenia saattaa olla runsaasti
sellaisissamalmityypeissä, johon arseenin ei taval-
lisesti ajatella rikastuvan. Tällaisia ovat mm. ker-
rosintruusion nikkelimalmiKylmäkoskella (Papu-
nen 1980) jamonet niistä raitaisista rautamalmeis-
ta (BIF), jotka ovat päätyneet orogeenisen kulta-
malmin isäntäkiviksi (Smith 1996, Williams 1997).
Seuraavassa käsitellään Suomen kallioperänAs-
anomaalisia alueita (>10 mg/kgAs). Suurelta osin
anomaaliset alueet sijoittuvat sellaisille seuduille,
joissa on tunnettujamalmiesiintymiä (kuvat 1–3).
Tästä syystämalmienAs-pitoisuuksia sekä sitä,
mitkä ovat tärkeimmätAs-mineraalit kussakin ta-
pauksessa, on käsitelty tarkemmin. Taulukossa 1
on koostetietoja kaikkien Suomessa havaittujen
malmityyppienAs-pitoisuuksista janiiden tärkeim-
mistäAs-mineraaleista. KultaesiintymienAs-pitoi-
suutta onmyös esitelty kuvassa 2 ja kaikkien teks-
tissämainittujenesiintymiensijaintionmerkittySuo-
men kartalle kuvassa 3.

Anomaaliset arseenipitoisuudet kallioperässä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on koonnut
Suomen kallioperästä yhtenäisen aineiston, joka
koostuu 6550 kallionäytteestä. Näytteenotossa
noudatettiin stratifioidun näytteenoton strategiaa,
joka ei perustu tasaväliseen verkkoon vaan jonka
näytetiheysonverrannollinenkivilajienmääränvaih-
teluun. Näytetiheys vaihteli näin ollen tasalaatuis-
ten syväkivialueiden 1 näyte 100 km2 tiheydestä 1
näyte 30 km2 tiheyteen sellaisilla alueilla, joissa on
useita eri kivilajeja. Näytteenotossa vältettiinmal-
miutuneita osia, joten näytteet kuvastavat eri kivi-
lajien alueellisia taustapitoisuuksia.
Näyteaineistosta 162 näytettä (2,5 %) ylitti ra-
jan 10 mg/kg arseenia. Koska kyseessä ei ole
tasavälinen näytteenotto, onmahdollista että ano-
maalisten näytteiden osuus on ylikorostunut.

Tästä huolimatta voitaneen todeta, että 1–2 %
Suomen kallioperästä sisältää arseenia yli 10 mg/
kg. Anomaaliset näytteet jaettiin vielä kahteen ryh-
mään anomaalisten seuralaisalkuaineiden (Au, Sb,
Te jaBi) perusteella. Arseeni-anomaalisista näyt-
teistä65 liittyy erityyppisiinmalmiutumisprosessei-
hin ja lopuissa (97 kpl) anomaalinen As johtuu
joko malmiutumisprosessista ilman muita seura-
laisalkuaineita tai kohonneesta luonnollisesta taus-
tapitoisuudesta. Kultaesiintymien jamalmiutumis-
prosesseihinliittyvilläanomaalisillanäytteilläonhyvä
korrelaatio, joka osoittaa kultaan liittyvien mal-
miutumisprosessien laajaa vaikutusta ympäröivään
kallioperään (kuvat 1 ja 2). Myös osa pelkästään
As-anomaalisistanäytteistä sijoittuu tunnettujenkul-
taesiintymien läheisyyteen. Karkeasti arvioidenvoi-
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daankin olettaa, että yli 100 As-anomaalista näy-
tettä (>1,5% näytteiden kokonaismäärästä) osoit-
taa korkeita pitoisuuksia, jotka liittyvät malmiutu-
misprosesseihin.
Kuvaan 1 on rajattu 4 erillistä aluetta, joita käsi-
tellään tässä hieman tarkemmin. AlueA on kallio-
peränAs-anomalia, jossa suuria pitoisuuksia liittyy

eri kivilajeihin ja osassa näytteitä on viitteitämui-
den kullan seuralaisalkuaineiden rikastumisesta.
Tämä viittaa kunkin alueenmahdolliseen kultapo-
tentiaaliin. Arkeeisen ja proterotsoiisen kalliope-
rän rajalla on laaja luode-kaakkosuuntainen ano-
maliavyöhykeB, joka liittyy pääsääntöisesti kra-
tonin reuna-alueen sedimenttikiviin. Vyöhyke C

Kuva 1. Anomaaliset As-pitoisuudet Suomen kallioperässä. Kuvaan rajattuja osa-alueita (A–D) käsitellään tekstissä tarkemmin.
Figure 1. Anomalous As contents in bedrock in Finland. The subareas A–D are discussed in text.

Arseeni
Arsenic

Arseeni + Au-indikaattorialkuaineet
Arsenic + Au-indicator elements
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koostuu kahdesta anomalisesta pisteestä rapakivi-
graniittialueen sisällä. Rapakivigraniitteihin liittyvis-
tägreisen-mineralisaatioistaonpaikoin todettu suu-
riaAs-pitoisuuksia (ks. greisenit), mikä voisi selit-
täämyös nämä anomaliat. AnomaliaD on myös
mielenkiintoinen, sillä siihen liittyy paikoin kulta-
anomalioita ja alueella on todettu kaksi kultaesiin-
tymää (kuva 2). Mahdollisesti tälläkin alueella on
laajempi kultakriittinen vyöhyke.

Vaikka tiettyjä arseenianomaalisia sedimenttiki-
vityyppejä (esimerkiksi anomaliaB) on olemassa,
pääosa arseenianomaalisistavyöhykkeistä ja alueis-
ta liittyykallioperän fluiditoimintaan jaerilaisiinmui-
hin luonnon rikastumisprosesseihin. Huomattavaa
näissäkin tapauksissa kuitenkin on se, että As-
anomaaliset vyöhykkeet usein sijaitsevat sediment-
tikivialueilla ja viittaavat siten niidenmahdolliseen
rooliin arseenin lähteenä.

Kuva 2. Suomen kultaesiintymien arseenipitoisuus (FINGOLD-tietokanta: Eilu 1999, www.gsf.fi/explor/gold).
Figure 2. Arsenic content in gold deposits in Finland (FINGOLD database: Eilu 1999, www.gsf.fi/explor/gold).

Arseeni kultaesiintymissä
Arsenic in gold occurrences
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Kuva 3. Tekstissä mainitut esiintymät luokiteltuina As-pitoisuuden mukaan (FINGOLD- ja FINZINC-tietokannat sekä tekstissä
kunkin esiintymän kohdalla mainitut lähteet).
Figure 3. Deposits mentioned in text, classified according to their As content (FINGOLD and FINZINC databases, and references
mentioned in text with each deposit).

Eri malmityyppeihin liittyvä arseeni

Syvällä kallioperässä kiteytyneisiinmagmamas-
soihineli intruusioihin liittyygeneettisestiuseitamal-
mityyppejä. Ne on tässä jaettu intruusiotyypinmu-
kaisesti neljään pääryhmään ja käsitelty seuraa-
vassa järjestyksessä: kerrosintruusioihin, granitoi-
deihin, pegmatiitteihin ja karbonatiitteihin liittyvät

esiintymät. Ensinmainittuihin liittyySuomessaNi-
Cu-, platinoidi- (PGE), Cr- ja Fe-Ti-V-esiinty-
miä. Granitoideihin liittyy erittäin laajakirjomalmi-
tyyppejä, mm. erilaisia porfyyrityypin kulta-kupari
jamolybdeeniesiintymiä, rauta- ja kuparikarsia,
Cu-W-breksioita ja greiseneita. Pegmatiiteissa on
Li-, Nb-, Ta- ja U- ja karbonatiitteissa P- ja Nb-
Ta-esiintymiä.

Arseenia esiintymässä
Arsenic content in an occurrence

Vähän (<20 mg/kg)
Minor (<20 mg/kg)

Kohtalaisesti (20-1000 mg/kg)
Intermediate (20-1000 mg/kg)

Runsaasti (>1000 mg/kg)
Large (>1000 mg/kg)
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Taulukko 1. Esimerkkejä arseenipitoisuuksista ja tärkeimmät arseenimineraalit Suomen malmeissa ja suurimmissa hyödyntämättömissä
esiintymissä.
Table 1. Examples of arsenic concentrations; the most significant As minerals in ores and significant undeveloped deposits in Finland.

MalmMalmityypityypppii, esiin, esiintymtymää
Ore type, deposits 

Arseeni Arseeni 
Arsenic 
(mg/kg)1

TTäärrkkeeiimmämmätt
As- mAs- miineraalitneraalit2  

Main As minerals2

LähLähddeevviite iite 
Reference 

Mafiset ja ultramafiset intruusiot 
Mafic and ultramafic intrusions

<10–100 Ger, Cob, Nic, Mau Papunen (1980), Papunen & Gorbunov (1985), N. 
Kärkkäisen tiedonanto 15.3.2003 

Granitoidiin liittyvä
Granitoid-related

<5–12 000 Apy, Löl Clark (1965), Gaal & Isohanni (1979), Himmi et al. 
(1979), Nurmi et al. (1991) 

Karbonatiitti 
Carbonatite-hosted

<30 O. Paatsolan tiedonanto 13.3.2003 

Pegmatiitti 
Pegmatite-hosted

<10–30 Löl Nieminen (1978), T. Ruskeeniemen tiedonanto 
11.2.2003 

Greisen 
Greisen

<10–14 000 Apy Eden (1991) 

Karsi 
Skarn 

<10 Äikäs (1988a), Niiranen et al. (2003) 

VHMS (Lounais-Suomi) 
VHMS (SW Finland)

Avg 
10–12 000 

Apy, Fah, Löl, Py Isomäki (1989), Papunen (1990), Ruskeeniemi 
(1990), H. Puustjärven tiedonanto 31.5.2002 

VHMS (Outokumpu-tyyppi) 
VHMS (Outokumpu type)

Median  
0,3–213 

Py, Cob A. Kontisen tiedonanto 17.6.2002 

VHMS (muut alueet) 
VHMS (Other areas

Avg  
10–2000 

Fah, Py, Ger, Cob Helovuori (1979), Inkinen (1979), Ekberg & 
Penttilä (1986), Pajunen (1987), Rasilainen & Västi 
(1989), Papunen (1990), Rasilainen (1991) 

Epiterminen 
Epithermal 

20–1000 Apy, Py Papunen et al. (1989), Luukkonen (1994) 

SEDEX 
SEDEX 

Avg  
2–900 

Fah, Apy 

Paleoplacer 
Palaeoplacer 

<1  

Kerrossidonnainen U-P 
Stratabound U-P

5–100 Apy, Ger Inkinen (1979), Äikäs (1988b) 

Orogeeninen Au 
Orogenic Au

1–31 000 Py, Apy, Ger, Cob, 
Löl Sorjonen-Ward (1993), FINGOLD3

Rautaoksidi-kupari-kulta 
Iron oxide-copper-gold

<10–15 000 Cob, Apy T. Niirasen tiedonanto 24.11.2002 

Epäjatkuvuuspinta U-esiintymät 
Unconformity-type uranium 

<2 – <<50 
26.2.2003 

Männikkö et al. (1987), Papunen (1990), K.
Loukola-Ruskeeniemen tiedonanto 1.4.2003 

Härkönen (1985, 1986) 

Makkonen et al. (1988), O. Äikään tiedonanto 

Nurmi (1991), Luukkonen (1993), Nurmi & et al.

1 Avg = keskiarvo, Median = mediaani
2 Tyhjä kenttä = ei raportoitu yhtäkään As-mineraalia, Apy = arseenikiisu, Cob = kobolttihohde, Fah = falertsi, Ger =gersdorf-

fiitti, Löl = löllingiitti, Nic = nikkoliitti, Mau = maucheriitti, Py = rikkikiisu
3 FINGOLD-tietokanta: Eilu 1999, www.gst.fi/explor/gold
1 Avg = average value, Median = median value
2 Blank = no As mineral reported, Apy = arsenopyrite, Cob = cobaltite, Fah = fahlore, Ger = gersdorffite, Löl = löllingiti, Nic =

nicolite, Mau = maucherite, Py = pyrite
3 FINGOLD database: Eilu 1999, www.gtk.fi/explor/gold
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Kerrosintruusiot

KerrosintruusioidenNi-Cu- ja varsinkin Cr- ja
Fe-Ti-V-esiintymissäAs-mineraaleja on yleensä
hyvin vähän ja toisinaan niitä ei ole havaittu ollen-
kaan (cf. Juopperi 1977, Häkli et al.1979, Papu-
nen & Gorbunov 1985). Niiden As-pitoisuudet
ovat normaalin taustapitoisuuden tasolla tai vain
hiukan siitä koholla (taulukko 1). Näissä tapauk-
sissayleisimmätAs-mineraalit ovatarseenikiisu (Fe-
AsS), kobolttihohde (CoAsS), gersdorffiitti (Ni-
AsS), maucheriitti (Ni11As8) ja nikkeliini (NiAs).
Hyvin alhaisiin As-pitoisuuksiin on kyllä poik-
keuksia, kutenmuutamat Pohjois-Suomen karbo-
naattiutuneet esiintymät, Itä-Suomen eräät talkki-
esiintymät sekäKylmäkosken nikkelimalmiEtelä-
Suomessa osoittavat (Papunen et al. 1977, Papu-
nen 1980, Papunen & Idman 1982, M. Lehtisen
tiedonanto 1.3.2003). Kylmäkoskella gersdorf-
fiitti ja kobolttihohde ovat tavallisia pirotemalmis-
sa. Lisäksimalmin hiertyneimmissä kohdissa on
paikoin juonia, joissa on runsaasti gersdorffiittia,
kobolttihohdetta, nikkeliiniä jamaucheriittia (Pa-
punen 1980, Gervilla et al.1998). Tällaisten poik-
keuksellisen suurienAs-pitoisuuksien katsotaan
tavallisesti johtuvan siitä, että kohoavaan mag-
maan on assimiloitunut runsaasti arseenia sisältä-
vää ainesta tai sitä on kuumien vesiliuosten tuoma-
na tullut jo nykyisellä paikalla olevaanNi-Cu-mal-
miutumaan intruusionvälittömistäsivukivistä taikau-
empaakin alueellismetamorfoosin aikana (Papu-
nen et al.1977, Gervilla et al.1998).
Suomen kaikkimerkittävätPGE-esiintymät ovat
myös kerrosintruusioissa (Alapieti & Lahtinen
2002, Saltikoff et al. 2002). Näistä useissamer-
kittävinä platinoideja (Ir, Os, Pd, Pt, Rh ja Ru)
sisältävinämineraaleina ovat erilaiset arsenidit ja
sulfarsenidit (cf.Papunen & Gorbunov 1985, Hän-
ninen et al. 1986, Halkoaho 1994, Iljina 1994,
Mutanen 1997, Kojonen et al. 1999, Alapieti &
Lahtinen 2002). Toisaaltamuutamissa PGE-mal-
mioissa ei ole todettu arseenipitoisiamineraaleja
ollenkaan. Yleensä näitämineraaleja kuitenkin on
hyvin vähän kiven kokonaismassaan nähdenAs-
pitoisuuksien jäädessämuutaman taimuutamakym-
menenmg/kg:n pitoisuustasolle (Iljina 1994). Vain
muutamassa esiintymässä, kutenPortimon jaPeni-
koiden esiintymissä, on jonkin verran speryliittiä
(PtAs2) ja isomertieiittiä (Pd11Sb2As2), mutta sil-

loinkaan kivenAs-pitoisuus ei nouse edes paikalli-
sesti sataa mg/kg:a korkeammaksi (Halkoaho
1994, Iljina 1994).
Kerrosintruusioissa sijaitsevissa Fe-Ti-V-esiin-
tymissä on vain harvoissa tapauksissa havaittu pie-
niämääriä kobolttihohdetta ja gersdorffiittia. Näi-
denkinesiintymienAs-pitoisuudet ovat yleensämal-
miutumattomienmagmakivien tasolla tai vain hie-
man sitä suurempia. Raportoidut mediaaniarvot
ovat <1–13mg/kg, eikäAs-mineraaleja ole niissä
yleensä havaittu (Juopperi 1977, N. Kärkkäisen
tiedonanto 15.3.2003).

Granitoidit

Koostumukseltaan felsisiin tai intermediäärisiin
intruusioihin (granitoideihin) geneettisesti liittyviä
malmityyppejä Suomessa ovat porfyyri-Mo-Cu-
ja Au-Cu-esiintymät, turmaliinibreksiat, karret,
greisenit ja pegmatiitit. Monissa näistä on paljon
arseenia (taulukko 1). Tilanne on siis hyvin erilai-
nen verrattuna kerrosintruusioihin. ToisinaanAs-
Bi-Te-W -alkuaineseurueen katsotaan osoittavan,
ettämalmimetallit ja niitä kuljettaneet fluidit ovat
peräisin graniittisesta intruusiosta (cf. Thompson
& Newberry 2000), vaikka onkin varsin vakuutta-
vasti osoitettu, että tämä alkuaineseurue ei ole diag-
nostinenminkään fluidi- taimetallilähteen suhteen
(Groves et al. 1998, McCuaig & Kerrich 1998).
HaapajärvenKopsan esiintymässä, joka tavalli-
sesti luokitellaan porfyyrityypinAu-Cu -minerali-
saatioksi, on arseenia 0,1–1,2 %, ja lähes koko
intruusiossa pitoisuudet ovat yli 200 mg/kg (Gaál
& Isohanni 1979, Nurmi et al. 1991). Lievästi
kohonneet As-pitoisuudet luonnehtivat myös
useimpiamuitaKeski-Pohjanmaan porfyyrityypin
Au-Cu, Mo- jaW-esiintymiä, joissa on arseenia
noin 10–100 mg/kg (cf. Nurmi & Isohanni 1984).
Kaikissa tapauksissa ainoamerkittävä arseenimi-
neraali on arseenikiisu. Sen lisäksi on havaittu pie-
niämääriämuita arsenideja ja sulfarsenideja. Aina
ei arseeni näytä rikastuneen porfyyrityypin esiinty-
miin. Tästä ovat esimerkkinä Pohjois-Karjalassa
sijaitsevat LieksanMätäsvaaran ja Ilomantsin Je-
rusalemin molybdeeniesiintymät, joita tutkineet
Kranck (1945) ja Roos (1981) eivät perusteelli-
sissa tutkimuksissaanmainitse yhtäkään havaintoa
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As-pitoisista mineraaleista. Myös Seinäjoen
Eskoonmäen–Haukkalanmäenmahdollisesti por-
fyyrityypinW-esiintymät sisältävät arseenia vain
3–9mg/kg (Kärkkäinen 1988).
Granitoideihin todennäköisesti liittyvissäbreksia-
malmeissa, kutenYlöjärven Paroisessa, on usein
runsaasti arseenia. Paroisessa eniten arseenia si-
sältävän IV-malmionAs-pitoisuus oli 0,6–0,8 %
(Clark 1965). Paroinen onkin ainoa suomalainen
kaivos, josta arseenia on hyödynnetty. Kaivoksen
toimiessa vuosina 1942–1966 se tuotti 567 tonnia
arseenia (Himmiet al. 1979). Paroisessa läheskaikki
arseeni on arseenikiisussa (Himmi et al. 1979).
Karsimalmit liittyvät yleensä felsisiin tai interme-
diäärisiin intruusioihin. Puhtaissa rautakarsissa ei
arseenia yleensä ole, mutta Cu-, Th-REE-, W-
pitoisissa karsissa ja varsinkin kultakarsissa arsee-
nikiisu voi olla tavallinen mineraali (Einaudi et
al.1981). Suomen pienissäCu- ja Th-REE-pitoi-
sissa karsissa ei arseenimineraaleja ole havaittu,
joten niidenAs-pitoisuudet lienevät vain muuta-
man mg/kg:n luokkaa (Lyytikäinen 1967, Äikäs
1988a). Wolframikarsissa sen sijaanAs-pitoisuu-
det vaihtelevat suuresti. EsimerkiksiHämeenlinnan
jaYlikiimingin esiintymistäosassaon arseenikiisua
tasaisena pirotteena ja osassa ei ole havaittu lain-
kaanAs-mineraaleja, joten niidenAs-pitoisuuden
voi arvioida vaihtelevan <10 mg/kg:sta pariin tu-
hanteenmg/kg:ssa. Rautakarret, joihin ehkäMisin
seudun esiintymätEtelä-Lapissa jamonet esiinty-
mätLounais-Suomessa saattavat kuulua, ovat pie-
niä kooltaan, eikä niissä olemerkittävästi arseenia.
Niitä kuvaavissa raporteissa eimainitamitäänAs-
pitoisiamineraaleja tai todetaanAs-pitoisuuksien
olevan lähes systemaattisesti alle 10 mg/kg (e.g.
Nuutilainen 1968, Niiranen et al. 2003). Kolarin
jaTervolanFe±Cu±Co±Au-esiintymiä ei tässä lue-
ta karsiin, vaan ne käsitellään epigeneettistenmal-
mienAs-pitoisuuksia kuvaavassa luvussa.
Suomesta löydetyt greisen-tyypin esiintymät liit-
tyvät pääosin rapakivigraniitteihin (Haapala 1977,
Eden 1991). Greiseneihin rikastuu merkittävästi
berylliumia, fluoria, litiumia, rubidiumia ja tinaa sekä
toisinaan myös hopeaa, kuparia, lyijyä, sinkkiä,
zirkoniumia jawolframia (Eden 1991). Arseenia
niissä on tavallisesti erittäin vähän. Suomen greise-
neistaonmm. Eurajoellahavaittuhyvinpieniämääriä
arseenikiisua ja falertsia, (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13.
Poikkeuksen suomalaisten greisenien joukossa

näyttävät muodostavanMäntyharjulla sijaitsevan
Ahveniston rapakivikompleksiin kuuluvanKuusi-
suon greisenit. Niissä on vähäisiäAg-W-, Cu-Zn-
ja Bi-Cu-Pb-Sn-rikastumia, joidenAs-pitoisuus
on 0,06–1,4 % (Eden 1991). Koko greisenissä
pitoisuusvaihtelu on paljon laajempi, ja pienet pi-
toisuudet (<200 mg/kg) ovat vallitsevia (tauluk-
ko1, P. Edenin tiedonanto 17.2.2003). AinoaKuu-
sisuolta raportoitu arseenimineraalion arseenikiisu.

Pegmatiitit

Suomen pegmatiitteja on hyödynnetty pääasias-
samaasälpämalmeina. Eräät niistä ovat myösmer-
kittäviä harvinaistenmetallien, kuten litiumin, nio-
bin ja tantalin, sekä uraanin esiintymiä (cf. Niemi-
nen 1978, Räisänen 1989). Nämä eivät sisällä
sellaisia arseenimineraaleja, joilla olisi taloudellista
merkitystä, eikä pegmatiitinAs-pitoisuus yleensä
kohoamuutaman kymmenen mg/kg:n tasoa suu-
remmaksi. EsimerkiksiPalmotun uraanimiesiinty-
mässäNummi-Pusulassamelkein kaikissa analy-
soiduissa näytteissäAs-pitoisuus oli alle 10 mg/kg
(T. Ruskeeniemen tiedonanto 11.2.2003). Kuor-
taneenKaatialassa hyödynnetyn pegmatiitin kes-
kimääräinenAs-pitoisuus on vain 30 mg/kg (von
Pehrman 1950, Nieminen 1978). MuutamissaSuo-
men pegmatiiteissa arseenikiisua ja löllingiittiä kui-
tenkin on niin runsaasti, että kivenAs-pitoisuus
paikallisesti kohoaa useaan prosenttiin. Suomen
pegmatiiteista onmyös todettumuutamia hyvinkin
harvinaisiaAs-mineraaleja, kuten rapautuneeseen
kiveen syntyneet kaatialaiitti (FeAs3O9·6–8H2O)
ja skorodiitti (FeAsO4·2H2O) Kaatialassa (Raade
et al.1984). Näitä mineraaleja on kivessä kum-
minkin aina varsin pieniämääriä, eikä niiden esiin-
tyminen siten aiheutamerkittävääAs-pitoisuuden
kohoamista koko kivessä.

Karbonatiitit

Suomen karbonatiitit sisältävät merkittäviä apa-
tiitti-, niobi- jaREE-esiintymiä. Näistä ei arseeni-
mineraaleja ole raportoitu (cf.Vartiainen & Paar-
ma 1979). Karbonatiittien pieniin arseenipitoisuuk-
siin viittaamyösO. Paatsolan kirjallinen tiedonan-
to (13.3.2003), jossa todetaan sekä Soklin että
SiilinjärvenkivienAs-pitoisuuksien jäävänalleXRF-
analyysienmääritysrajan, joka oli 30 mg/kg.
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Vulkaaniset kivet

Vulkaaninen toimintaon tuottanutSuomessausei-
tamalmiesiintymiä joko suoraan tai välillisesti vul-
kanismin käynnistämän hydrotermisen toiminnan
tuloksena. Näiden prosessien tuloksena syntynei-
siin intermediäärisiin ja felsisiin vulkaniitteihin on
yleisesti rikastunutmyös arseenia. Laajoilla alueilla
malmien ympäristössä, vieläpä useidenkilometrien
päässä itsemalmeista, arseenipitoisuudet saattavat
olla 5–20 kertaa kallioperän tausta-arvoja kor-
keampia.

Komatiittityypin Ni(-Cu-Co-PGE) -esiintymät

Ultraemäksisiin laavoihin liittyviäNi-valtaisia
esiintymiä on arkeeisilla vihreäkivijaksoillaLiek-
sassa, Kuhmossa ja Suomussalmella sekä paikoin
myös paleoproterotsooisenKeski-Lapin vihreäki-
vijakson pohjoisosissaKittilässä. Näiden esiinty-
mienarseenimineraaliseurueet ovat samanlaiset kuin
mafisten-ultramafisten kerrosintruusioiden. Tär-
keimmätAs-mineraalit ovat arseenikiisu, gersdorf-
fiitti ja kobolttihohde; lisäksi paikoin on vaihtelevia
määriämaucheriittia ja nikkeliiniä sekä vähän spe-
ryliittiä (Papunen et al.1977, Papunen & Idman
1982). EsiintymienAs-pitoisuuksia ei ole julkaistu
eikä arseenia ilmeisesti aina ole edes analysoitu.
Kohdekuvaukset kuitenkin viittaavat alhaisiin pi-
toisuuksiin (<<100 mg/kg) ja yleiseen taustaan
nähden vain vähäiseen arseenin rikastumiseen siel-
läkin, missä arseenimineraaleja on esiintymissä ha-
vaittu.

Massiiviset sulfidimalmit

Lähes kaikki merkittävät ns. Laatokka–Perä-
merivyöhykkeen jaLounais-Suomen kupari-, sink-
ki- ja lyijymalmit ovat alkuperältään vulkaanisiin
kivilajeihin liittyviämassiivisia, verkkomaisia japi-
rotteisiakiisuesiintymiä (VHMS-tyyppi). Näitäovat
mm. Outokummun, Luikonlahden, Pyhäsalmen,
Vihannin jaAijalan–Orijärven seudun kaivokset.
Useimmista esiintymistä on tarkemmat kuvaukset
ja laajat lähdeviitteetGTK:n FINZINC-tietokan-
nassa (www.gsf.fi/explor/zinc).
Arseenia onVHMS-tyypin esiintymissä hyvin
vaihtelevasti. Luonteenomaista on, että joissakin

esiintymissä As-pitoisuus on vain muutamia
mg/kg eikämitään rikastumista ole tapahtunut,
kun taas toisissa arseenia on jopa 1–2 %. Lähes
aina arseenia on kuitenkin selvästi enemmän kuin
kallioperässä keskimäärin (taulukko 1). Arseeni-
pitoisuus ei olemerkittävästi kohollamalmin lä-
hiympäristössä verrattuna kunkin alueen kallio-
perän yleiseen arseenitasoon, tai se on lievästi
koholla vainmuutaman sadanmetrin etäisyydellä
itsemalmista (cf. Mäkelä 1989, Papunen 1990).
Tyypillistä on myös se, ettäAs-pitoisuus vaihte-
lee voimakkaasti yksittäisten esiintymien sisällä ja
esiintymäryhmien välillä. Myös yleisin arseenimi-
neraali vaihtelee sekä esiintymien ja esiintymä-
ryhmienvälillä.
Edellä kuvatuissa suhteissa esimerkiksiOuto-
kumpu-tyypin Cu-Co- ja Lounais-Suomen Zn-
Cu±Pb-esiintymät muodostavat kaksi varsin eri-
laista ryhmää (taulukko 1). Edellisessä tyypissä
arseenia on vähän: mediaanipitoisuus on <1–
200 mg/kg. Tärkein As-mineraali on rikkikiisu
ja joskusmyös kobolttihohde (Hänninen 1986, A.
Kontisen tiedonannot 17.6.2002 ja 14.2.2003).
LuonteenomaistaOutokumpu-tyypinmalmeille on
myös se, ettäAs-pitoisuus on kääntäen verrannol-
linenmetamorfoosiasteeseen. NiinpäKylynlahdessa
on arseenia 150–2000 mg/kg, kun taas migmatiit-
tiympäristön esiintymissä, esimerkiksiLuikonlah-
desssa ja Hietajärvellä, pitoisuustaso ei kohoa
ympäristönmalmiutumattomienkivienAs-pitoisuut-
ta suuremmaksi (<20 mg/kg). Lounais-Suomen
malmeissa arseenia on keskimäärin 10–100-ker-
tainenmääräOutokumpu-tyypinmalmeihin näh-
den. Esimerkiksi IilijärvelläAs-pitoisuus kohoaa
1–2 %:iin. TärkeimmätAs-mineraalit lounaisen
Suomen esiintymissä ovat arseenikiisu ja falertsi
(Mäkelä 1989, Papunen 1990, H. Puustjärven
tiedonanto 31.5.2002).
Eräs parhaiten tutkittuja suomalaisiaVHMS-tyy-
pin malmeja on Pyhäsalmi. Semyös muodostaa
hyvän esimerkinAs-pitoisuuden vaihtelun laajuu-
desta yhdessä esiintymässä. Sinkkimalmissa on ar-
seenia keskimäärin 300 mg/kg, kupari- ja rikkikii-
sumalmeissa 400–500 mg/kg jaAu-Ag-minerali-
saatiossa 100–2000 mg/kg (Helovuori 1979, Pa-
punen 1990). TärkeimmätAs-mineraalit Pyhäsal-
mella ovat falertsi ja arseenikiisu.
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Epitermiset Au- ja Ag-esiintymät

Epitermisiä jalometalliesiintymiäSuomessa ovat
ainakinKutemajärviOrivedellä ja JärvenpääYlö-
järvellä (Tampereen liuskejaksolla) sekä Taival-
järvi Sotkamossa (Kuhmon vihreäkivijaksolla).
Kaikissa näissä As-pitoisuus on 10–100-kertai-
nen kallioperän tausta-arvoihin verrattuna ja ar-

seenikiisu ainoamerkittäväAs-mineraali (Papu-
nen et al.1989, Luukkonen 1994). Sotkamon Tai-
valjärvelläAs-pitoisuudet vaihtelevatmerkittävästi
erimalmioiden välillä. Sinkkimalmioissa on arsee-
nia vain 20–30 mg/kg, Ag-Pb-Zn-malmioissa
90 mg/kg, mutta Ag-Au-Pb-Zn-malmioissa liki
1000 mg/kg (Papunen et al. 1989).

Sedimenttikivet

Suomen kallioperästä on todettu seuraavanlaisia
sedimentteihingeneettisesti liittyviämalmityyppejä:
massiivinen sulfidimalmi (SEDEX-tyyppi), raitai-
nen rautamuodostuma (BIF), paleoplacer-kulta-
esiintymä ja kerrossidonnainen uraani-fosforiesiin-
tymä.

Massiiviset sulfidimalmit

Kaikki Suomen sedimenttikerrostumiin liittyvät
kiisuesiintymät ovat kiilleliuskeissa ja -gneisseissä,
jotka usein ovatmyös grafiittipitoisia. Tällaiset ker-
rostumat sisältävätmalmiutumistenulkopuolellakin
runsaammin arseenia kuin kallioperä keskimäärin.
Tärkeimmät tunnetut esiintymät Suomessa ovat
Hammaslahden kupari-sinkkimalmi Pohjois-Kar-
jalassa ja Talvivaaran Ni-Co-Zn-Cu-esiintymä
Sotkamossa.
Sedimenttityypin sulfidimalmienAs-pitoisuudet
vaihtelevat aivan yhtä laajasti kuin vulkaniiteissa
olevissa sulfidiesiintymissä (taulukko 1). Myös tär-
keimmätAs-mineraalit ovat samat. Esimerkiksi
Hammaslahden malmin As-pitoisuus on 10–
1000 mg/kg ja tärkeimmätAs-mineraalit ovat ar-
seenikiisu ja falertsi (Papunen 1990). Arseenin
rikastuminen esiintymässä onmerkittävää, vaikka-
kin suhteellisen paikallista, sillä sekäHammaslah-
denmalminmuuttumattomissa sekämalmiutumis-
prosesseissamuuttuneissa sivukivissä on arseenia
vain 1–13 mg/kg (Loukola-Ruskeeniemi et al.
1991). ToisaaltaTalvivaaranpolymetalliesiintymäs-
sä ei ole arseenimineraaleja juuri ollenkaan ja sen
As-pitoisuudet ovat samalla tasolla kuin seudun
mustaliuskeissa (grafiittipitoisissa kiilleliuskeissa)
muutoinkin, joissamediaanipitoisuus on 28mg/kg
(K. Loukola-Ruskeeniemen tiedonanto 1.4.2003).
Arseenipitoisuudet ovat pieniämyös Pohjois-Kar-

jalan rikkikiisuesiintymissä. EnonOtravaarassa on
arseenia vain noin 2 mg/kg (Papunen 1990).

Raitaiset rautamuodostumat

Raitaiset rautamuodostumat (BIF) ovat kemialli-
sesti saostuneita, rauta- ja piivaltaisia kerrostumia.
Niiden päämineraalit ovat kvartsi jamagnetiitti tai
hematiitti. Suomen suurimmatBIF-esiintymät ovat
Porkosen–Pahtavaaran alueellaKittilässä. Pienem-
piä esiintymiä on muualla Lapin, Kuhmon, Suo-
mussalmen ja Ilomantsin vihreäkivijaksoilla sekä
Lounais-Suomen liuskejaksolla (Paakkola 1971,
Luukkonen et al.2002). Arseenia niissä on yleen-
sä vain korkeintaanmuutamamg/kg. Poikkeukse-
na voisivat olla ne tapaukset, joissa BIF-esiinty-
mään on syntynyt epigeneettinen kultamineralisaa-
tio. Runsaasti tai edes kohtalaisesti arseenia sisäl-
täviä kultaesiintymiä ei SuomenBIF-esiintymissä
kuitenkaan toistaiseksi ole löydetty.

Paleoplacerit

Paleoplacerit ovat muinaisiin, vuorijonopoimu-
tuksissametamorfoituneisiin jokisoriin kerrostu-
neita hippu- eli upakultaesiintymiä. Näitä on eräis-
säKeski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen kvartsiiteis-
sa ja konglomeraateissaKittilässä ja Sodankyläs-
sä, mm. Kumpu- jaKaarestunturilla. NiidenAs-
pitoisuudet ovat alle 1 mg/kg, eikä varsinaisia ar-
seenimineraaleja ole niistä löydetty (Härkönen
1985, 1986).

Kerrossidonnaiset uraani-fosforiesiintymät

KerrossidonnaisiaU-P-esiintymiä tunnetaanmm.
Vihannin sinkkimalmin läheisyydestä, Kiuruveden
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Huutsaaresta jaKittilän Pahtavuomasta. Näiden
As-pitoisuudet ovat tavallisesti 1–5mg/kg, eikä
tutkimusraporteissa olemainintoja arseenimineraa-
leista (cf. Rehtijärvi et al. 1979, Äikäs 1988b).
VainPahtavuomassa on runsaammin arseenia, kes-
kimäärin 100 mg/kg (Inkinen 1979). Tämä on

joko satunnainen pitoisuus, joka liittyy läheiseen
VHMS-tyypinmalmiutumiseen, tai se on kyseisen
U-P-malmiutuman isäntäkivenä olevanmustalius-
keen ominaispiirre. Pahtavuoman tärkeimmätAs-
mineraalit ovat arseenikiisu ja gersdorffiitti (Inki-
nen 1979).

Epigeneettiset esiintymät

Epigeneettiset malmiesiintymät ovat syntyneet
huomattavasti niiden isäntäkiviämyöhemmin pro-
sesseissa, joilla ei ole suoraa yhteyttä isäntäkivien

syntyyn. Suomessa tähänpääluokkaankuuluu aina-
kin neljämalmityyppiä, joidenAs-pitoisuuksia ku-
vataan seuraavassa.

Orogeeniset kultaesiintymät

Suurin osa Suomen kultaesiintymistä kuuluu ge-
neettisestiorogeenisiin esiintymiin (FINGOLD-tie-
tokanta:Eilu 1999, www.gsf.fi/explor/gold). Tämä
malmityyppi tunnetaanyleisestimyösnimellämeso-
termiset esiintymät, muttamyös nimillä juonikulta-,
vihreäkivi- ja hiertovyöhyketyyppi (cf. Groves et
al.1998). Suomen orogeeniset kultaesiintymät voi-
daanniiden arvometalliseurueenmukaan jakaa seu-
raaviin alaryhmiin:Au-, Au-Cu-, Au-Cu-Co±U-
jaAu-Sb-esiintymät. Näistä vallitsevin on ”Au-
tyyppi” eli luokka, jossa kulta on ainoamerkittävä
arvometalli. Tällaisia esiintymiäonkauttaSuomen.
Muiden kultamalmityyppien esiintyminen on alu-
eellisesti rajoitetumpaa. Au-Cu-ryhmää on pai-
koin Keski-Lapissa ja Tervolassa. Seurue Au-
Cu-Co±U luonnehtiiKuusamon ja seurueAu-Sb
Seinäjoen seudun esiintymiä.
Orogeenisen kultaesiintymän arseenipitoisuus

(taulukko 1) on jossainmäärin riippuvainen edellä
kuvatusta arvometalliryhmästä ja siitä liuskejak-
sosta, jonka yhteydessä esiintymä sijaitsee. Ar-
seenipitoisuus onAu-Sb-ryhmän esiintymissä, joi-
ta on vain Seinäjoen seudulla, poikkeuksellisen
suuri (1500–30 000 mg/kg, Nurmi et al.1991).
Muutoinkin lähes kaikissa svekofennisen kalliope-
rän kultaesiintymissäRaahe–Laatokka-linjalla ja
sen lounaispuolella on runsaasti arseenia (1000–
20 000 mg/kg, kuva 2). Muutkin tekijät vaikutta-
vat orogeenisten kultaesiintymienAs-pitoisuuteen.
EsimerkiksiKeski-Lapin jaKuhmon vihreäkivi-
jaksoillaAs-pitoisuudet vaihtelevat paljon sellais-
tenkin esiintymien välillä, jotka ovat vain kilomet-
rin päässä toisistaan ja joissa on sama arvometalli-

seurue. Joissakin esiintymissäAs-pitoisuus onmal-
miutumattoman kallioperän pitoisuustasolla, kun
taas toisissa arseenia on useita tuhansia mg/kg.
Nämä eroavuudet johtunevat malmiamuodosta-
neen hydrotermisen liuoksen koostumusvaihteluis-
ta. Esimerkiksi Laivakankaan ja Suurikuusikon
esiintymien suuretAs-pitoisuudet, 1000–5000 mg/
kg (Nurmi et al.1991), ovat selitettävissä tällä
tavalla. Esiintymän syntyaikana vallinneet paine ja
lämpötila eivät olemerkittäviä tekijöitä, koska ne
eivät korreloimitenkään esiintymänAs-pitoisuu-
den kanssa (cf. Eilu & Groves 2001).
Orogeenisten kultaesiintymien arseeniin liittyy
eräs tärkeä piirre, joka erottaa ne lähes kaikista
muista Suomenmalmiutumista. Jos esiintymässä
on runsaasti arseenia, liittyy siihen myös laaja
geokemiallinen kehä, anomalia, johon As on ri-
kastunut jopa 10–100-kertaisesti seudun malmi-
utumattomaan kallioperään nähden. Koska oro-
geeninen esiintymä on jokseenkin aina syntynyt
siirros- tai hiertovyöhykkeeseen, myös sitä ym-
päröivä geokemiallinen anomalia on isäntäraken-
teen kontrolloima. Näin ollen voi suuren As-pi-
toisuuden omaavaa kiveä olla vielä usean kilo-
metrinkin päässä itsemalmista, pitkin sitä kallio-
perän siirros- tai hiertovyöhykettä, jossa arseenin
suhteen rikastunut kultaesiintymäon. Toisaaltakul-
jettaessa kohtisuoraan poispäin edellämainitusta
kallioperän rakenteesta, saavutetaan kallioperän
normaali, muutamanmg/kg:nAs-pitoisuus yleensä
jo muutaman kymmenen metrin päässä esiinty-
mästä (Eilu et al.1998). Sama esiintymistapa on
luonteenomainenmyös orogeenisten esiintymien
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antimonille, seleenille, telluurille, vismutille jawolf-
ramille.
TärkeinAs-mineraali orogeenisissa kultaesiinty-
missä on lähes aina arseenikiisu. Vain sellaisissa
esiintymissä, jotka ovat metamorfoituneet amfibo-
liittifasieksenylimmissä tai granuliittifasieksenpai-
ne-lämpötilaoloissa on löllingiittimerkittäväAs-
mineraali. Myösgersdorffiitti taikobolttihohdevoi-
vat olla tärkeitä As-mineraaleja, jos esiintymän
isäntäkivenä tai sen välittömässä läheisyydessä on
alun perin runsaasti nikkeliä tai kobolttia sisältävä
kivilaji. Niinpä arseenikiisu luonnehtiiAs-valtaisia
esiintymiä kaikkiallaSuomessa, löllingiittimuuta-
mia esiintymiäKeski-Pohjanmaalla ja Rantasal-
mella ja gersdorffiitti ja kobolttihohde eräitä esiin-
tymiäKeski-Lapissa jaKuusamossa (Makkonen
& Ekdahl 1985, Mäkelä & Sandberg 1985, Eilu
1999, Vanhanen 2001).

Rautaoksidi-kupari-kulta esiintymät (FeOx-
Cu-Au)

Rautaoksidi-kupari-kulta-esiintymiä (IOCG) on
Pohjois-Suomen paleoproterotsooisilla vihreäki-
vijaksoilla ainakinKeski-Lapin vihreäkivijakson
läntisimmissä osissa ja Peräpohjan liuskejaksolla
(Eilu 1999, Eilu & Niiranen 2003). Täyttä yksi-
mielisyyttänäidenesiintymiensijoittumisesta IOCG-
luokkaan ei ole; aiemmin ne on luokiteltu karsiksi
(e.g.Hiltunen 1982). Tunnetuimmat IOCG-esiin-
tymät ovatKuervitikko, Kupari-Rautuvaara jaLau-
rinojaKolarissa sekäVähäjoki Tervolassa. Kola-
rin esiintymien As-pitoisuudet ovat pieniä (alle

10mg/kg), eikä niissä ole havaittumuitaAs-mine-
raaleja kuin paikoin pieniämääriä arseenikiisua.
TervolanVähäjoella tilanne on toinen. Esiintymäs-
sä on paikoin runsaasti kobolttihohdetta ja kohta-
laisesti arseenikiisua, ja esiintymänAs-pitoisuus
vaihtelee alle 20 mg/kg:sta 1,5 %:iin (T. Niirasen
tiedonanto 1.2.2003).

Lyijyhohdejuonet

Suomesta tunnetaan yksimerkittävä epigeneetti-
nen lyijyhohdejuoniesiintymäKorsnäsissä (Himmi
1975). Malmista ei ole julkaistuAs-analyysiä, eikä
arseenimineraaleista ole tietoja. MalminAs-pitoi-
suus lienee pieni.

Epäjatkuvuuspintoihin liittyvät
uraaniesiintymät

Epäjatkuvuuspintoihin liittyviäuraaniesiintymiäon
ainakin Pohjois-Karjalassa jaKeski-Lapissa suur-
ten kvartsiittikerrostumien ja niiden alla olevien
kivilajiseurantojen kontaktin läheisyydessä. Tun-
netuin näistä onEnon kunnassa sijaitseva Paukka-
janvaara, jossa toimi Suomen ainoa uraanikaivos
vuosina 1960–1961 (Makkonen et al.1988). Tä-
män esiintymätyypinAs-pitoisuudet ovat aina pie-
net. Siellä, mistäAs-analyysejä on tehty, pitoisuu-
det ovat aina olleet allemääritysrajan. Paukkajan-
vaarassa pitoisuudet olivat alle 2 mg/kg jaRiutassa
paljon alle 50 mg/kg (Makkonen et al.1988, O.
Äikään tiedonanto 26.2.2003).

Johtopäätökset

Malmiutumattomassa kallioperässä arseenipitoi-
suudet ovat yleensä alle 10 mg/kg. Alustavien tu-
losten perusteella 1–2 % Suomen kallioperästä
sisältää arseenia yli 10 mg/kg. Sedimenttikivissä
onmuita kivilajeja suurempia pitoisuuksia, ja tie-
tyissä sedimenttikivissämyös yli 10 mg/kg:n pitoi-
suudet ovat yleisiä. Huomattavaa on, että pääosa
arseenin rikastumisesta liittyy kuitenkin erilaisiin
luonnon rikastumisprosesseihin, kuten fluiditoimin-
taan kallioperässä. Tällöin voimuodostua laajoja
alueita, joissa arseeni on rikastunut. Näissä arseeni

usein vielä rikastuu kapeisiin hierto- ja rakosau-
moihin.
Suomen malmeissa ja niitä ympäröivissämal-
miutuneissa vyöhykkeissä As-pitoisuudet ovat
monissa tapauksissa 10–1000-kertaisia ympäröi-
vään kallioperään verrattuna. Granitoideihin liitty-
vissäAu- jaCu-esiintymissä, vulkanisiin ja sedi-
menttikiviin liittyvissäCu-Zn±Pb-esiintymissä, epi-
termisissä jalometalliesiintymissä ja orogeenisissa
kultaesiintymissä voi olla arseenia jopamuutama
prosentti. Sellaisiamalmityyppejä, joissa ei yleen-
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ainakin kohtalaisesti arseenia sisältäviä esiintymiä
sellaisissakingeneettisissämalmiluokissa, joissa ar-
seeni ei yleensä ole rikastunut.
VainmuutamatAs-mineraalit ovat määrällisesti
merkittäviä Suomen kallioperässä, malmiesiinty-
missä ja niidenmuuttumiskehillä. Kaikkein yleisin
on arseenikiisu, muttamyös falertsia, gersdorffiit-
tia, kobolttihohdetta, löllingiittiä, maucheriittia tai
nikkeliiniävoimalmissaollakeskimäärinmuutamia
tilavuusprosentteja. MuitaAs-mineraaleja onSuo-
mesta todettu kymmeniä, mutta aina hyvin vähän.

sä olemerkittävästi enempää arseenia kuin kallio-
perässä keskimäärin, ovat mm. kerrosintruusioihin
liittyvätCr- ja Fe-Ti-V-esiintymät, karret, pegma-
tiitit, karbonatiitit, raitaiset rautamuodostumat, pa-
leoplacerit ja erilaiset uraaniesiintymät. Muissamal-
mityypeissä ei säännönmukaisuutta ole havaitta-
vissa. Malmingeneettinen tyyppi eikuitenkaanker-
romitäänAs-pitoisuudesta tai sen vaihteluista tie-
tyssä esiintymässä. Kaikissamalmityypeissä, ku-
ten myös kultamalmeissa, As-pitoisuus voi olla
hyvin alhainen. Toisaalta tunnetaan runsaasti tai
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ARSEENI MAAPERÄSSÄ

Timo Tarvainen

Tarvainen, Timo 2004. Arseeni maaperässä. Arseeni Suomen luonnossa,
ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tutkimuskeskus, 45–49, kaksi kuvaa
ja taulukko.

Geologian tutkimuskeskus onkartoittanut maaperänarseenipitoisuuksiakäyttäen
näytemateriaalina pohjamoreenia sekä peltomaan pinta- ja pohjaosaa. Moreenin
hienoaineksen (alle 0,06 mm:n raekoko) arseenin kokonaispitoisuuden mediaani
on keskimäärin 2,6 mg/kg. Peltomaasta on analysoitu alle 2 mm:n raekokoinen
aines.Moreenimaallaolevienpeltojenpintamaanarseenipitoisuudenmediaaniarvo
on 2,0 mg/kg ja pohjamaan 1,6 mg/kg. Hienorakeisissa peltomaissa
arseenipitoisuudet olivat keskimäärin suurempia:mediaanipitoisuus pintamaassa
2,4 mg/kg ja pohjamaassa 2,3 mg/kg. Pienin keskimääräinen arseenipitoisuus oli
karkearakeisten maalajien pelloilla: pintamaassa 0,51 mg/kg ja pohjamaassa
0,60 mg/kg. Orgaanisen peltomaan mediaanipitoisuudet olivat sekä pinta- että
pohjamaassa 0,80 mg/kg. Vain pieni osa arseenin kokonaispitoisuudesta on
kasvien käytössä olevassa muodossa.

Tarvainen, Timo 2004. Arsenic in soils. Arsenic in Finland: Distribution,
Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Finland, 45–49, two
figures and one table.

The Geological Survey of Finland has carried out a geochemical mapping
in reconnaissance scale over the whole country, analysing the fine fraction
(<0.06 mm) of till and <2 mm fraction of arable soils. Average total median
concentration of arsenic in the fine fraction of till was 2.6 mg/kg. The median
concentrations of arsenic in top and sub layers of agricultural till soils were
2.0 mg/kg and 1.6 mg/kg, respectively. Arsenic concentrations tend to be
higher in fine-grained agricultural soils: median values in topsoil and subsoil
were 2.4 mg/kg and 2.3 mg/kg, respectively. The lowest median As concen-
trations were measured in coarse-grained agricultural soils: topsoil 0.51 mg/
kg and subsoil 0.60 mg/kg. Arsenic concentration in biogenic soils was on
average 0.80 mg/kg. Only a few per cent of the total arsenic concentration was
in bioavailable form.

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): geochemical surveys, arsenic, soils,
till, arable lands, Finland.

Timo Tarvainen
Geological Survey of Finland, P.O. Box 96, FI-02151 Espoo,
FINLAND
E-mail: timo.tarvainen@gtk.fi

MOREENI

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt kaksi valta-
kunnallistamoreenigeokemiallistakartoitusta: suur-
alueellinen kartoitus näytteenottotiheydellä 1 näy-

te/300 km2 ja alueellinen kartoitus tiheydellä 1 näy-
te/4 km2. Suuralueellisessa kartoituksessa kerät-
tiin 1056 näytettämuuttumattomasta pohjamoree-
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nista noin 70 cm:n syvyydeltä (Koljonen 1992).
Näytteet on yhdistetty kentällä viidestä osanäyt-
teestä. Pohjamoreenissa kuvastuvat alkuaineiden
luonnolliset, geogeeniset taustapitoisuudet. Koska
suuri osamoreenin sisältämistä kivilaji- jamine-
raalikappaleista on kulkeutunut vainmuutamia ki-
lometrejä jäätikönmukana, sen alkuainepitoisuuk-
siin vaikuttaa eniten paikallisen kallioperän alkuai-
nekoostumus. Mannerjäätikön irrottama, murskaa-
ma, hienontama jakuljettamamoreeni sisältääkaik-
kia raekokoja savesta lohkareisiin.
Harvaan näytteenottoon perustuvat valtakunnal-
liset kartoitukset antavat yleiskuvan suurista kal-
lioperä- taimaaperäyksiköistä, joilla korkeahkot
arseenipitoisuudet ovat yleisiä. Kaikkia kapeisiin
kivilajiyksiköihin, kutenmustaliuskeisiin, liittyviä
korkeita arseenipitoisuuksia ei kuitenkaan havaita
harvalla näytteenotolla. Maapeitteen alla olevan
kallioperän koostumuksen lisäksimoreenin alku-
ainepitoisuuksiin vaikuttavat hienoaineksen ja eri-
tyisesti saveksen runsaus, mineraalien ominaispin-
ta-ala, aikaisempien jäätikkövaiheiden sediment-
tien jamaannoskerrosten sekoittuminen jäätikön
irrottaman rapautumattomaan kiviainekseen sekä
erityisestimoreeninpintaosienhuuhtoutuminen su-
lamisvaiheessa ja sen jälkeisenä aikana. Suuralueel-
lisen geokemiallisen kartoituksenmoreeninäytteis-
tä seulottiin ja analysoitiin alle 0,06mm:n raekoko
(siltti ja saves). Kokonaisarseenipitoisuus määri-
tettiin neutroniaktivointimenetelmällä (Koljonen et
al. 1992). Myöhemmin tehdystä tiheämmästä alu-
eellisesta geokemiallisesta kartoituksesta (tiheys 1
näyte/4 km2) ei ole käytettävissä arseenimäärityk-
siä koko maasta (kuva 1).
Arseeni rikastuu kivisulien erilaistuessamaan-
kuoren yläosiin, ja arseenia on runsaasti kuumien
lähteiden liuoksissa ja tulivuoren kaasuissa. Suo-
messakin arseeniaon runsaimmin sellaisilla alueilla,
joissaonmuinaiseen tulivuoritoimintaan liittyviävih-
reäkiviä. Tällaisia arseenianomalioita (yleensä 4–
10 mg/kg, suurin pitoisuus 44mg/kg) on ainakin
Tampereen, Hämeen ja Ilomantsin vyöhykkeillä
sekäKeski-Lapin alueellaKittilässä (kuva 1, Kol-
jonen 1992). Tampereen vyöhykkeellä kalliope-
rän tyypilliset arseenipitoisuudet ovat 1,2–28mg/
kg jaHämeen vyöhykkeellä 0,6–14mg/kg (Lahti-
nen & Lestinen 1996). Tulivuoritoimintaan liittyvi-
en kivien lisäksi arseenia voi olla runsaasti savisyn-
tyisissä liuskeissamuun muassa Pohjanmaan ja

Savon vyöhykkeillä (yleensä 4–8mg/kg, suurin
pitoisuus 18mg/kg) sekäPohjois-Pohjanmaan lius-
kejaksolla (Roman ja Peuraniemi 1999). Pirkan-
maan ja Peräpohjan vyöhykkeillämoreenin arsee-
ni on osittain peräisinmustaliuskevälikerroksista.
Arseenipitoisuudet ovat yleensä pienimpiämoree-
nissa sellaisillakallioperäalueilla, joillagranitoidiset
tai vahvastimetamorfoituneet kivilajit vallitsevat
(alle 1 mg/kg). Moreenin hienoaineksen keski-
määräinen arseeninmediaanipitoisuus onSuomes-
sa 2,6mg/kg, mikä on hieman enemmän kuinmaan
kuoressa keskimäärin (taulukko 1).
Suurin osa pohjamoreenin arseenista on tiukasti
sitoutunutmineraaleihin. Tarvainen jaKallio (2002)
vertaisivat arseenin kokonaispitoisuutta löyhästi si-
dottuun kasvien käytössä olevaan arseenin mää-
rään analysoimalla 90 eri puoliltamaata kerättyä

Kuva 1. Arseenin kokonaispitoisuus moreenin hienoaineksessa.
Figure 1. Distribution of arsenic concentrations in fine fraction
of till.
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pohjamoreeninäytettä. Kokonaispitoisuutta arvioi-
tiin kuningasvesiuutolla ja kasvien käytössä olevaa
osuutta ammoniumasetaatti–EDTA-uutolla. Koko-
naispitoisuus oli keskimäärin alle 2 mg/kg, kun
taas kasvien käytössä oleva osuus oli vain 0,05mg/
kg. Suurin kasvien käytössä oleva arseenipitoisuus
pohjamoreenissa oli 2,95mg/kg, mikä on selvästi
vähemmän kuinSuomessa usein noudatettuSAM-
ASE-projektin esittämä ohjearvo 10 mg/kg (Jeltsch
& Pyy 1994).
Tarvainen ja Savolainen (2001) arvioivat arsee-
nin rapautumisnopeuttaEtelä-Suomenmoreenimail-
la. Arseenin rapautumisnopeudella tarkoitetaan täs-
sä sitä arseenin määrää, joka irtoaa mineraali-
maastamaaperän yläosan arseenipitoisten mine-
raalien rapautuessa. Emäskationien (Ca, Mg, K,
Na) rapautumisnopeuteen ja pohjamoreenin ar-
seenipitoisuuteen perustuvamatemaattinenmalli
antoi suurimmat arseenin rapautumisnopeudetTam-
pereen, Pirkanmaan jaHämeen vyöhykkeille. Ar-
seenia on poistunutmoreenistamannerjäätikön su-

lamisen jälkeen keskimäärin 0,4mg neliömetriltä
vuodessa. Tampereen vyöhykkeen suurimmat ra-
pautumisnopeudet olivat yli 0,8mg neliömetriltä
vuodessa.
Porvoonjoen valuma-alueella keskimääräinen ar-
seenin rapautumisnopeus onTarvaisen ja Savolai-
sen (2001) mallin mukaan vuodessa 0,3mg/m2.
Jos koko valuma-alueen maalaji olisimoreenia,
tältä 1273 km2:n laajuiselta valuma-alueelta irtoai-
si rapautumisen seurauksena joka vuosi 382 kg
arseenia. Vuonna 1990 mitattiin Porvoonjoen ar-
seenikuormaksi noin 990 kg (Kuula 1995), josta
moreenin rapautuminen selittää 40 %. Porvoonjo-
en valuma-alueesta suuri osa on savea, jonka hi-
venainepitoisuudet ovat yleensä suuremmat kuin
moreenissa (Salminen et al.1997). Arseenia kul-
keutuu joessa paitsi liuenneessamuodossamyös
liettyneeseen savimineraaliainekseen sitoutuneena.
Luonnollisen, mineraalimaan rapautumisestaperäi-
sin olevan arseenin lisäksi osa Porvoonjoen arsee-
nikuormasta lieneeperäisin ihmisen toiminnasta.

Taulukko 1. Arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut eri näytemateriaaleissa.
Table 1. Statistics of the arsenic concentrations in soils in Finland.

Arseeni mg/kg Arsenic mg/kg

Näytema ter iaa l i Lukumää rä M in imi Mediaani Keskia rvo 95 % Maks imi
Sample type N u m b e r M i n imum Med ian Mean Max imum

Moreeni Till 1 0 5 7 < 0,2 2 , 5 7 3 , 5 9 1 1 , 5 4 4 , 0
Pelto 0–25 cm Agricultural soil 1 3 6 < 0,2 1 , 2 4 2 , 1 3 8 , 5 0 1 3 , 4
Pelto 50–75 cm Agricultural soil 1 3 8 < 0,2 1 , 2 8 2 , 1 2 8 , 1 6 1 2 , 0

Lajittuneet ja orgaaniset maalajit

Geologian tutkimuskeskuksen valtakunnalliset
kartoitukset ovat perustuneet moreeninäytteisiin,
koskamoreeni onmaamme yleisinmaalaji ja näyt-
teitä on voitu kerätä lähes kaikkialta säännöllisellä
pisteverkolla. Arseenin ja useidenmuiden hivenal-
kuaineiden pitoisuudet ovat yleensä suurempia hie-
norakeisissa savi- ja silttimaalajeissa kuinmoree-
nissa (Salminen et al.1997, Tarvainen & Kuusisto
1999). Karkearakeisten, lajittuneidenmaalajien ja
orgaanistenmaalajien arseenipitoisuudet ovat usein
pienempiä kuinmoreenin hienoaineksen pitoisuu-
det. Hienorakeistenmaiden peltomaista on syste-

maattista kartoitustietoa eniten.
Pintamaan ja erityisesti humuskerroksen arsee-
nipitoisuuksiin vaikuttaa alla olevan kallioperän li-
säksi ihmisen toiminta. Kivihiilen ja öljyn poltosta
joutuu ilmakehään arseenia, ja sepäätyy laskeuman
mukana pintamaahan. Kaukokulkeutunut arseeni
voi olla peräisin myös kaivostoiminnan, malmin
rikastuksen jametalliteollisuuden päästöistä. Ar-
seenia voi joutuamaaperäänmyös puunkyllästys-
aineista, maalipigmenteistä, kasvi- ja hyönteismyr-
kyistä sekä fosforilannoitteista (Lahermo et al.
1996).
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Itämeren maiden geokemiallisen kartoituksen
(Baltic Soil Survey-hanke) yhteydessä kerättiin
Suomesta pinta- ja pohjamaanäytteet 135 pellolta
(Reimann et al. 2000). Näytteenottotiheys oli har-
vempi kuin aikaisemmassamoreenikartoituksessa.
Kartalta valittiin 50 kmx 50 km:n laajuisen ruudun
keskeltä yksi pelto näytteenottoa varten. Pinta-
maasta kerättiin näytemuokkauskerroksesta 0–
25 cm:n syvyydeltä ja pohjamaasta 50–75 cm:n
syvyydeltä. Näytteet yhdistettiin kentällä viidestä
osanäytteestä. Pelloilta kerätyt näytteet kuivattiin
ja niistä seulottiin analysoitavaksi alle 2 mmraeko-
ko. Näytteet liuotettiin kuumalla kuningasvedellä
ja arseenipitoisuusmääritettiin grafiittiuuni-AAS-
menetelmällä (Tarvainen & Kuusisto 1999).
Pintamaanäytteiden arseenipitoisuudenmediaani
oli 1,24mg/kg ja pohjamaanäytteiden 1,30 mg/kg.
Suurimmat pitoisuudet havaittiinLounais-Suomen
jaKeski-Lapin pelloilla (kuva 2). Vaikka kunin-
gasvesiliuotus ei anna arseenin kokonaispitoisuut-
ta, käytetty analyysimenetelmä yliarvioi huomatta-
vasti kasvien käytössä olevaa arseenipitoisuutta.

Tarvaisen jaKallion (1999) mukaanmoreeninäyt-
teissä alle 3 % kuningasvesiliukoisesta arseenista
oli kasveille käyttökelpoisessamuodossa.
Sekä pinta- että pohjamaanäytteissä suurimmat
arseenipitoisuudet mitattiin hienojakoisilta savi- ja
silttimailta. Arseeninmediaanipitoisuus oli pinta-
maassa 2,39mg/kg ja pohjamaassa 2,33mg/kg.
Moreenimailla olevien peltojenAs-pitoisuudet oli-
vat hieman pienemmät: pintamaanAs-pitoisuuden
mediaani oli 2,04mg/kg ja pohjamaassa 1,58mg/
kg. Pienin keskimääräinen arseenipitoisuus oli kar-
kearakeisten lajittuneidenmaalajien pelloissa: pin-
tamaassa 0,51 mg/kg ja pohjamaassa 0,60 mg/kg
(Tarvainen & Kuusisto 1999). Useidenmuidenkin
hivenalkuaineiden pitoisuudet ovat suuremmat sa-
vesta ja siltistä koostuvilla pelloilla kuinmoreeni-
pelloilla. Orgaanisten peltomaidenmediaanipitoi-
suudet olivat sekä pinta- että pohjamaassa 0,80mg/
kg. Suomen peltomaiden arseenipitoisuus korreloi
tilastollisesti erittäinmerkitsevästi seuraavien alku-
aineiden kanssa: Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K,
Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Ti, V ja Zn.

Kuva 2a. Arseenipitoisuus peltomaan pintaosassa (0–25 cm).
Figure 2a. Distribution of arsenic concentrations in agricultural
topsoils (0–25 cm).

Kuva 2b. Arseenipitoisuus peltomaan pohjaosassa (50–75 cm).
Figure 2b. Distribution of arsenic concentrations in agricultural
subsoils (50–75 cm).
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Topsoil
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Peltomaat
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Virtanen, Kimmo 2004. Arseeni Pohjois-Pohjanmaan soiden turve-
kerrostumissa. Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit.
Geologian tutkimuskeskus, 51–58, 10 kuvaa ja taulukko.

Luonnosta peräisin olevan arseenin lisäksi arseenia voi joutua turveker-
rostumiin ilmaperäisinä laskeumina malmisulatoista, arseenipitoisesta
pestisideistä ja kivihiilen poltosta (Huttunen & Karhu 1981). Mitään näistä
toiminnoista ei harjoiteta tutkimusalueella suuressa mitassa, joten tutkimus-
alueen turvekerrostumien arseeni on todennäköisesti kokonaan maa- ja kallio-
perän arseenipitoisten mineraalien rapautumisesta peräisin. Tähän viittaa
myös se, ettei ombrotrofisilla soilla ole suuria arseenipitoisuuksia. Arseeni
esiintyy turpeessa rautaan sitoutuneena. Suurimpina pitoisuuksina arseeni
esiintyy lähellä suon mineraalimaapohjaa sekä pintaturpeissa raudan
hapetustuotteisiin ja vesipitoisiin rautaoksideihin sitoutuneena. Soiden
pintaturpeissa arseenia on eniten kuivuneilla, ojitetuilla soilla ja sellaisilla
soilla, joiden ravinnetaso on suuri. Arseenia on enemmän minerotrofisissa
Carex-turpeissa kuin Sphagnum-turpeissa, jotka ovat usein ombtrotrofisia.
Turpeen maatumisasteella ei ole vaikutusta arseenin esiintymiseen Pohjois-
Pohjanmaalla.

Virtanen, Kimmo 2004. Arsenic in peat in the Ostrobothnian area, northern
Finland. Arsenic in Finland: Distribution, Environmental Impacts and Risks.
Geological Survey of Finland, 51–58, 10 figures and one table.

In the Ostrobothnian area western Finland arsenic concentrations are
highest in the surficial or substratum layers of peat, or in both. The arsenic has
been bound by iron. The higher arsenic concentration in the surficial peat layers
suggests that the variation in abundances is partly due to the botanical
composition of peat and prevailing pH value, rather than not to the degree of
humification. Iron compounds, particularly hydroxides and hydrous oxides,
can bind arsenic in the surficial peat layer of drained mires. The exceptionally
high arsenic concentrations in the lowermost peat layers are derived from
underlying bedrock or mineral soil.

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): arsenic, mires, peat, pH, iron, phos-
phorus, North Ostrobothnia, Finland.
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vähän harjuja. Tasoittuneiden harjujen liepeillä ole-
vat ohuet hiekkaiset rantakerrostumat ovat usein
laajalle levinneitä. Jokilaaksossa tavataan savi- ja
hiesukerrostumia, jotka ovat kerrostuneet alueen
ollessa vielämeren peittämänä.

Kuva 1. Tutkimusalueen sijainti Pohjois-Pohjanmaalla.
Figure 1. Study area is in North Ostrobothnia, in western
Finland.

Turvekerrostumat

Soistuminen tutkimusalueella on alkanut sen va-
pauduttua vedestämaan kohoamisen seuraukse-
na. Muun muassaOulaisten pohjoispuolella Pit-
käsnevalla, on 14C-ajoituksella todettu suon van-
himman limnotelmaattisenpohjaturpeen iäksi7070
+ 130 vuotta (SU-1491, Virtanen & Herranen
1988).
Alueen suot ovat syntyneet yleisimminmoreeni-
alustalle, mutta jokilaaksoissa esiintyy myös hie-
norakeisten lajittuneiden sedimenttien päälle syn-

tyneitä turvekerrostumia. Tutkimusalueen pohjois-
osan suot ovat syntyneet pääasiassa hiekkaiselle
maaperälle (Virtanen & Herranen 1987, 1988).
Yleisin alueen soiden syntytapanäyttääolevanmet-
sämaan soistuminen, mutta toisaalta alueella on
myös primäärisesti soistuneita altaita ja lampien
umpeen kasvun seurauksena syntyneitä soita.
Tutkimusalueen suot ovat ohutturpeisia. Tutkit-
tujen soiden turpeen keskipaksuus on 0,7–2,0 m,
ja syvimmät yksittäiset tutkimuspisteet ovat ulottu-

Tutkimusalue sijaitseePohjois-Pohjanmaalla jaon
kooltaan noin 10 000 km2:n (100 km x 100 km)
laajuinen alue. Alueeseen kuuluvat Siika- ja Pyhä-
jokilaaksot jamm. seuraavat kunnat:Liminka, Tem-
mes, Lumijoki, Tyrnävä, Ruukki, Vihanti, Pattijo-
ki, Oulainen jaHaapavesi (kuva 1).
Tutkimusalueen kallioperä on osaSvekofennidi-
enKeski-Suomen kaarikompleksia, joka koostuu
pääasiassa kiillegneisseistä ja kiilleliuskeista sekä
metavulkaniiteista jametasedimenteistä. Alueella
on myös runsaasti syväkiviä, kuten graniitteja,
granodioriitteja ja gabroja (Korsman et al.1997).
Tutkimusalueen eteläosissa on muita kivilajeja
leikkaavissa juonissa arseeni- ja kuparipitoisia kul-
taesiintymiä, joista tunnetuimpia ovatKopsa, Än-
gesneva, Kiimala ja Laivakangas (Iisalo1989).
Näiden arseenipitoisten hydrotermisten kvartsijuo-
nien sijainti on kallioperän tektoniikanmääräämä.
Paikallisesti arseenia voi olla yksittäisissä näytteis-
sä jopa useita prosentteja kiven painosta (Sipilä
1988).
Tutkimusalueen topografia on tasaista. Tähän
vaikuttavat sekä paksu irtomaapeite että tasainen
kalliopinnanmorfologia. Kalliopaljastumia on vä-
hän. Alueen maaperä on enimmäkseen jäätikön
kerrostamaamoreenia, joka on syntynyt paikalli-
sesta kallioperästä kulutuksen, kuljetuksen ja ker-
rostumisen seurauksena. Jäätikön pääkuljetussuun-
ta on luoteesta kaakkoon. Tutkimusalueella on
tavattu kahden eri jäätiköitymisen synnyttämiämo-
reenikerrostumia, joita erottavat toisistaan orgaa-
niset tai lajittuneet kerrostumat (Forström 1982).
Moreenin hienofraktion (alle 0,06mm) arseenipi-
toisuudet ovat 0–84mg/kg. Tutkimusalueella on

Tutkimusalue
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neet noin 5 m syvyyteen. Soissa on lähes yhtä
paljonCarex- ja Sphagnum-turpeita. Niidenmuita
kasvinjäänteinä ovat muun muassa Equisetum,
Eriophorum, Scheutzeria ja puuaines. Minero-
trofisia turpeita tavataan soiden pohjalla, ja Erio-
phorumia sisältävät Sphagnum-turpeet muodos-
tavat suon pintakerroksen. Tällainen kerrosjärjes-
tys onmerkkinä turpeen paksuuskasvun kiihtymi-
sestä, suon pinnan kuivumisesta ja turpeen pH:n
laskusta (Virtanen & Herranen 1987, kuva 2.)
Kasvillisuudeltaan tutkitut suot kuuluvat pääosin

Pohjanmaan aapasoihin. Nämä ovat yleensä
Sphagnum papillosum-kalvakkanevoja, sarane-
voja tai lyhytkortisia nevoja, joiden reunalla on
tupasvillarämeitä (Ruuhijärvi 1988). Suoyhdisty-
mätyypit kehittyvät paikallisten olosuhteidenmää-
rääminä, ja osalla tutkimusalueen soista on Poh-
janlahden rannikkoalueen viettokeitaiden piirteitä.
Yleisimmin keidassuot ovat kuivia Sphagnum fus-
cum-rämeitä. Valtaosa tutkimusalueen soista on
ojitettumetsätaloutta varten 1960- ja 1970-luvuilla.
Monilla soilla on nykyisin hyväkasvuinen puusto.

Kuva 2. Tyypillinen Pohjois-Pohjanmaan suon profiili ja eri turvetyyppien sijainti profiilissa (H = maatuneisuusaste).
Figure 2. Schematic cross-section of peat deposit in North Ostrobotnia area and distribution of botanical peat type in North
Ostrobothnia (Pintaturve = Surface peat layer, Pohjaturve = Botton peat layer, H = Degree of Humification).

Tutkimusmenetelmät

Geologian tutkimuskeskus on tutkinut alueelta
lähes kaikki yli 20 hehtaarin suuruiset suot, jotka
käsittävät yhteensä 536 erillistä suoallasta (Virta-
nen 1994). Tutkimusalueellaon tehty yhteensänoin
25 000 suokairausta suon pinnasta pohjaan. Nii-
den avulla onmääritetty mm. suotyypit, turveker-
rostumien turvelajit jamaatuneisuus. Suotyypit ovat
erikasvilajienmuodostamiakasviyhdyskuntia. Tur-
velajit ovat kasvinjäänteitä, jotkamuodostavat tur-
peen. Maatuneisuus ilmoittaa kasvinjäänteiden ha-
joamisasteen. Asteikkona käytetään von Postin
suhteellista asteikkoa (H), jonka arvot ovat 1–10
maatumattomasta täysinmaatuneeseen.
Tässä tutkimuksessa käsitellään 126 erillistä suo-
allasta edustavaa turveprofiilia. Analysoidut profii-
lit ovat kaikki soiden keskusta-alueelta (kuva 2).
Turvenäytteitäon eri syvyyksiltä suonpinnaltapoh-
jalle 20 cm:n pituisina erillisinä näytteinä. Näytteitä

on yhteensä 550 kpl. Näytteet ovat häiriytymättö-
miä ja tilavuudeltaan määrättyjä (Korpijaakko
1981). Suon pintanäytteistä on poistettu elävät
kasvinosat.
Laboratoriossa turvenäytteet kuivattiin +105 °C:n
lämmössä, minkä jälkeen näytteet jauhettiin kevy-
estimuoviteräiselläMoulinex-leikkurilla. Jauhetut
näytteet poltettiin +450 °C:ssa ja hajotettiin 6-M
HNO3:lla sekä analysoitiin ICP-AES-menetelmäl-
lä. Analyysit on tehty vuosina 1989–1996. Käyte-
tyllä esikäsittelymenetelmällä on todettu saatavan
turpeesta keskimäärin hiukan pienempiä alkuaine-
pitoisuuksia kuin silloin, jos turpeet olisi liuotettu
suoraanvahvoihinhappoihin ennen analyysiä (Peu-
ravuori et al.1988).
Tutkimuksen kohteena olevista näytteistä tehtiin

20 näytteen rinnakkaissarja, josta analysoitiin ar-
seeniGTK:n geolaboratorionmenetelmällä 503U
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(GTK 2002). Analysointimenetelmien vertailu
osoitti erimenetelmillä saatujenAs-pitoisuuksien
vastaavuuden olevan erinomainen (r = 0,98). Suu-
rimmat erot olivat suurillaAs-pitoisuuksilla, joista

poltossa oli hävinnyt arseenia noin 10 %. Tässä
käytetyn analyysimenetelmän (polton) etunaon tur-
peen alkuaineiden esirikastus, jolloin pienetkin pi-
toisuudet saadaan analysoitua luotettavasti.

Taulukko 1. Turpeen arseenipitoisuudet Pohjois-Pohjanmaan soilla. Arseenipitoisuudet ovat mg/kg.
Table 1. Arsenic contents (mg/kg) in peat in mires of North Ostrobotnia.

Arseeni mg/kg Arsenic mg/kg

Lukumäärä Keskiarvo Mediaani Minimi Maksimi
Number Mean Median Minimum Maximum

Koko kerrostuma 550 2 ,9 1 ,9 0 ,2 52 ,3
Whole peat layer

Pintaturve (0–30 cm) 120 2 ,7 1 ,0 0 ,2 52 ,3
Surface peat layer

Carex H1–H4 156 3 ,2 2 ,6 0 ,3 15 ,9
Sphagnum H1–H4 4 9 1 ,3 0 ,8 0 ,2 9 , 0
Carex H5–H10 122 3 ,5 3 ,0 0 ,2 13 ,5
Sphagnum H5–H10 7 0 1 ,5 0 ,6 0 ,2 11 ,4

Pohjaturve 3 3 5 ,3 5 ,0 0 ,7 17 ,4
Bottom peat layer

Pintaturve (0–30 cm)
Surface peat layer

(Eu)-mesotrofia 1 5 6 ,4 3 ,5 0 ,4 22 ,5
Meso-oligotrofia 4 4 4 ,0 1 ,7 0 ,4 8 , 1
Oligotrofia 4 1 0 ,8 0 ,6 0 ,2 3 , 2
Ombrotrofia 2 0 0 ,8 0 ,8 0 ,3 1 , 4

Pintaturve (0–30 cm)
Surface peat layer

Luonnontilaiset suot  4 3 1 ,8 0 ,7 0 ,2 17 ,0
Pristine mires

Ojitetut suot 2 8 3 ,0 1 ,1 0 ,4 52 ,3
Ditched mires

Muuttuma-asteiset suot 4 7 3 ,2 1 ,4 0 ,2 22 ,5
Old peatland forests 

Tulokset

Trofialla tarkoitetaan kasvillisuuden luontaista
vaateliaisuutta kasvupaikan ravinteiden suhteen.
Trofian käytännönmittarina on kasvillisuudenmo-
nipuolisuus javaateliaidenkasvilajien esiintyminen.
Kasvilajit muodostavat kasviyhdyskuntia, joita ni-
mitetään suotyypeiksi. Suotyypin perusteella arvi-
oituna suo kuuluu johonkin trofia-tasoon. Suotyy-
pit ovat ravinteiden saannin suhteen jokominero-
trofeja eli pohjaveden ravinteiden varassa olevia
tai ombtrotrofeja eli pääasiassa sadevedestä ra-
vinteita saavia soita. Minerotrofit suot ovat lajis-
tonsa perusteella joko eutrofisia (runsasravintei-
sia), mesotrofisia (keskiravinteisia) tai oligotrofisia
(niukkaravinteisia). Ombtrotrofit suot ovat aina oli-
gotrofisia. Näytteenottopaikoista eutrofisia soita

on 2, mesotrofisia 13, meso-oligotrofisia 44 ja
oligotrofisia 61, joista 20 on ombtrotrofisia.
Suon pintaturpeen tuhkapitoisuus on yleensä sitä
suurempimitä ravinteisempi suotyyppionkysymyk-
sessä. Tutkimuksessameso-eutrofeilla suotyyppeil-
läpintaturpeen tuhkapitoisuudenmediaanipitoisuus
on 6,7 % ja ombrotrofisilla soilla se on 2,0 %.
Turpeen pääalkuaineet ovat hiili, happi, typpi ja
vety, jotkamuodostavat turpeen. Muut alkuaineet
jakautuvat turvekerroksessa niille ominaisella ta-
valla. Osa alkuaineista on selvästi rikastunut suon
pinnalle (kuten Pb, Zn) ja osa taas suon pohjaker-
rokseen (kuten Al, Cu, Ni, Ti). Mikään tutkittu
alkuaine ei tutkimusalueen soissa ole rikastunut
varsinaiseen turvekerrostumaan suon pinnan ja
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pohjan välille. Samanlaiseen tulokseen on päädyt-
tymyös useissa aikaisemmissa tutkimuksissa (e.g.
Salmi 1950, Hvatum 1971, Pakarinen & Tolonen
1977).
Turpeen arseenipitoisuudet vaihtelevat Pohjois-
Pohjanmaalla turvekerrostumissa 0–52 mg/kg
(keskiarvo 2,9mg/kg jamediaani 1,9mg/kg, tau-
lukko 1). Pienimmät arseenipitoisuudet ovat yleensä
graniitti- ja granodioriittialueilla ja osittain myös
liuskeiden ja plagioklaasiporfyriittien vaikutuspii-
rissä olevilla soilla. Suurimmat arseenipitoisuudet
ovat tunnettujen arseenipitoistenmalmien läheisyy-
dessä tai kallioperältään tuntemattomilla alueilla.
Turpeen arseenipitoisuudetPohjois-Pohjanmaal-
la ovat yleensä suurimmat soiden pinta- ja pohja-
turpeissa. PintaturpeenAs-pitoisuus onkeskimäärin
2,7mg/kg ja pohjaturpeen 5,3mg/kg. Suon pin-
nan ja pohjan väliin jäävässä turvekerrostumassa
As-pitoisuus on keskimäärin 2,7mg/kg (n = 397,
taulukko 1). Suon pohjaturpeen arseeni on peräi-
sin mineraalimaasta ja kallioperästä. Suon pinta-
turpeen arseenin esiintyminen liittyy suon pinnan
hapetus-pelkistys ilmiöihin ja kasvien ioninvaih-
toon. Niillä soilla, joillaAs-pitoisuudet ovat poik-
keuksellisen suuria, runsaimmin arseenia voi olla
missä tahansa turvekerrostuman osassa. Tällaisia
ovatmm. arseenipitoistenmalmienvaikutuspiirissä
olevat turvekerrostumat, kutenHaapaveden Än-
gesnevan ja Itä-Suomessa Ilomantsin Pampalon
Au–As-malmien yläpuolella olevat suot (Virtanen
1990, Virtanen et al. 1997).
Minkkinen jaYliruokanen (1978) ovat analysoi-
neet turpeen arseenipitoisuuksia 138 suolta Itä-
Suomesta. Yleensä turpeen arseenipitoisuudet oli-
vat alle 10 mg/kg. Suurimmat arseenipitoisuudet
ovat yleensä suon pohjalla runsaastimineraaliai-
nesta sisältävissä turpeissa. Taipaleen (1996) mu-
kaan polttoturpeen arseenipitoisuus on keskimää-
rin 2,2 mg/kg, ja Lehtovaaran et al. (1989) mu-
kaan Joensuun ja Jyväskylän turvevoimalaitoksel-
le toimitetun polttoturpeen arseenipitoisuudet ovat
keskimäärin 4,5mg/kg. Peuravuoren ja Pihlajan
(1988) tutkimusten mukaan suomalaisten turpei-
den arseenipitoisuus oli keskimäärin 2,5mg/kg.
Suurimmat tunnetut turpeen arseenipitoisuudetSuo-
messa ovat Ilomantsissa Pampalon kulta-arseeni-
malmin päällä olevassa turpeessa, joissa yksittäi-
sistä näytteistä on analysoitu yli 1000 mg/kg:n ar-
seenipitoisuuksia, kun alueen arseenin taustapitoi-

suus on alle 5mg/kg (Virtanen et al.1997). Myös
lähteiden purkautumispaikoilla tavataan paikoin
korkeahkojaAs-pitoisuuksia, kutenHaapaveden
Heikinnevalla (20–30 mg/kg), Virtanen & Herra-
nen 1992).
Sphagnum-turpeiden arseenipitoisuudet ovat
tutkimusalueella selvästi pienempiä kuinCarex-
turpeiden. Sphagnum-turpeiden keskimääräinen
arseenipitoisuus on 1,4mg/kg, kunCarex-turpei-
den keskipitoisuus on 2,8mg/kg (taulukko 1).

Kuva 3. Arseenin ja pH-arvon korrelaatio eri turvelajeissa Poh-
jois-Pohjanmaalla.
Figure 3. Ratio of arsenic contents to pH values as function of
botanical peat types in North Ostrobothnia (Pintaturve = Surface
peat layer, Pohjaturve = Botton peat layer).

Kuva 4. Suon trofian vaikutus arseenin esiintymiseen pintaturpeessa
Pohjois-Pohjanmaalla.
Figure 4. Influence of mire vegetation trophic grade on arsenic
contents in surface peat layer in North Ostrobothnia.
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Pintaturpeen ravinteisuus eli trofia riippuu osit-
tain turpeen pH:sta. Pintaturpeen suurimmatAs-
pitoisuudet ovat ravinteisilla, eutrofisilla- jameso-
trofisilla soilla. Ombrotrofisilla soilla, joiden ravin-
netilanne riippuu pääosin sade- ja lumen sulamis-
vesistä, korkeitaAs-pitoisuuksia ei ole tavattu (ku-
vat 4 ja 5). Turpeen pH:lla on vaikutusta arseenin
esiintymiseen. Tähän viittaa arseenin ja pH:n väli-
nen merkitsevä korrelaatio (r = 0.50, n = 550,
kuva 3).
Suonojituksella on merkitystä pintaturpeen ar-
seenipitoisuuteen. Luonnontilaisten soiden pinta-
turpeessa ja uusilla ojitusalueilla turpeen arseenipi-
toisuudet ovat pieniä, jos niitä verrataan vanhojen
ojitusalueidenelimuuttuma-alueiden turpeisiin (kuva
6). Arseenin esiintyminen vanhojen ojitusalueiden
pintaturpeissa liittyy arseenin sitoutumiseen raudan
hapettumistuotteisiin, kuten hydroksideihin. Suon
pintaturpeissa arseenin ja raudan välinen korrelaa-
tio on 0.93 (n = 120, kuva 7). Erityisesti ojitettu-
jen soiden pintaturpeissa olevat rautayhdisteet ovat
syvempiin turvekerrostumiin verrattuna hapettu-
neemmassamuodossa, jolloin niillä on kyky sitoa
arsenaatti-anioneja itseensä (Kabata-Pendidas
1984). Arseeni on sitoutunut rautaan erityisesti
runsasravinteisilla soilla (kuva 8).
Arseeni näyttää esiintyvän turpeessa samantapai-

sissa olosuhteissa raudan kanssa, ja todennäköises-
ti se onmyös rautaan sitoutuneena. Koko turveker-
rostumassa arseenin ja raudan välinen korrelaatio
on 0.77 (n = 550, kuva 9). KorkeitaAs-pitoisuuk-
sia tunnetaanmyös soiden pelkistyneissä sideriit-
tisaostumista sekänäidenhapettumistuotteina esiin-
tyvissägötiitissä ja limoniitissa (Virtanen 1994).
Arseeni voi luonnossa sitoutua, paitsi rautayh-
disteisiin ja erityisesti vesipitoisiin Fe-oksideihin,
myös saviin, humukseen ja fosfaatteihin (Kabata-
Pendidas 1984). Humuksessa arseeni sitoutuu voi-
makkaasti fulvohappoihin jaheikoimminhumiinei-
hin (Peuravuori 1988). Maatuneisuusaste kuvaa
turpeen humusainepitoisuutta. Tämän tutkimuksen
tulosten perusteella voidaan päätellä, että As ei
sitoudu turpeessa humusaineisiin. Turpeenmaatu-
misasteen ja arseenin välinen korrelaatio on vain
0.12 (n = 550). Tämä voi johtua soiden happa-
masta ja pelkistävästä ympäristöstä, jossaAs on
kohtalaisen liikkuva (Brooks 1983). Luonteen-
omaisia arseenin hapetusasteita ovat pelkistävissä
olosuhteissaAso jaAs3+, jotkamuodostavat liik-
kuvia komplekseja, kutenAsO2

-,AsO4
3-, HAsO4

2-

jaH2AsO3
- (Kabata-Pendidas 1984).

Arseeninkompleksianionienkäyttäytyminen luon-
nossamuistuttaa fosfaattia. Turpeessa arseeni ei
kuitenkaan esiinny suurina pitoisuuksina samoissa
näytteissä fosforin kanssa. Korrelaatio fosforin ja
arseenin välillä kaikissa turpeissa on 0.40 (n =
550, kuva 10) ja pintaturpeissa 0.33 (n = 120).

Kuva 5. Pintaturpeen arseenipitoisuuden ja pH-arvon korrelaa-
tio trofialtaan erilaisilla soilla Pohjois-Pohjanmaalla. Turpeen
arseenipitoisuudet ovat suurempia runsasravinteisilla soilla kuin
niukkaravinteisilla soilla.
Figure 5. Ratio of arsenic contents to pH values in surface
peat layer in different vegetation trophic grade mires in North
Ostrobothnia. Arsenic contents are higher in high trophic grade
mires than in low trophic grade mires.

Kuva 6. Arseenin ja ojituksen välinen riippuvuus Pohjois-Pohjan-
maan soiden pintaturpeissa.
Figure 6. Arsenic contents in surface peat layer of pristine mires,
ditched mires and old peatland forests in North Ostrobothnia
(Luonnontilainen = Pristine mire, Ojikko = Ditched mire, Muuttuma
= Old peatland forest).
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Kuva 7. Pintaturpeen arseeni- ja rautapitoisuuden korrelaatio
luonnontilaisilla ja ojitetuilla soilla Pohjois-Pohjanmaalla.
Figure 7. Ratio of arsenic contents to iron contents in surface peat
layer of pristine mires, ditched mires and old peatland forests in
North Ostrobothnia (Luonnontilainen = Pristine mire, Ojikko =
Ditched mire, Muuttuma = Old peatland forest).

Kuva 8. Pintaturpeen arseeni- ja rautapitoisuuden korrelaatio
trofialtaan erilaisilla soilla Pohjois-Pohjanmaalla.
Figure 8. Ratio of arsenic contents to iron contents in surface peat
layer of different vegetation trophic grade mires in North
Ostrobothnia.

Kuva 9. Turpeen arseeni- ja rautapitoisuuden korrelaatio eri
turvelajeilla Pohjois-Pohjanmaalla.
Figure 9. Ratio of arsenic contents to iron contents as function
of botanical peat types in North Ostrobothnia (Pintaturve = Sur-
face peat layer, Pohjaturve = Botton peat layer).

Kuva 10. Turpeen arseeni- ja fosforipitoisuuden korrelaatio eri
turvelajeilla Pohjois-Pohjanmaalla.
Figure 10. Ratio of arsenic contents to phosphorous contents as
function of botanical peat type in North Ostrobothnia (Pintaturve
= Surface peat layer, Pohjaturve = Botton peat layer).

Johtopäätökset

Pohjois-Pohjanmaalla arseeni esiintyy turpeessa
rautaan sitoutuneena. Suurimpina pitoisuuksina ar-
seeni esiintyy lähellä suonmineraalimaapohjaa sekä
pintaturpeissa raudan hapetustuotteisiin ja vesipi-
toisiin rautaoksideihin sitoutuneena. Soiden pinta-
turpeissa arseenia on eniten kuivuneilla, ojitetuilla
soilla ja sellaisilla soilla, joiden ravinnetaso on suu-

ri. Arseenia on enemmänminerotrofisissaCarex-
turpeissa kuin Sphagnum-turpeissa, jotka ovat
usein ombtrotrofisia. Turpeenmaatumisasteella ei
ole vaikutusta arseenin esiintymiseen.
Tutkimusalueen turvekerrostumien arseeni on
todennäköisesti kokonaanmaa- ja kallioperän ar-
seenipitoistenmineraalien rapautumisesta peräisin.
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Tähän viittaa se, ettei ombrotrofisilla soilla ole kor-
keita arseenipitoisuuksia. Luonnosta peräisin ole-
van arseenin lisäksi arseenia voi joutua turveker-
rostumiin ilmaperäisinä laskeuminamalmisulatois-

ta, arseenipitoisesta pestisideistä ja kivihiilen pol-
tosta (Huttunen & Karhu 1981). Mitään näistä
toiminnoista ei harjoiteta tutkimusalueella suuressa
mitassa.
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SAMMALET ARSEENILASKEUMAN INDIKAATTOREINA

Jarmo Poikolainen ja Juha Piispanen

Poikolainen, Jarmo ja Piispanen, Juha 2004. Sammalet arseenilaskeuman indikaattoreina.
Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tutkimuskeskus, 59–
65, 5 kuvaa.

Artikkelissa on tarkasteltu Suomen alueelle kulkeutuvaa arseenilaskeumaa, siinä tapahtuneita
muutoksia ja tärkeimpiä arseenin päästölähteitä sammalten arseenipitoisuuksien perusteella.
Tutkimustulokset perustuvat valtakunnallisiin raskasmetallikartoituksiin valtakunnan metsien
pysyviltä koealoilta vuosina 1985, 1990, 1995 ja 2000. Näytelajeina on käytetty kerros- ja
seinäsammalta, ja niistä on määritetty kymmenen eri raskasmetallin pitoisuudet (As, Cd, Cr,
Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V, Zn).

Arseeni on määritetty sammalista 274 koealalta vuosina 1995 ja 2000. Sammalten
arseenipitoisuus oli vuonna 1995 keskimäärin 0,26 mg/kg. Keskimääräistä korkeampia (yli
0,5 mg/kg) pitoisuuksia todettiin eteläisimmän Suomen alueella sekä Kokkolan, Seinäjoen ja
Porin seuduilla. Pitoisuudet pienenivät vuoteen 2000 mennessä lähes koko Suomessa ja
keskimääräinen pitoisuus oli 0,19 mg/kg. Valtaosassa maata ne jäivät alle 0,20 mg/kg ja Etelä-
Suomessakin yleensä alle 0,50 mg/kg. Pitoisuuksien perusteella Suomessa ei voitu paikallistaa
mitään suuria arseenin päästölähteitä.

Sammalkartoitusten perusteella arseenilaskeuma on suurimmassa osassa Suomea vähäinen.
Vain muutamilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa laskeuma nousee kohtalaiseksi.
Sammalpitoisuudet antavat hyvän kuvan arseenin laskeumasta Suomessa. Ne ovat myös
sopusoinnussa tausta-asemien laskeumatulosten kanssa. Maaperätekijöillä saattaa olla jonkin
verran vaikutusta pitoisuuksiin, vaikka esimerkiksi sammalten ja moreenimaiden arseeni-
pitoisuuksilla ei ole havaittu selviä yhtäläisyyksiä.

Poikolainen, Jarmo and Piispanen, Juha 2004. Mosses as indicators for arsenic deposition
in Finland. Arsenic in Finland: Distribution, Environmental Impacts and Risks. Geological
Survey of Finland, 59–65, 5 figures.

Atmospheric arsenic deposition, temporal fluctuation in the deposition rate and most notable
emission sources of arsenic in Finland are discussed. The research results are based on the
heavy metal surveys in Finland in 1995 and 2000 by mosses (Hylocomium splendens,
Pleurozium schreberi) collected from 274 National Forest Inventory sample plots. In 1995
the average arsenic concentration of mosses was 0.26 mg/kg. The highest concentrations (over
0.5 mg/kg) were found in the southernmost Finland and in the Kokkola, Seinäjoki and Pori
areas. The concentrations decreased from 1995 to 2000 almost in whole Finland and the
average arsenic concentration in 2000 was 0.19 mg/kg.

According to the surveys based on moss analysis the arsenic deposition is low and there
are no great emission sources of arsenic. The moss surveys have given a relatively clear picture
of the arsenic deposition in Finland, although the correlation between concentrations of arsenic
in mosses and in wet deposition has been found to vary. However, the arsenic concentrations
in mosses are compatible with the arsenic deposition measurements of the Finnish Meteoro-
logical Institute. The soil factors can have some effects to the metal concentrations in mosses.
However, arsenic concentrations between mosses and till soils have no clear similarity.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): environmental geology, arsenic, airborne pollutants,
fallout, Bryophyta, indicators, Finland
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Sammalet ovat jäkälien ohella eniten käytettyjä
ilman epäpuhtauksien biomonitoreja. Niitä on käy-
tetty yleensä ns. kertymäindikaattoreinamittaa-
maan niistä ilman epäpuhtauksien, erityisesti ras-
kasmetallien, pitoisuuksia. Pitoisuuksienperusteella
saadaan tietoa mm. ilman epäpuhtauksien las-
keumasta, siinä ajanmyötä tapahtuneistamuutok-
sista ja päästölähteistä. Biomonitoreja käytetään
yleisesti ilman laadun seurannassa, koska biomo-
nitorointitututkimukset ovat halvempia kuin pitoi-
suusmittaukset suoraan ilmasta tai sadevedestä.
Biomonitorien avulla saadaanmyös tietoa epäpuh-
tauksien ympäristövaikutuksista.
Sammalet ovat hyviä kertymäindikaattoreita,
koska ne ottavat tarvitsemansa ravinteet pääasias-
sa sadevedestä. Sadeveden mukana niihin kertyy
myös mm. raskasmetalleja, joita ne eivät välttä-
mättä tarvitse ravinteina. Korkeammille kasveille
tyypillisen paksun kutikulan puuttuminen edesaut-
taa alkuaineiden siirtymistä soluihin. Kartoituksiin
soveltuvat parhaiten porrasmaisesti kasvavat met-
säsammalet, joista voidaan erottaa helposti vuosi-
kasvut.
Suomessa on tehty valtakunnallinen raskasme-

tallikartoitus sammalillaneljäkertaa, vuosina 1985,
1990, 1995 ja 2000 (Poikolainen et al. 2004).
Kartoitukset liittyvät pohjoismaiseen ja yleiseu-
rooppalaiseen ilman epäpuhtauksien seurantaan
(Rühling et al. 1987, Rühling & Steinnes 1998,
Buse et al. 2003). Euroopan kartoituksia koordi-
noi nykyäänUNECE ICPVegetation. Perusme-
netelmät raskasmetallikartoituksiin sammalilla ke-
hitettiinRuotsissa jo 1960-luvun lopulla (Rühling
& Tyler 1968). Suomen kartoituksissa sammalista
onmitattu kaikkiaan kymmenen eri raskasmetallin
pitoisuus.
Tämän raportin tarkoituksenaon tarkastella edellä
kuvattujen sammalkartoitusten perusteella arsee-
nilaskeumaa Suomessa ja siinä tapahtuneitamuu-
toksia. Arseenin pitoisuus analysoitiin ensimmäi-
sen kerran vasta vuoden 1995 kartoituksessa.
Vaikka arseeni ei ole raskasmetalli, se on otettu
mukaan kartoituksiin, koska se on ilman epäpuh-
tautena raskasmetallien kaltainen ja sillä voi olla
merkittäviäympäristövaikutuksiamyrkyllisyytensä
vuoksi. Taustaksi sammaltutkimuksille tässäon esi-
tetty tietoja arseenin päästölähteistä sekä pitoi-
suuksista ilmassa jamärkälaskeumassa.

Johdanto

Arseenin alkuperä

Arseenia pääsee ilmaan sekä luonnollisista että
antropogeenisistä päästölähteistä. Arseenin vuo-
tuisten päästöjen on arvioitu olevan kokomaapal-
lolla nykyään noin 17 000 tonnia (Pacyna & Pacy-
na 2001), josta antropogeenisten päästöjen osuus
on vajaa kolmannes. Antropogeenisten päästöjen
määräksi arvioitiin 1980-luvun alussa vielä lähes
20 000 tonnia (Nriagu & Pacyna 1988). Luonnol-
lisista päästölähteistä eniten arseenia vapautuu il-
maan tulivuorten purkauksissa jametsäpaloissa.
Suurimpia antropogeenisiä päästölähteitä ovat puo-
lestaan erilaiset metallisulatot, muumetalliteolli-
suus ja fossiilisia polttoaineita käyttävät lämpövoi-
malaitokset.
Arseenia on useimmissa teollisuuden käyttä-
missämalmeissa. Sitä vapautuu helposti ilmaan
erityisestimetallikonsentraattien sulatuksessa sekä
jonkin verran myös malmin esikäsittelyvaiheissa
jamonissamuissametalliteollisuuden tuotanto-
prosesseissa. Päästöihin vaikuttavat mm. malmin
laatu, tuotantoprosessit ja päästöjen puhdistus.

Fossiilisista polttoaineista eniten arseenipäästöjä
syntyy ruskohiilen ja turpeen poltossa. Hiilen polt-
to on edelleen suurimpia arseenin päästölähteitä
monissaKeski-Euroopanmaissa, mm. IsossaBri-
tanniassa.
Arseenia pääsee pieniämääriä ilmaanmyösmo-
nistamuista lähteistä. Kaivostoiminnassa sitä levi-
ää pölypäästöjen mukana kaivosten lähiympäris-
töön. Arseenia tuotetaan sivutuotteena tiettyjenme-
tallimalmien sulatuksessa. Sitä on käytetty tai käy-
tetään edelleen pieniä määriä mm. puun suoja-
aineissa (mm. CCA), herbisideissä, pestisideissä,
lasinvalmistuksessa, joissakin lääke- ja elektroniik-
ka-alan tuotteissa, väriaineissa jne. Arseenia on
myös tupakassa. Nykyään arseenia sisältävien her-
bisidien ja pestisidien käyttö on kielletty useimmis-
sa maissa. Suomessa arseenia sisältäviä CCA-
kyllästeitä on käytetty puun suojauksessa vuodes-
ta 1950 lähtien, mutta vuoden 1998 jälkeen niiden
käyttö on sallittu lähinnä vainmaan ja veden kans-
sa pysyvään kosketukseen joutuvassa puutava-
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rassa. Arseenia sisältävät tuotteet luetaan Suo-
messa nykyisin ongelmajätteeksi.
Arseenipäästöt ovat vähentyneet koko Euroo-
passa viimeisten kahden vuosikymmenen aikana
(Pacyna & Pacyna 2001). Vähenemiseen ovat
vaikuttaneetmm. hiilen käytön vähentyminen polt-
toaineena, teollisuuden prosessi- ja puhdistustek-
niikankehittyminensekävanhentuneiden teollisuus-
laitosten lopettaminen Itä-Euroopan alueella. Suo-
messa kehitys on ollut samansuuntaista kuinmuu-
allaLänsi-Euroopassa. Kun Suomen arseenipääs-
töjenmääräksi arvioitiin vuonna 1980 noin 65 ton-
nia ja vuonna 1990 vielä noin 35 tonnia vuodessa,
niin vuonna 2000 ne olivat enää vajaat 5 tonnia
vuodessa (Melanen et al. 1999, SYKE 2002).

Vuoden 2000 päästöt on laskettu uudella tietojär-
jestelmällä, joten ne eivät ole täysin vertailukelpoi-
sia aiempiin lukuihin nähden. Arseenipäästöt ovat
vähentyneet Suomessa 1990-luvulla yli 90 % teol-
lisuuden tuotannon kasvusta huolimatta. Päästöis-
tä on ollut 1990-luvulla keskimäärin noin 86 %
peräisin teollisuuden prosesseista ja noin 14 %
sähkön-, lämmön- ja energiantuotannosta. Arviot
perustuvat ilmalupavelvollisten laitosten antamiin
päästötietoihin. Suurimmat yksittäiset päästöläh-
teetSuomessa ovat tällä hetkelläOutokumpuOyj:n
Kokkolan jaHarjavallan tehtaat. OutokumpuOyj
ilmoitti kaikkien tehtaidensa arseenipäästöiksi
vuonna 2000 yhteensä 1,5 tonnia.

Arseeni ilmassa ja märkälaskeumassa

Arseeni vapautuu ilmaan pääasiassa epäorgaani-
sena arseenitrioksidina (As2O3), ja se luetaan il-
massa helposti kulkeutuviin epäpuhtauksiin. Epä-
orgaaninen arseeni sitoutuu ilmakehässä tavallises-
ti alle 2 μm:n kokoisten pienhiukkasten pinnalle.
Pienhiukkaset kulkeutuvat ilmavirtojen mukana
vaihteleviamatkoja. Hiukkasten viipymisaika il-
massa riippuumm. teollisuusprosessissa vapautu-
vien yhdisteiden laadusta, pienhiukkasten koosta,
savupiipunkorkeudesta, savuhorminulostuloaukon
koosta sekä vallitsevista tuulioloista jamuista il-
masto-olosuhteista. Pienimmät hiukkaset saatta-
vat kulkeutua sopivissa ilmavirtauksissa tuhansien
kilometrien päähän päästölähteestä. Ilmakehästä
arseeni palautuu maahan märkä- ja kuivalaskeu-
massa.
Ilman arseenipitoisuudet ovat Suomessa alhai-
sia. KittilänMatorova on ainoa paikka Suomessa,
missä onmitattu säännöllisesti ilman arseenipitoi-
suuksia, ja sielläkin mittaukset on aloitettu vasta
vuonna 1996. Matorova edustaa ilman epäpuh-
tauksien suhteen suhteellisen puhdasta tausta-aluet-
ta. Arseenipitoisuudet ovat vaihdelleet siellä vuosi-
na 1996–2000 keskimäärin 0,19 ja 0,29 ng/m3:n
välillä (Leinonen 2001). Kaupunki-ilman arseeni-
pitoisuuksista ei ole Suomesta juuri tietoa, koska
ilmanlaatumittauksissa ei yleensämitata yksittäis-
ten raskasmetallien pitoisuuksia. Ilman arseenipi-
toisuuksien on todettu eri puolillamaailmaa vaihte-
levan ns. tausta-alueilla 0,01 ja 1,0 ng/m3:n välillä
jakaupunkialueillanoin3ng:stanoin 180 ng/m3:aan

(WHO 2001). Teollisuuden päästölähteiden lähei-
syydessä on mitattu jopa yli 1000 ng/m3:n pitoi-
suuksia. Suomessa ilman arseenipitoisuudet kau-
punkialueillakin jäävät todennäköisesti yleensä alle
3ng/m3:n.
Märkälaskeuman arseenipitoisuuksia on alettu
mitata Suomessa säännöllisesti vasta 1990-luvun
puolivälistä lähtienmuutamilla ilmanlaadun tausta-
asemilla. Sadeveden arseenipitoisuuksiamitataan
nykyään seuraavilla eri ilmanlaadun seurantaohjel-
miin (EMEP, GAW, HELCOM, Ympäristön yh-
dennetty seuranta) kuuluvilla tausta-asemilla:Korp-
poo (Utö), Virolahti, Matorova (Kittilä), Hailuoto,
Hietajärvi (Lieksa), Kotinen (Lammi), Pesosjärvi
(Kuusamo) jaKevo (Utsjoki). Arseenilaskeuma
oli sadevesistämitattuna 1990-luvun puolivälissä
eteläisillä tausta-asemillaKorppoossa jaVirolah-
della 140–160 μg/m2, näitä pohjoisemmilla ase-
millaLammilla jaLieksassa 80–100 μg/m2 jaPoh-
jois-Suomen asemillaHailuodossa, Kuusamossa,
Kittilässä jaUtsjoella 30–60 μg/m2. Etelä- jaKes-
ki-Suomen tausta-asemilla arseenilaskeuma on vä-
hentynyt 1990-luvun kuluessa, muttaPohjois-Suo-
men asemilla laskeumassa ei ole tapahtunutmitään
merkittäviämuutoksia (Leinonen 2001). Arseeni-
laskeuma on suurimmassa osassa Suomea kohta-
laisen pieni verrattuna eri puolilta Eurooppaa
EMEP-asemilta tehtyihinmittauksiin (Berg et al.
2002). Keski-Euroopastakin löytyy kyllä alueita,
joissa sadevesien arseenipitoisuus on jopa pie-
nempi kuin Pohjois-Suomessa. Ruotsissa, Nor-
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jassa ja etenkin Islannissa sadevesien arseenipitoi-
suus on yleisesti ottaen alempi kuin Suomessa.
Koillis-Norjassa lähelläVenäjän puolella olevaa

Nikelin sulattoa on kuitenkin todettu huomattavan
korkeita sadeveden arseenipitoisuuksia (Steinnes
et al. 2002).

Arseeni sammalissa

Suomessa raskasmetallikartoitukset sammalilla
on tehty valtakunnanmetsien pysyvillä koealoilla,
jotka perustettiin vuosina 1985–86muunmuassa
metsien terveydentilan seurantaa varten. Koeala-
verkosto koostuu neljän koealan ryppäistä, jotka
Etelä- ja Keski-Suomessa Oulun lääniämyöten
sijaitsevat 16 km:n välein. Lapissa ryppäiden väli
on hieman harvempi (24 x 32 km) ja yhdellä ryp-
päällä on kolme koealaa.
Näytteeksi on otettu ensisijaisesti kerrossam-
malta (Hylocomium splendens) ja sen puuttuessa
seinäsammalta (Pleurozium schreberi) (kuva 1).
Sammalnäytteet on kerätty kaikkina kartoitusvuo-
sina noin 900 koealaryppäältä (1–4 koealalta/ry-
päs) puiden välisistä aukkopaikoista tasaiselta
maalta, jotta latvussadanta taimaavesi eivät vai-
kuttaisi sammalten laskeumapitoisuuksiin (kuva 2).
Ennen analyyseja sammalnäytteet onkuivattu, niistä
on eroteltu vuosikasvut ja ne on jauhettu (kuva 3).
Sammalista on analysoitu aina kolmen keräysvuot-
ta aikaisemman vuosikasvun laskeumapitoisuudet
(As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V ja Zn).
Esimerkiksi vuoden 2000 tulokset edustavat vuo-
sien 1997, 1998 ja 1999 laskeumaa.
Arseenipitoisuus analysoitiin vuonna 1995 en-
simmäisen kerran yhteensä 274 koealaryppäältä.
Arseeninmääritystä varten näytteet on ensin hajo-
tettu typpihappo-vetyperoksidikäsittelyllämikro-
aaltouunissa, jonka jälkeen pitoisuudet onmitattu
GF-AAS-menetelmällä (Perämäki et al. 2000,
Niemelä et al. 2003).
Sammalissa oli vuonna 1995 arseenia keskimää-
rin koko Suomessa 0,26 mg/kg ja vuonna 2000
sitä oli 0,19mg/kg (kuva 4). Pitoisuuden vähene-
minen vuodesta 1995 vuoteen 2000 oli tilastolli-
sestimerkitsevä. Pienimmät arseenin laskeumapi-
toisuudet jäivät molempina kartoitusvuosina alle
määritysrajan (0,10 mg/kg). Suurin todettu pitoi-
suus vuonna 1995 oli 1,07mg/kg, ja vuonna 2000
se oli 0,81 mg/kg.
Vuoden 1995 kartoituksessa todettiin keskimää-
räistä korkeampia arseenipitoisuuksia (yli 0,5mg/
kg) koko eteläisen Suomen alueella (linjanTurku-

Kuva 1. Yleiset metsäsammalet, kerrossammal (Hylocomium
splendens) ja seinäsammal (Pleurozium schreberi), ovat sopi-
vimpia raskasmetallikartoituksiin.
Figure 1. The common forest mosses, the glittering feather moss
(Hylocomium splendens) and the red-stemmed feather moss
(Pleurozium schreberi), are most suitable for heavy metal sur-
veys.

Tampere-Lappeenranta eteläpuoliset alueet) sekä
Kokkolan, Seinäjoen ja Porin seuduilla. Vuonna
2000 pitoisuudet olivat laskeneet vuoden 1995
pitoisuuksista lähes kaikkialla Suomessa, mutta
kaikkein eniten Etelä-Suomen alueella (kuva 5).
Valtaosassamaata pitoisuus jäi alle 0,20 mg/kg:n
ja Etelä-Suomessakin yleensä alle 0,50 mg/kg:n.
VainKokkolan ja Seinäjoen seuduilla pitoisuudet
nousivat suppeilla alueilla yli 0,60 mg/kg:n.
Sammalten arseenipitoisuudet ovat Suomessa
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muutamia pienehköjä alueita lukuun ottamatta suh-
teellisen alhaisia. Vuoden 2000 kartoituksessa pi-
toisuudet olivat suurimmassa osassamaata suh-
teellisen puhtaan tausta-alueen tasoa (alle 0,20mg/
kg). Keskimääräinen pitoisuus oli vuonna 1995

tehdyn kartoituksen perusteella Euroopan maista
alhaisimpia (Rühling & Steinnes 1998). Suuressa
osassa Länsi- ja Etelä-Eurooppaa pitoisuus oli
vuonna 1995 keskimäärin 0,40–0,50 mg/kg ja
korkeimmat pitoisuudet nousivat yli 2 mg/kg:n.

Kuva 2. Sammalnäytteet kerätään paperipusseihin poutasäällä.
Figure 2. Moss samples are collected to the paper bags in dry
weather.

Kuva 3. Sammalnäytteiden esikäsittelyä Paljakan ympäristö-
näytepankissa Puolangalla.
Figure 3. Pre-treatment of moss samples in Environmental
Specimen Bank in Puolanka.

Kuva 4. Sammalten arseenipitoisuus Suomessa.
Figure 4. Arsenic concentration in moss in Finland.
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Keski-Euroopan maista Itävallassa ja Sveitsissä
samoin kuin Pohjois-EuroopanmaistaRuotsissa,
Norjassa ja Islannissa arseenia oli sammalissa kui-
tenkin keskimäärin jonkin verran vähemmän kuin
Suomessa. Vuoden 2000/2001 kartoitusten mu-
kaan arseenipitoisuudet ovat Suomen tavoin las-
keneet useimmissaEuroopanmaissa vuoden 1995
pitoisuuksista (Buse et al. 2003). Norjassa arsee-
nia on mitattu sammalista jo 1970-luvun lopulta
lähtien. Sammalten arseenipitoisuus oli vielä vuon-

Mitä sammalten arseenipitoisuudet kertovat Suomen arseenilaskeumasta?

Kuva 5. Arseenipitoisuuksien jakauma koko Suomessa ja eteläi-
sessä Suomessa (mediaani, 50 % ja 95 % havainnoista).
Figure 5. The distribution of arsenic concentrations in whole
Finland and in southern Finland (median or 50% and 95% of
observations).

Etelä-Suomi
Southern Finland
Keski- ja Pohjois-
Suomi
Central and
Northern Finland

na 1985 keskimäärin lähes 0,40 mg/kg. Pitoisuu-
det laskivatNorjassa selvästi 1990-luvulla ja vuon-
na 2000 keskimääräinen pitoisuus oli enää vain
0,13mg/kg (Steinnes et al. 2002).
Sammalkartoitusten perusteella Suomessa ei ole
suuria arseenin päästölähteitä. Joitakin paikallisia
päästölähteitä on kuitenkin erotettavissa, kuten
sinkkisulattoKokkolassa ja kuparisulattoHarja-
vallassa. MyösKuolanNikelin kuparisulaton ar-
seenipäästöt näkyvät sammalissa lievästi kohon-
neina pitoisuuksina Inarin itäosissa. Kuparisulaton
lähelläNikelissä onmitattu sammalista suurimmil-
laan yli 3 mg/kg:n pitoisuuksia (Reimann et al.
1998) ja vieläNorjan puolellakinSvanvikissä yli 2
mg/kg:n pitoisuuksia (Steinnes et al. 2002).
Seinäjoen (vuosina 1995, 2000) ja Kotkan

(vuonna 1995) seutujen suhteellisen suuret arseeni-
pitoisuudet eivät näytä liittyvänmihinkään selviin
yksittäisiinpäästölähteisiin. Seinäjoen seudullakal-
lioperässä esiintyy paljon arseenipitoisia kivilajeja,
joilla voi olla yhteyttä esim. maaperästä leviävän
pölyn kautta sammalten kohonneisiin arseenipitoi-
suuksiin. Suomessaarseeniaesiintyymoreenimaissa
runsaastiPirkanmaalla ja suhteellisen runsaastiKit-
tilän seudulla sekä suurimmassa osassa Etelä- ja
Keski-SuomeaRaahe–Imatra-linjan lounaispuo-
lella (Koljonen 1992). Sammalten jamoreenimai-
den arseenipitoisuuksilla eikuitenkaannäyttäisiole-
vanmitään selviä yhtäläisyyksiä toisiinsa (Koljo-
nen 1992, Steinnes & Rühling 2002). Viron koil-
lisosan teollisuuden päästöillä saattaa olla vaiku-
tustaKotkan seudun korkeisiin arseenipitoisuuk-
siin vuonna 1995.

Sammalten arseenipitoisuudet antavat arseeni-
laskeumasta Suomessa ja siinä tapahtuneistamuu-
toksista suhteellisen hyvän kuvan huolimatta siitä,
että sammalten jamärkälaskeuman arseenipitoi-
suuksien ei ole yleensä todettu korreloivan kovin
hyvin keskenään (Berg et al. 1995). Pitoisuudet
sopivat kuitenkin hyvin yhteen Ilmatieteen laitok-
sen tausta-asemilta saatujen arseenin laskeumatu-
losten kanssa. Sammalten pitoisuuksien perusteel-
la ilman kautta tuleva arseenilaskeuma on osissa
Etelä- ja Länsi-Suomea kohtalainen ja muualla
Suomessa vähäinen. Laskeuma ei kuitenkaanPoh-
jois-Suomessakaan ole niin pieni kuin puhtaimmil-

la alueillaEuroopassa. Sammalten arseenipitoisuu-
det laskevat vähitellen maan eteläosista pohjoi-
seen päin, mikä viittaa arseenin kaukokulkeumaan.
Arseenia tulee todennäköisesti Suomeen jonkin
verranKeski- ja Itä-Euroopasta.
Sammalten raskasmetallipitoisuuksia ei voi täy-
sin rinnastaa laskeumatuloksiin, koska raskasme-
tallien kertymiseen sammalissa vaikuttavat muut-
kin tekijät kuinmärkä- ja kuivalaskeuma. Eri ras-
kasmetallien kertymisessä sammaliin on todettu
selviä eroja. Kertymiseen vaikuttavat mm. vapaat
kationinvaihtopaikat, soluissa jo olevat alkuaineet,
raskasmetallien esiintymismuoto laskeumassa, eri-



Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit.
Sammalet arseenilaskeuman indikaattoreina

65

laiset ioninvaihtoreaktiot ja alkuaineiden huuhtou-
tuminen. Kationinvaihtopaikoista kilpailevat ras-
kasmetallien lisäksimyösmuut kationit. Arseenin
joitakinmuita raskasmetalleja huonompi korrelaa-
tio sammalten ja sadeveden pitoisuuksien välillä
johtuu todennäköisesti siitä, että arseenin sitoutu-
minen sammaliin eioleniinvoimakastakuinmuilla
raskasmetalleilla. Arseenia saattaa tulla sammaliin
myösmaaperästä leviävän pölynmukana ja puista
latvussadannan kautta. Merisuolakationien on ha-
vaittu valtamerten rannikkoalueilla puolestaan vä-
hentävän arseenin kertymistä sammaliin (Berg et
al. 1995). Suomessamaaperätekijöillä lienee vä-
häinen vaikutus sammalten arseenipitoisuuksiin,
mitä osoittaamm. se, että sammalten jamoreeni-
maiden arseenipitoisuuksien välillä ei Suomessa
ole todettu selviä yhtäläisyyksiä.
Vuoden 1995 kartoituksissa analysoitujen ras-

kasmetallipitoisuuksien perusteella on ensimmäi-
sen kerranmallinnettuPohjoismaiden alueelle tule-
vien raskasmetallien vuosilaskeumat (Berg et al.
2003). Laskelmien perusteella arseenin laskeuma
olisiEtelä-Suomessa ja osissaLänsi-Suomea kes-
kimäärin 300–350 μg/m2 ja muualla Suomessa
yleensä 50–250 μg/m2 vuodessa. Ilmatieteen lai-
toksen tausta-asemienmittaustuloksiin verrattuna
sammalpitoisuuksien perusteella saadut laskeuma-
arvot vaikuttavat liian suurilta. Laskeumatulosten
erilaisuus saattaa johtuamm. siitä, että arseenilas-
kelmat sammalista on tehty vainmuutamien arsee-
ninmärkälaskeumanmittauspaikkojen perusteella.
Tulosten laskennassa laskeuma-arvoiksi pitäisi so-
pivien korjauskertoimien avulla eliminoidamuiden
tekijöiden kuinmärkälaskeuman vaikutus sammal-
ten arseenipitoisuuksiin.
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Arseeni on useimpien kasvien ainesosa, vaikka sen tarpeellisuutta kasveille ei
ole voitu osoittaa.Pääasiallinenarseenilähdekasveilleonkasvualustaelimaaperä,
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Arseeni liikkuu ympäristössämmemonissa eri
muodoissa ilmakehässä, maassa, kasvipeitteessä
ja vedessä. Suurin osa maaperän arseenista on
lähtöisin arseenipitoisistamineraaleista, muttamyös
ihmisen toimintaonmerkityksellinen arseenin tuot-
taja. Kupari-, nikkeli- ja lyijymalmikaivosten ja
sulattojen sekä liikenteen päästöt voivat olla huo-
mattavia arseenilähteitä. Myös puunkyllästyslaitok-
siltamaahan valuvat arseenipitoiset nesteet jamaa-
lipigmentit (esim. ns. myrkkymaalit) levittävät ar-
seenia ympäristöön. Viljelysmaihin on joutunut ar-
seenia kasvi- ja hyönteismyrkyistä ja lannoitteista
(Lahermo et al. 1996).
Maaperä sisältää arseenia keskimäärin 5mg/kg,
ja se esiintyymaassa alkuaineena, oksideina, arse-
naatteina ja arseniitteinä (Koljonen 1992). Arsee-
nin sitoutumistamaaperään säätelevät erityisesti
maaperän hydroksidien ja vesipitoisten oksidien
määrä, hienojakoinen orgaaninen aines ja humus
sekä saviaines. Positiivisesti varautuneet rautasa-
ostumahiukkaset ovat voimakkaita arseenin sito-
jia, ja niinpämyös vedessä kulkeutuva arseeni on
suurelta osalta sitoutunut savekseen sekä alumiini-
ja rautasaostumiin (Onishi & Sandell 1955). Muita
arseenin esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat
maaperän happamuus ja hapetus-pelkistysolosuh-
teet, arseeniyhdisteiden hapettumisaste ja esiinty-
mismuoto sekä kilpailevien ionienmäärä. Arseenin
esiintymismuodotmaa- ja vesiympäristössämuut-
tuvat saostumis-, liukenemis-, adsorptio-, desorp-
tio- tai ioninvaihtoreaktioidenvuoksi taimaanpH:n
ja hapetuspelkistyspotentiaalin muuttuessa (Fer-
guson & Gavis 1972). Useimmista alkuaineista

poiketen arseeni on liikkuvampi neutraalissa tai
lievästi emäksisessä kuin happamassa ympäristös-
sä. Myös kompleksoituminen orgaanisten ja epä-
orgaanisten ligandien kanssa sekä bakteeritoimin-
ta vaikuttavat arseenin olomuotoihin ja kulkeutu-
miseen. Vesistöjen pohjasedimenttien kanssa ar-
seenimuodostaa vaikealiukoisia arseenisulfideja,
jotka saattavat kuitenkin liueta happamuuden li-
sääntyessä.
Maaperässä ja vedessä esiintyvä arseeni onmyr-
kyllisyytensävuoksimerkityksellinen alkuainekas-
veille. Fosfori eri olomuotoineen kilpailee arseenin
ja senyhdisteidenkanssa sitoutumispaikoistamaas-
sa. Karkeissa maalajeissa on vähän sitoutumis-
paikkoja, ja sitoutumisominaisuuksiltaan voimak-
kaammat fosfori-ionit valtaavat arseenilta sitoutu-
mispaikkoja tai syrjäyttävät jo sitoutuneita arse-
naatti-ioneja. Samavoi tapahtuamyöskasvien juuris-
sa, jolloin arseenin korvautuminen fosforilla vä-
hentäämyrkyllisyyttä (Thornton & Farago 1997).
Arseeninmyrkyllisyys riippuu senhapetusastees-
ta, esiintymismuodosta ja pitoisuudesta. Arseniitit,
joissa arseeni esiintyyAs3+ -hapetusasteella, ovat
haitallisempia kuinAs5+ -hapetusasteella olevat ar-
senaatit. Epäorgaaniset ja liukoisessamuodossa
olevat arseeniyhdisteet ovat myrkyllisempiä kuin
epäorgaaniset ja sitoutuneet. Karkearakeiset maa-
lajit sitovat vähemmän ja heikommin arseenia kuin
hienorakeiset maalajit. Karkeissamaalajeissa ar-
seeni on kuitenkin helpommin kasvien saatavissa
ja siten vahingollisempaa. Toisin kuinmonet muut
haitalliset aineet arseeni ei rikastu ravintoketjussa,
vaan suurin osa siitä poistuu elimistöstä.

Miten kasvit ottavat hivenaineita

Hivenaineiden joutuminen kasvin käytettäväksi
onmonivaiheinen tapahtumasarja, jossa kasvi ab-
sorboi alkuaineen ja kuljettaa sen eri osiinsa. Al-
kuaineiden pitoisuus, esiintymismuoto ja keskinäi-
nen kilpailu, entsyymien toiminta sekämm. myr-
kyllisyys ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvin
metaboliaan. Jotkin kasvit keräävät itseensä suu-
riakinmääriä jotain, jopa haitallista alkuainetta (hy-
perakkumulaattorit), ja jotkin ovat tietyn alkuai-
neen indikaattoreita eli kasvin esiintymisestä alu-
eella voidaan tehdä johtopäätöksiä kyseisen alku-
aineen esiintymisestä kasvualustassa tai puuttumi-

sesta kasvualustasta (Kabata-Pendias & Pendias
2001). Tunnettu indikaattorikasvi on kuparin esiin-
tymistä osoittava pikkutervakko (Lychnis alpina).
Kasvienottamienhivenaineidenpääasiallinen läh-
de on niiden kasvualusta elimaaperä tai ravintoliu-
os. Helpoiten kasvit ottavat juurillaan hivenaineita
maaperän liuoksista ioni-, kelaatti- ja kompleksi-
muodossa, mutta kasvit hyödyntävät myös löy-
hemmin sitoutuneita alkuaineita suoraanmaahiuk-
kasten pinnoilta (Rose et al.1979). Absorptiota
tapahtuu laimeissa pitoisuuksissa, ja vety- jamui-
den ionien läsnäolo on sille tärkeä. Absorptiopro-
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sessi on herkkä ulkoisille tekijöille, joita ovat maa-
perän orgaanisen ja saviaineksenmäärä, ravintei-
den tasapaino, muiden alkuaineiden konsentraa-
tio, maaympäristön lämpötila ja tuuletusolosuhteet,
pH ja Eh (hapetus-pelkistysolosuhteet). Juurten
osuus tapahtumassa on tärkeä, koska alkuaineet
kulkeutuvat maassa juurten pinnalle, josta ne juur-
ten sienirihmojen vaikutuksesta siirtyvät juuren si-
sälle ja edelleen kasvin muihin osiin (Björklund
1971).
Kasvien kyvyllä ottaa alkuaineita ilmasta lehdil-
lään onmerkitystä esim. lannoituksessa ja saaste-
tutkimuksissa. Hivenaineet kulkeutuvat lehdistä

kasvinmuihin osiin ja aina juuriin asti. Esimerkiksi
jäkälät, sammalet, sienet ja voikukka pystyvät ab-
sorboimaan lehdillään, ja niitä käytetäänkin ilman-
saasteidenmittauksissa. Wyttenbach et al. (1997)
tutkivat mm. arseenin pitoisuuksia kuusen (Picea
abies) neulasissa erottaakseen ilmasta jamaape-
rästä peräisin olevan arseenin toisistaan. Korre-
laatio neulasten jamaanpinnasta otetun, ilmasta
tulleelle laskeumalle alttiina olleenmaa-aineksen
arseenipitoisuuksienvälilläoli selvästimerkittävämpi
kuin neulasten jamaaperän arseenin kokonaispi-
toisuuksienvälillä.

Arseeni kasveissa

Arseeni on useimpien kasvien ainesosa, vaikka
sen tarpeellisuutta kasveille ei ole osoitettu. Kasvit
ottavat arseenia itseensä passiivisesti siten, että
sitä kulkeutuu kasvin eri osiin suurimpien pitoi-
suuksien ollessa juurissa ja vanhoissa lehdissä.
LuonnollisetAs-pitoisuudet kasveissa ovat 0,5–
1,0 mg/kg, harvoin yli 1,5mg/kg. Myrkyllisiä kas-
veille ovat jo pitoisuudet 5–20 mg/kg. Myrkylli-
syysrajan ylittäminen näkyy kasveissa punaruskei-
na pilkkuina lehdissä, juurien kellastumisena tai
ruskettumisena, heikentyneenä lisääntymisenä ja
uusien lehtien lakastumisena (Kabata-Pendias &
Pendias 2001). Xu ja Thornton (1985) tutkivat
salaatin, sipulin, punajuuren, porkkanan, pavun
ja herneen As-pitoisuutta puutarhoissa, joiden
maaperässä oli 144–892 mg/kg arseenia. Vihan-
nesten As-pitoisuus kasvoimaaperän pitoisuu-
den kasvaessa, mutta ainoastaan salaatissa se
ylitti 1 mg/kg.
Metalleja sietävät kasvit voidaan jakaa kahteen
kategoriaan:metallia kerääviin jametalleja poista-
viin. Berryn (1986) mukaan juuret voivat rajoittaa
ottamaansametallimäärää ja sen kulkeutumista
kasvinmuihin osiin siten, että ne lokeroivat metal-
leja solunsisäisesti taikiinnittävät niitä solun seiniin.
Tavallisimmat hyötykasvit sietävät arseenia kestä-
vimmästä herkimpään lueteltuna seuraavassa jär-
jestyksessä: parsa, tomaatti, peruna, porkkana,
tupakka, viinirypäle, vadelma, papu, sipuli, herne,
kurkku ja palkokasvit (Carbonell-Barrachina et
al. 1996). Arseenia hyvin sietävän tomaatin juuret
absorboivat ja varastoivat runsaasti arseenia, jos
sitäonkasvualustassa. Arseeninkulkeutumista juu-

rista kasvin muihin osiin estää sen myrkyllisyys
kuljettajasoluille. Koeolosuhteissa onmitattu juur-
ten sisältävän noin 70-kertaisesti arseenia verrat-
tuna kasvinmuihin osiin, joten kasvualustan arsee-
nista suurin osa jää juuriin eikä myrkytä koko
kasvia. Pavut rajoittavat arseenin absorboitumista
juuriinsa, muttamitään rajoitusta ei ole arseenin
kulkeutumiselle juuresta kasvinmuihin osiin. Juur-
ten ja kasvinmuiden osienAs-pitoisuuksien suhde
on 1:1, eli juurten ottama haitallinen arseenimäärä
on haitallinen koko kasville (Carbonell-Barrachina
et al.1996).
Korkeat arseenipitoisuudet kasveissa indikoivat
kasvuympäristön saastumista. Douglaskuusi (Pseu-
dotsuga menziensii) on tunnettu kyvystään rikas-
taa arseenia (Warren et al.1964). Suurimmat neu-
lastenAs-pitoisuudet ovat jopa 5000 mg/kg. Voi-
kukkaa (Taraxacum officinale) on käytetty eri-
tyisesti liikenteen aiheuttaman likaantumisenmitta-
rinaEuroopan suurissa kaupungeissa. Englannissa
tutkittiin saastuneilla teollisuusalueilla laukkaneili-
kan (Armeria maritima) As-pitoisuuksia ja to-
dettiin, että korkeimmillaan pitoisuudet olivat leh-
dissä 18mg/kg ja juurissa 73mg/kg ja vastaavasti
kasvin ja maaperän As-pitoisuuksien suhde oli
0,0027 ja 0,011 (Thornton & Farago 1997). Saas-
tuneella alueella kasvavissa laukkaneilikoissa oli
vain joitakin arseeninmyrkyllisyyden aiheuttamia
merkkejä, kuten tavallista pienempi koko ja leh-
tien ajoittainen punainen väri. Samalta alueeltami-
tattiin kanervan (Galluna vulgaris), piikkiherneen
(Ulex europaeus) ja kilkkaruohon (Cymbalaria
muralis) As-pitoisuuksia, jotka olivat maksimis-
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saan 370 mg/kg, 15mg/kg ja 10 mg/kg. Jos maa-
perän ja kasvin As-pitoisuuksien suhde on alle
0,1, kasvi pystyy torjumaan haitta-aineita. Vaikka
juuret absorboivat runsaasti arseenia, vain osa siitä
kulkeutuu kasvin ylempiin osiin. Saastuneilla alu-
eilla on tutkimuksenmukaanmahdollista kasvattaa
indikaattorikasveja jamuitakin luonnonkasveja,
koska suurin osa haitta-aineista jää kasvien juuriin
(Thornton & Farago 1997).
Sellaisia kasveja, joilla on erityinen kyky ottaa
itseensä alkuaineita enemmän kuinmuilla samalla
alustalla kasvavilla kasveilla, sanotaan hyperakku-
mulaattoreiksi. Ne ovat yleensä kasvilajeja, jotka
kasvavat luontaisesti runsaastimetalleja sisältävillä
tai saastuneilla alueilla.
Hyperakkumulaattoreilla on usein pieni biomas-
sa, koska niiden kasvuenergiaa kuluu vieraiden
aineidensisäänottomekanismienylläpitoon (Hozhina

et al. 2001). Suomessa kasvavia arseenia kerää-
viä kasveja ovat esimerkiksi heinäkasvi lampaan-
nata (Festuca ovina), järvikorte (Equisetum fluvi-
atile), osmankäämi (Typha latifolia), korpikaisla
(Scirpus sylvaticus), karvalehti (Ceratophyllum
demersum) ja järviruoko (Phragmites austra-
lis).
Kaliforniasta on löydetty saniaiskasvi (Pteris vit-
tata), jolla on aivan erityinen kyky rikastaa arsee-
nia. Saastuneella alueella (18–1600 mg/kgAsmaa-
perässä) kasvaneista saniaisista on analysoitu
3200–4990 mg/kg:n arseenipitoisuuksia ja kasvi-
huoneolosuhteissa tehdyissä kokeissa vieläkin suu-
rempia. Muista saniaisista poiketen Pteris vittata
viihtyy aurinkoisilla ja emäksisillä kasvupaikoilla.
Se on sitkeä, monivuotinen nopeasti kasvava ja
lisääntyvä kasvi, joka tuottaa suuren biomassan
(Ma et al. 2001).

Fytoremediaatio

Fytoremediaatiossa käytetään kasveja pilaantu-
neen maaperän, sedimentin tai pohjaveden puh-
distamiseen orgaanisista tai epäorgaanisesta hait-
ta-aineista. Puhdistuksessa käytetään kasvin ja bio-
massanominaisuuksiamonipuolisesti hyväksi. Seu-
raavassakuvataan tärkeimmät fytoremediaation so-
vellutukset:
–Fytostabiloinnissa haitta-aineiden kulkeutumi-
nen ja liukoisuus vähenee, kun kasvit erittävätmaa-
perän pH-tasoon vaikuttavia yhdisteitä. pH:n nous-
tessa useimpien raskasmetallien liukoisuus vähe-
nee. Kasvit lisäävät maan orgaanisen aineksen
määrää, ja juuristo sitoomaata ja vähentää eroosi-
on kautta tapahtuvaa kulkeutumista (Penttinen
2001). Fytostabilointikokeet männyllä (Pinus syl-
vestris), rauduskoivulla (Petula pendula) ja lam-
paannadalla (Festuca ovina) arseenin likaamilla
alueillaosoittivat, ettäkasvit eivät vähentäneetmaa-
perän arseenin liikkuvuutta, liukoisuutta eivätkä
biosaatavuutta. Arseeniolikasveilleniinmyrkyllis-
tä, että se vähensi juurten aktiivisuutta. Kasvit kui-
tenkin estivätAs5+:nmuuttumistaAs3+:ksi syvem-
missämaakerroksissa ja siten vaikuttivat maape-
rän arseeninmyrkyllisyyttä vähentävästi (Turpei-
nen 2002). Lampaannata pystyi keräämään juu-
riinsa ja versoihinsa huomattavia arseenimääriä.
Joskasvistavoitaisiinkehittääbiomassaltaan isompi
lajike, sillä olisimerkitystä hyperakkumulaattorina.

– Fytoakkumuloinnissa kasvit ottavat juurillaan
haitallisia aineita ja varastoivat niitä varteen ja leh-
tiin. Hyperakkumuloijat voivat kerätä suuriakin
ainemääriä, jotka kasvukauden jälkeen poistuvat
puhdistettavalta alueelta kasvien mukana. Korja-
tut, haitta-aineita sisältävät kasvit vaativat jatko-
käsittelyä.
– Fytodegradaatiossa haitta-aineet hajoavat kas-
vien kudoksissa. Kasvit erittävät hajottamiseen tar-
vittavia entsyymejä. Hajoamistuotteet kasvi voi
varastoida erityisiin soluihin taimuuttaa rakenne-
osikseen (Hassinen 2002).
–Ritsodegradaatiossa hajoaminen tapahtuumaa-
perässä juurien välittömässä läheisyydessä. Juur-
ten erittämät yhdisteet, sokerit, alkoholit, hiilihyd-
raatit ja erilaiset hapot toimivat ravinteinamikro-
organismeille ja tehostavat niiden aktiivisuutta.
Kasvit tuovat maaperään vettä, happea ja orgaa-
nista ainesta, mikä tehostaamikrobien toimintaa.
– Fytovolatilisaatiossa kasvi ottaa juurillaan hai-
tallisen aineenmaaperästä, kuljettaa sen lehdilleen
ja haihduttaa ilmakehään. Tähän kasvi tarvitsee
runsaasti vettä, ja onmahdollista, ettämaaperästä
saattaa tässäyhteydessähaihtua ei-toivottuja aineita
(Hassinen 2002).
Fytoremediaatio ei Suomessa ole vakiintunut
puhdistusmenetelmä. Alustavia tutkimuksia sen
käytöstä on tehtyKuopion jaHelsingin yliopistois-
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sa jaMaatalouden tutkimuskeskuksessa. Mene-
telmän käyttöä rajoittavat meillä erityisesti vuo-
denaikojen vaihtelu, kasvukauden lyhyys jamuut
ilmastostamme johtuvat seikat. Keski-Euroopassa
ja Amerikassa käytetyt kasvit eivät välttämättä

sovellu täällä käytettäviksi. Tulisi löytää kotimai-
sia, haitallisia aineita sietäviä kasveja, jotka olisivat
nopeakasvuisia, helposti viljeltäviä ja korjattavia
ja jotka tuottaisivat riittävästi biomassaa.
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Suomenjärvisedimenttien luontaiseksiarseenipitoisuudeksiarvioitiin8mg/kg.
Suurimpia As-pitoisuuksia esiintyy Keski- ja Etelä-Suomen järvissä, joiden koko
on 10–400 km2. Alle 10 km2:n kokoisten järvien sedimentit sisältävät vähiten
arseenia. Arseenin sedimentaatio liittyy sekä hapettaviin että pelkistäviin
olosuhteisiin. Pienissä alle 10 km2:n kokoisissa ja syvissä järvissä on tulosten
mukaan pelkistävimmät arseenin sedimentaatio-olosuhteet, kun taas suurissa
järvissä As sedimentoituu hapettavimmissa olosuhteissa. Tällöin As näyttää
sitoutuvan säännönmukaisesti joko sulfidi- tai oksidifaasiin. Suurimmat As-
pitoisuudet tavataan hapettavassa ympäristössä. Toisaalta usein pienten järvien
pintaosissa arseenin pitoisuudet korreloivat huonosti minkään alkuaineen kanssa.
Järvenkuroutumisen yhteydessäonpaikoin tapahtunut tavallista voimakkaampaa
arseenin sedimentaatiota. Myös Suur-Saimaan kehityksen alkuvaiheeseen liittyy
taustastaan kohonneita As-pitoisuuksia. Ympäristön kannalta ongelmallisimpia
ovat pienet järvet, koska arseeni voi esiintyä toksisena tai geokemiallisesti
epätasapainoisena ionina.

Mäkinen, Jari 2004. Arsenic in lake sediments. Arsenic in Finland: Distri-
bution, Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Finland, 73–
88, 8 figures and 7 tables.

Natural arsenic concentration in Finnish lake sediments is estimated at 8 mg/kg.
Greatest arsenic concentrations occur in lakes of central and southern Finland
ranging in size from 10 to 400 km2. Sediments in lakes smaller than 10 km2 contain
least arsenic. Sedimentation of arsenic occurs in both oxic and anoxic conditions.
Themost anoxicconditions for arsenic sedimentationaremet in the small lakes (less
than 10 km2) and deepest lakes. In the larger lakes arsenic is sedimented in oxic
conditions. Arsenic thus seems to be bound in either sulphidic or oxide minerals.
The greatest arsenic concentrations are found in the oxic sedimentation system. In
the top sediment of small lakes the arsenic concentrations nevertheless correlate
poorly withother elements.Theenrichment ofarsenic was in somecases associated
with the isolation of the lakes. Strong sedimentation of arsenic also prevailed in
the early stage of the evolution of Suur-Saimaa. From the environmental point of
view, the small lakes appear to be most problematic, because arsenic may occur
there as toxic ion.

Key words: lake sediments, arsenic, concentration,deposition, anaerobicenviron-
ment, aerobic environment, Finland
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Arseeni on jaksollisen järjestelmän viidenteen
ryhmäänkuuluvapuolimetallinen alkuaine, joka liu-
osmuodossa esiintyy pääasiassa hapetusasteilla
As3+ jaAs5+. Hapettavissa vesiliuoksissa arsenaat-
tianioni (HnAsO4

n-3) on pysyvä arseenin olomuoto,
kun taas pelkistävissä olosuhteissa pysyvämuoto
on arseniitti (HnAsO3

n-3). KolmenarvoinenAs3+-
ioni onmyrkyllisempi kuin viidenarvoinen arseeni.
Arseenin kulkeutuminen vedestä järven pohjalle
liittyy läheisesti Fe3+-oksidien saostumiseen (Pier-
ce & Moore 1982, Belzile & Tessier 1990, De
Vitre et al. 1994, La Force et al. 1999, Linge
2002). Pelkistävissä olosuhteissaAs3+ pyrkii esiin-
tymään tioarseniittina (As2S3) tai rautasulfidienkera
(Seyler & Martin 1989, Wilkin 2001). Arseeni on
hyvin kalkofiilinen alkuaine, koska sitoutuminen
pyriittiin tapahtuu siirtymäalkuaineita nopeammin
(Morse & Luther 1999). Hapetus-pelkistysolo-
suhteet eivät kuitenkaan täysin määrää arseenin
esiintymistapaa, silläAs voi olla Fe3+-oksidien yh-
teydessämyös pelkistävissä olosuhteissa (Spliet-
hoff et al. 1995, Widerlund & Ingri 1995). Arsee-
nin kierrossa on kiinteästimukanamyös fosfori,
koska fosfaatti- ja arsenaattianioni ovat kemialli-
sesti toistensa kaltaisia (Petersen et al. 1995, Muc-
ci et al. 2000).
Arseenin jamonien muiden alkuaineiden käyt-
täytyminen primäärisedimentaation ja diageneesin
välisenä ajanjaksona riippuu ympäristön hapetus-
pelkistysolosuhteista ja niistä riippuvaisten kiteis-

ten, puolikiteisten, amorfisten ja orgaanisten faa-
sien välisistä tasapainoreaktioista. Reaktiot ovat
voimakkaimpia sedimentin pintaosissamuutaman
senttimetrinmatkalla, ja reaktiivisuus vähenee siir-
ryttäessä syvemmällepelkistäväänvyöhykkeeseen,
jossa kaikki huokosvedessä oleva happi on kulu-
tettu. Samalla syntyy vaiheittaista geokemiallista
kerroksellisuutta, jossa osa alkuaineista sitoutuu
sedimentteihin ja osamobiloituu geokemiallisen
gradientin mukaisesti (Shaw et al. 1990, Thom-
son et al. 1995, Schaller et al. 1997). Myös ajan
kuluessa tapahtuva Fe-Mn-yhdisteiden kiteytymi-
nen vähentää adsorboitumiseen tarvittavia ligan-
deja ja lisää näin arseenin liikkuvuutta (Fuller et al.
1993). Sen vuoksi lopullinen arseenin pitoisuusta-
so sedimentissämääräytyymonivaiheisten allogee-
nisten ja autigeenisten tapahtumien tuloksena.
Koska arseenin sedimentaatio on yhteydessä
puolikiteisessä faasissa tapahtuviinmuutoksiin, se
on osa sitä alkuainekirjoa, joka olosuhteiden mu-
kaan sedimentoituu taimobiloituudiageneesin ede-
tessä. Sen vuoksi tässä tutkimuksessa on pyritty
tilastollisinmenetelmin selvittämään arseenin suh-
dettamuihin, ominaisuuksiltaan paremmin tunnet-
tuihin alkuaineisiin ja tällä tavoin kuvaamaan ar-
seenin sedimentaatioon liittyviä tekijöitä. Aineiston
perusteella tehtiinmyös arvio arseenin luonnonti-
laisesta pitoisuustasostaSuomen järvisedimenteis-
sä. Tilastollinen laskenta suoritettiin SPSS 11.5.1-
ohjelmistolla.

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto on kerätty 97 järvestä, ja se
sisältää 130 näytepistettä. Sedimentin pintaosan
näytteet (0–30 cm) on otettuLimnos-näytteenotti-
mella ja koko sedimenttikerroksen näytteet putki-
kairalla. Näytteenottimella otetut näytteet on jaettu
5 cm:n syvyysväleihin, lukuun ottamatta 0–2 cm:n
ja 2–5 cm:n osia. Putkikairauksessa näytteet jaet-
tiin 20 cm:n väleihin. Pajunen et al. (2000) ovat
kuvanneet näytteenoton ja -käsittelyn tarkemmin.
Tutkimuksessa käytettiin samoja pistekoodeja kuin
Pajunen (2000).
Suurin osa tämän tutkimuksen näytteistä on ana-
lysoituGeologian tutkimuskeskuksen laborato-
riossa grafiittiuunitekniikalla typpihappohajottees-

ta (GFAAS, 503U). Arseenin raportointiraja on
tällöin 0,2 mg/kg. Monialkuainemääritykset koko
aineistosta on tehty ICP-AES-tekniikalla typpi-
happohajotteesta (ICP-AES, 503P). Tässä tapa-
uksessa arseenin raportointiraja on 10 mg/kg. Ar-
seenin korkean määritysrajan vuoksi ICP-AES-
aineistoa on käsitelty vain valikoiden ja tällämene-
telmällä analysoituja arseenipitoisuuksia on esitelty
vain yksittäistapauksissa (taulukot 4 ja 7). Taulu-
kossa 7 on keskiarvon laskentaan käytetty ICP/
AES-pitoisuuksia vain jos arvo on > 10 mg/kg.
Näytteet valittiin syvyydeltä, missä aines oli luon-
nontilaista ja geokemiallisestimahdollisimman pit-
källe tasapainottunutta. Kriteerinä käytettiin siirty-

Johdanto
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mäalkuaineiden ja erityisesti lyijyn pitoisuustason
vakiintumista (Renberg et al. 1994). Näytteenot-
tosyvyys järven koon suhteen painotettuna oli kes-
kimäärin 50–140 cm. Näytteenottotiheysmääräy-
tyi järven koon mukaan. Pienistä järvistä otettiin

alle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastele-
maan suurintaAs-pitoisuusvaihtelua, jotenmitään
pitoisuusarvojenmuunnoksia ei tehty.
Kun arseenin jamuiden alkuaineiden väliset pro-
fiilikohtaiset korrelaatiokertoimet oli laskettu, pro-
fiilienkorrelaatiokerroinarvojenpohjalta tehtiin ryh-
mittelyanalyysi. Tarkoituksena oli löytää sellaisia
profiiliryhmiä, joissa eri alkuaineidenpitoisuusvaih-
telu arseenin kanssa olisimahdollisimman yhden-
mukaista. Laskennassakäytettiin ”hierarchical clus-
ter analysis/between groups linkage”-menetelmää,
mittayksikkönä neliöityä Euklidista etäisyyttä ja
muuttujina olivat rAs,Cu, rAs,Fe, rAs,Mn, rAs,Ni, rAs,P ja
rAs,S. Muuttujavalinnalla haluttiin korostaa erilaisis-
sa hapetus-pelkistysolosuhteissa esiintyviämuu-
toksia, sillä Cu, Fe, Mn, Ni, P ja S sitoutuvat
oksidi- ja/tai sulfidifaasiin. Luokitteluun valittiin ne
profiilit, joissa jokin edellämainituista korrelaatio-
kertoimista oli tilastollisestimerkitsevä (p< 0.05).
Valituissaprofiileissa (33kpl) olikeskimäärinkaksi
tilastollisestimerkitsevää korrelaatiokerrointa.
Profiilit jaettiin analyysin perusteella neljään ryh-
mään (kuva 1, taulukko 1). Yksi profiili jätettiin
jatkokäsittelystä pois sen poikkeavuuden vuoksi.
Ryhmät 2 ja 3 ovat edustavimpia, sillä niihin lukeu-
tui 19 ja 9 profiilia. Taulukossa 1 on kaikkien
korrelaatiokertoimienmediaaniarvot ryhmittäin ja

vain yksi näyte, kun taas suurimmista järvistä otet-
tiinnäytteet koko sedimenttiprofiilinpituudelta (tau-
lukko 7). Alkuainepitoisuuksiin tehtiin hiilikorjaus,
koska tässä tutkimuksessa haluttiin korostaa epä-
orgaanisen aineksen osuutta.

Järvisedimentinpintaosaa tarkasteltiin 0–30 cm:n
syvyydeltä ja käsittelyyn otettiinmukaan ne profii-
lit, joissa vähintään kahdessa näytteessä ICP-AES-
menetelmällämääritettyAs-pitoisuus ylitti 10 mg/
kg. Alle 10 mg/kg:nAs-pitoisuuksille annettiin lu-
kuarvo 9mg/kg ja käsittelyyn otettiin vain yksi
tällainen näyte profiilin alaosasta. Muiden alkuai-
neiden pitoisuudet olivatmääritysrajan yläpuolella.
Laskenta perustui yleisimmin 6–7 näytteeseen. Ti-
lastollisenkäsittelyn sopivuuttapyrittiin arvioimaan
pitoisuustasojen, geokemiallisen taustatiedon ja al-
taiden ominaisuuksien pohjalta.
Pintaosan näytesarjojen käsittelyssä oli tarkoi-
tuksena luokitella profiilit senmukaan, mitenAs-
pitoisuudet korreloivat muiden alkuainepitoisuuk-
sien kanssa. Ensiksi laskettiin Pearsonin korrelaa-
tiokertoimet jamerkitsevyystasot arseenin jamui-
den alkuaineiden välillä (rAs,X). Korrelaatiokertoi-
menmerkitsevyyttä arvioitaessa on huomioitava,
että se on korrelaatiokertoimen itseisarvon ja las-
kentaan käytettyjen tapausten lukumäärän funktio.
Korrelaatiokertoimen arvo riippuu osaksi suurim-
man pitoisuuden poikkeavuudestamuuhun aineis-
toon nähden, joten sen vaikutus korostuu tuloksis-
sa. Profiilin eri osissa voi olla vaihtelultaan vähäi-
sempää ja erityyppistä arseenin käyttäytymistä,
jokamahdollisesti ”peittyy” suurimman vaihtelun

Taulukko 1. Arseenin ja eri alkuaineiden korrelaatiokertoimien mediaanit ryhmittelyanalyysillä muodos-
tetuissa ryhmissä (1–4). n = profiilien lukumäärä.
Table 1. The median values of Pearson correlation coefficients between arsenic and other elements by group
(1–4). n = number of profiles.

Järvisedimentin pintaosa

Pearsonin korrelaatiokertoimet Pearson 's correlation coefficients

Ryhmä Group r
As ,Al

r
As ,Ba

r
As ,Ca

r
As ,Co

r
As ,Cr

r
As ,cu

r
As ,Fe

r
As,K

r
As,Mg

r
As,Mn

r
As ,Na

1 – 0 , 7 6 – 0 , 2 4 – 0 , 8 2 – 0 , 5 8 – 0 , 5 9 – 0 , 7 7 – 0 , 7 2 – 0 , 7 6 – 0 , 5 3 – 0 , 3 0 – 0 , 7 9
2 – 0 , 4 7 0 , 6 3 0 , 4 3 0 , 5 9 0 , 3 1 0 , 8 5 0 , 5 7 0 , 1 8 0 , 1 3 0 , 7 6 0 , 3 8
3 – 0 , 6 9 0 , 7 1 0 , 4 6 – 0 , 0 3 – 0 , 7 1 0 , 4 9 0 , 6 7 – 0 , 5 7 – 0 , 4 0 0 , 1 8 – 0 , 1 4
4 – 0 , 9 4 0 , 5 5 0 , 3 4 – 0 , 7 1 – 0 , 9 7 – 0 , 8 4 0 , 9 7 – 0 , 9 5 – 0 , 9 0 0 , 9 8 – 0 , 9 3

Ryhmä Group r
As ,Ni

r
As,P

r
As,Pb

r
As,S

r
As,Sr

r
As ,T i

r
As,V

r
As ,Zn

r
As,C

r
As,Fe/Mn

n

1 – 0 , 9 0 – 0 , 0 8 – 0 , 3 4 0 , 2 0 – 0 , 7 0 – 0 , 6 9 – 0 , 7 1 – 0 , 2 8 – 0 , 3 1 0 , 1 8 2
2 0 , 5 5 0 , 1 9 0 , 9 0 0 , 7 7 0 , 4 6 0 , 1 0 0 , 5 5 0 , 7 8 0 , 4 0 – 0 , 2 3 1 9
3 – 0 , 2 8 0 , 8 8 0 , 5 6 0 , 0 2 0 , 6 1 – 0 , 4 3 – 0 , 2 6 0 , 4 1 0 , 4 7 – 0 , 3 6 9
4 – 0 , 9 5 0 , 9 9 0 , 7 1 – 0 , 4 7 1 , 0 0 0 , 0 7 0 , 5 1 – 0 , 7 5 0 , 9 6 – 0 , 9 2 3
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kuvassa 1 on esitetty rAs,Cu-, rAs,Fe-, rAs,Mn-, rAs,Ni-,
rAs,P-, rAs,S-jakaumat ryhmittäin. Lisäksi kuvissa 2a–
2d on esimerkkiprofiili jokaisesta ryhmästä.
Tulosten mukaan kertoimet rAs,Co, rAs,Cr, rAs,Cu,
rAs,Ni, rAs,S ja rAs,Znmuuttuivat merkittävimmin posi-
tiivisista negatiivisiksi siirryttäessä ryhmästä 2 ryh-
mään 4 (kuva 1, taulukko 1). Myös rAs,Fe/Mn-arvo
pieneni samassa järjestyksessä, mutta rAs,P ja rAs,Fe
kasvoivat. Muista kalkofiilisista alkuaineista poi-
keten Pb korreloi yleensä positiivisesti arseenin
kanssa, vaikka korrelaatio väheni ryhmästä 2 ryh-
mään 4. Ryhmän 1 korrelaatiokertoimet noudatti-
vat tätä säännönmukaisuutta vain osittain.
Numeerisenmenetelmävalinnan vuoksi arseenin
maksimipitoisuudet japitoisuusvaihtelu tarkistettiin
ryhmittäin. Tulostenmukaan arseeninmaksimipi-
toisuudet ryhmissä 1, 2, 3 ja4ovat 17mg/kg, 35mg/
kg, 44mg/kg ja39mg/kg. Variaatiokertoimet ovat
vastaavasti 0,16, 0,45, 0,55 ja 0,64. Keskimäärin
suurimmatmaksimipitoisuudet ja suurimmat profii-
likohtaiset arseenin pitoisuusvaihtelut olivat ryh-
missä 3 ja 4.

Ryhmien välisiä alkuainepitoisuuksia verrattiin
keskenään, jotta saataisiin kuvamahdollisista se-
dimentaatioympäristöjen välisistä eroista. Korre-
laatiokertoimien ja alkuainepitoisuuksienyhteys oli
vain osittainen. Rikkipitoisuudet ja Fe/Mn-suhde
pienenivät ryhmästä 1 ryhmään 4, kun taas fosfori-
pitoisuus aleni (taulukko 3). Hiilipitoisuus jaC/N-
suhde pienenivät samassa järjestyksessä, joten ryh-
mät 1, 2, 3 ja 4 edustavat vaiheittaista siirtymistä
pelkistävistä olosuhteista hapettaviin. Sedimentin
savespitoisuus on suurin ryhmissä 3 ja 4 päätellen
korkeista Cr-, K- jaMg-pitoisuuksista.
Järven pinta-alan, syvyyden ja sedimenttiryh-
mien välinen suhde ei ole lineaarinen (kuva 3).
Mikäli tuloksien tulkinnassa painotetaan tilastolli-
sesti edustavimpien ryhmien (2 ja 3) osuutta, niin
pelkistävimmät arseenin sedimentaatio-olosuhteet
näyttävät olevan pienissä ja syvissä järvissä, kun
taas tilanne on päinvastainen suurissa järvissä. Tul-
kinta ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, koska suur-
ten järvien eri altaissa voivat olosuhteet vaihdella
(taulukko 2).

Kuva 1. Korrelaatiokertoimien r
As,Cu

, r
As,Fe

, r
As,Mn

, r
As,Ni

, r
As,P

ja r
As,S

jakaumat ryhmittäin sedimentin pinta-
osassa 0–30 cm:n syvyydellä. Tapausten lukumäärä ryhmittäin on 2/1, 19/2, 9/3 ja 3/4. Laatikon
keskiviiva on mediaaniarvo, ja laatikon reunat esittävät ylä- ja alakvartiilin arvoja. Janojen ulottu-
vuus on 1.5 x kvartiilien sisäpuolella olevan tapauksen lukuarvo.
Figure 1. Distribution of correlation coefficients of r

As,Cu
, r

As,Fe
, r

As,Mn
, r

As,Ni
, r

As,P
, and r

As,S
in the top sedi-

ment, between 0 and 30 cm, by 4 groups of sediment profles based on cluster analysis of data. The
numbers of cases in the groups are 2/1, 19/2, 9/3 and 3/4. The horizontal line in the box shows the
median value and the top and bottom lines are the upper and lower quartile values. The lines are 1.5 x
the value of the case within lower/upper quartile values.
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Kuva 2. Sedimentin pintaosan koostumusjakaumia: a) 1. ryhmä, b) 2. ryhmä, c) 3. ryhmä ja d) 4. ryhmä. S-, P- ja Fe/Mn-
arvot on laskettu arseenin pitoisuustasoon kertoimilla.
Figure 2. Representative concentration profiles of the four groups: a) group 1, b) group 2, c) group 3 and d) group 4. The
values of S, P and Fe/Mn concentrations are adjusted to arsenic concentration level with a multiplier.

a b

c d

Kuva 3. Pistekohtaiset syvyysjakaumat sekä järvikohtaiset pinta-alajakaumat arseenin ja muiden alkuai-
neiden välisiin korrelaatiokertoimiin perustuvissa sedimenttiluokissa. Symbolien selitys on kuvassa 1.
Figure 3. Box chart of depth at the sampling point and area of the lake in the four groups based on the
correlation coefficients between arsenic and other elements. For explanations, see Figure 1.
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Taulukko 2. Pistekohtaiset tiedot ryhmittäin (1–4). Ryhmät vastaavat kuvan 1 jaot-
telua. Pinta-ala on ilmoitettu neliökilometreinä (km2) ja pisteen syvyys metreinä (m).
Table 2. Sampling points classified by group (1–4), lake area and depth. Lake
area is expressed as square kilometre.

Tulosten tulkinnassa selvitettiinmyös niiden pro-
fiilien ominaisuuksia, joissa arseenin ja eri alkuai-
neiden välillä ei ollut merkitsevää tilastollista kor-
relaatiota (vrt. edellä). Tällaisia tapauksia oli 29 ja
niidenMn- ja S-pitoisuuksien mediaanit olivat
0,28 % ja 2103mg/kg. Fe/Mn-suhde oli 32 (vrt.
taulukko 3). Arseeninmaksimipitoisuus oli keski-

määrin 22 mg/kg. Puolet näistä järvistä oli kool-
taan alle 88 km2 tai syvyydeltään alle 17m (vrt.
kuva 3). Heikko arseenin korrelaatio muiden al-
kuaineiden kanssa osoittaa, että sedimentin pinta-
osa ei ole arseenin suhteen tasapainoinen, tai että
As on sitoutunutmuuhunkuinoksidi- tai sulfidifaa-
siin.

Arseenin ja sedimentaatiosyvyyden riippuvuus

Arseenin ja sedimentaatiosyvyyden riippuvuutta
tarkasteltiinKeurusselän, Kukkian, Vuohijärven,
Pieksänjärven jaKokemäen Sääksjärven pintase-
dimenttiaineistoista. NäytteetedustivatLimnos-näyt-
teenottimella kerättyä (0–5 cm) ainesta.
Pintasedimenttien keskimääräisetC-pitoisuudet
jaC/N-suhteet järvissä olivat lähes samoja lukuun
ottamatta Pieksänjärveä (taulukko 4). Eniten ar-
seenia onKukkian pintasedimenteissä. Korkeista
Al-, Cr-, K- jaMg-pitoisuuksista päätellenKuk-
kian ja Sääksjärven pintasedimenteissä on suurin

savespitoisuus. Suuret C-, S-pitoisuudet ja kor-
kea Fe/Mn-suhde puolestaan osoittavat, että kai-
kista tutkimuskohteista Pieksänjärvellä on eutrofi-
simmat ja pelkistävimmät olosuhteet.
Syvyys jaAs-pitoisuus korreloivat positiivisesti
Vuohijärvellä ja negatiivisestiPieksänjärvellä (ku-
vat 4a ja 4b). Korrelaatio oli tilastollisestimerkit-
seväkuitenkinvainVuohijärvellä. Keurusselälläoli
heikko negatiivinen korrelaatio, muttamuissa jär-
vissä ei vastaavaa yhteyttä ollut (kuva 4c).
Geokemiallisen taustan selvittämiseksi arseenin

Järvi Kunta Piste Ryhmä Pinta-ala Syvyys
Lake Community Point Group Area km2 Depth m

Pieksänjärvi Pieksämäen mlk 1 1 21 ,0 12
Sääksjärvi Kokemäki 5 1 37 ,8 7
Johdasjärvi Jaala 1 2 1 , 9 17
Karijärvi Jaala 1 2 20 ,4 27
Kiantajärvi Suomussalmi 1 2 1 5 3 28
Kivijärvi Kivijärvi 1 2 1 5 3 2 4
Kolkonjärvi Rantasalmi 6 2 18 ,8 9
Nilakka Keitele 1 2 1 6 8 15
Näsijärvi Ylöjärvi 2 2 2 6 5 41
Oulujärvi Vaala 2 2 8 6 5 15
Pielinen Lieksa 1 2 8 7 1 4 4
Pielinen Lieksa 2 2 2 3
Pielinen Lieksa 3 2 1 9
Pihlajavesi Puumala 2 2 7 5 5 49
Pihlajavesi Puumala 3 2 7 5 5 49
Piilampi Ruokolahti 1 2 0 ,12 8
Puulavesi Hirvensalmi 2 2 3 2 5 42
Pyhäjärvi Pyhäsalmi 1 2 1 2 6 2 2
Päijänne Asikkala 2 2 1107 33
Vahermanjärvi Nummi-Pusula 1 2 2 ,00 18
Vehmasjärvi Suonenjoki 1 2 0 ,47 30
Höytiäinen Kontiolahti 2 3 2 9 1 23
Kalisjön Pedersören k. 6 3 0 ,13 1
Kallavesi Kuopio 1 3 5 1 7 21
Kallavesi Kuopio 1 4 3 5 1 7 40
Kukkia Luopioinen 7 3 44 ,3 18
Orivesi Kitee 1 3 5 3 6 16
Pihlajavesi Puumala 1 3 7 5 5 64
Päijänne Asikkala 1 3 1107 2
Tuomaslampi Savitaipale 1 3 0 ,04 11
Längelmävesi Kangasala 1 4 1 8 0 12
Muuratjärvi Muurame 1 4 31 ,7 41
Oulujärvi Vaala 3 4 8 6 5 14
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riippuvuutta kuvattiinmyös varimax-rotatoidulla
faktorianalyysillä. Tapausten vähäisyydestä johtu-
en käsittelyssä käytettiin vain kahdeksaamuuttu-
jaa (taulukko 5). Pieksänjärven aineisto eimah-
dollistanutmonimuuttujamenetelmänkäyttöä. Edel-
liseen käsittelyyn verrattunamukana oli C, kun
taasMn oli poistettu. Ennen käsittelyämuuttujien
välisiä riippuvuuksia tarkasteltiin graafisesti ja ai-
neistosta poistettiin kolme anomaalista näytettä.
Tulosten mukaan As saa samanmerkkisiä la-
tauksia syvyyden kanssa vainVuohijärvessä. Muu-
toinAs liittyy ”rautasaostumafaktoriin”, jolle on

ominaista korkeat arseenin, raudan, fosforin ja
osaksimyös nikkelin lataukset. Keurusselällä ”rau-
tasaostumafaktoriin”kuuluunegatiivinen rikin lata-
us. Hapen saatavuus järven eri osissa näyttää kont-
rolloivan voimakkaimmin arseenin esiintymistä.
Laskennallisesti tulos on arseenin osalta hyvä, kos-
ka sen lataukset ovat korkeita ja Sääksjärveä lu-
kuunottamattaAs sijoittuu suurinta selitysastetta
kuvaavaan faktoriin.
Vuohijärven jaKukkian aineistoissa syvyyden
vaihteluvälit olivat suurimmat, joten tulos on niiden
osalta luotettavin (taulukko 5).

Taulukko 3. Alkuaineiden mediaanipitoisuudet ryhmittäin (1–4) sedimentin pintaosassa 0–30 cm:n
syvyydellä. Al-, Ca-, Fe-, K-, Mg-, Mn-, Na- ja C-pitoisuudet on ilmoitettu %-yksikköinä ja muiden
alkuaineiden pitoisuudet mg/kg. As-pitoisuutta ei ole ilmoitettu, koska arseenin pitoisuus alittaa
määritysrajan osassa aineistoa. n = profiilien lukumäärä.
Table 3. Median values of elements in the surface part of sediment (0–30 cm) in the four
groups (1–4). The concentrations of Al, Ca, Fe, K, Mg, Na and C are percentages (%) and
the other are mg/kg. The values of As is eliminated, because part of the samples have As
concentration less than the detection limit. n = number of profiles.

Taulukko 4. Keurusselän, Vuohijärven, Kukkian ja Sääksjärven pintasedimenttien mediaani-
pitoisuudet. Al-, Ca-, Fe-, K-, Mg-, Mn-, Na- ja C-pitoisuudet on ilmoitettu %-yksikköinä ja muiden
alkuaineiden pitoisuudet mg/kg. Arseenin pitoisuusmääritykset on tehty ICP-AES menetelmällä.
n = profiilien lukumäärä.
Table 4. The median values of concentrations on top sediments at Keurusselkä, Vuohijärvi, Kukkia
and Sääksjärvi. The concentrations of As, Ca, Fe, K, Mg, Na and C are percentages (%) and the
other are mg/kg. The concentration of As is determined by ICP-AES method. n = number of pro-
files.

Mediaanipi toisuude t Median concen tra t ions

R y h m ä G r o u p A l Ba Ca C o C r C u Fe K M g M n N a
% m g / k g % m g / k g m g / k g m g / k g % % % % %

1 2 , 9 2 2 1 0 0 , 4 8 2 4 5 2 4 4 6 , 3 2 0 , 4 5 0 , 6 2 0 , 1 3 0 , 0 4
2 2 , 3 5 2 0 6 0 , 4 3 1 7 4 9 2 8 7 , 0 2 0 , 2 9 0 , 4 9 0 , 2 5 0 , 0 3
3 2 , 5 6 2 7 7 0 , 5 3 2 3 6 7 3 4 9 , 0 2 0 , 4 8 0 , 8 3 0 , 4 6 0 , 0 5
4 2 , 2 0 1 9 0 0 , 5 5 1 8 6 3 2 6 4 , 9 8 0 , 4 1 0 , 9 3 0 , 2 9 0 , 0 4

R y h m ä G r o u p N i P P b S S r V Z n C Fe /Mn C/N n
m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g %

1 3 9 2 3 4 7 7 3 4 4 5 2 3 5 6 8 2 8 0 9 , 1 0 4 8 9 , 5 9 1 4
2 2 5 2 1 5 3 4 5 1 9 4 1 3 0 6 5 1 5 0 7 , 2 0 2 7 9 , 8 7 1 2 9
3 3 5 2 0 5 5 3 7 1 7 8 4 3 4 8 2 1 5 7 4 , 9 5 2 0 8 , 7 3 6 4
4 2 9 1 2 4 3 2 4 5 7 5 3 2 6 5 1 2 8 2 , 2 8 1 8 6 , 5 1 2 1

Mediaanip i toisuude t Median concen t ra t ions

Pa ikka Location A l As Ba Ca C o C r C u Fe K M g M n
% m g / k g m g / k g % m g / k g m g / k g m g / k g % % % %

Keurusselkä 2 , 6 4 1 4 1 9 5 0 , 5 5 1 9 3 9 1 8 6 , 6 5 0 , 3 0 0 , 5 6 0 , 3 6
Vuohi jä rv i 1 , 9 3 1 2 1 0 5 0 , 4 7 1 3 3 9 2 3 4 , 0 2 0 , 2 4 0 , 4 5 0 , 3 1
Kukk ia 3 , 4 8 1 9 2 5 3 0 , 6 4 3 1 7 0 3 4 7 , 0 9 0 , 6 3 1 , 0 3 0 , 3 2
Sääks järv i 3 , 4 7 1 6 2 2 9 0 , 5 0 5 1 6 2 4 6 5 , 7 2 0 , 6 1 0 , 8 3 0 , 2 6
P ieksänjärv i 2 , 0 0 1 4 1 1 3 0 , 5 1 1 7 3 0 3 5 6 , 6 1 0 , 1 3 0 , 2 0 0 , 1 7

Pa ikka Location N a N i P S S r V Z n C Fe /Mn C/N n
% m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g m g / k g %

Keurusselkä 0 , 0 4 1 9 1 8 2 7 1 1 9 3 4 4 6 3 2 2 7 5 , 1 0 2 0 9 , 8 9
Vuohi jä rv i 0 , 0 3 1 6 1 4 5 9 1 1 8 5 3 0 5 9 1 3 1 5 , 0 0 1 8 9 , 3 1 2
Kukk ia 0 , 0 6 6 3 1 8 5 1 1 4 0 2 4 2 8 3 2 3 7 5 , 7 0 2 4 9 , 1 1 5
Sääks järv i 0 , 0 4 6 8 1 4 9 0 1 5 9 4 3 5 7 3 2 6 3 4 , 9 0 2 2 8 , 8 9
P ieksänjärv i 0 , 0 2 2 1 2 0 7 7 6 0 9 7 3 4 5 7 2 7 0 1 4 , 4 4 3 8 1 0 , 5 6
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Kuva 4a, 4b ja 4c. Arseenipitoisuuden ja syvyyden (cm) välinen riip-
puvuus. Pearsonin korrelaatiokertoimet ja merkitsevyystasot ovat Keurus-
selällä –0,07 ja 0,844, Vuohijärvellä 0,67 ja 0,012 ja Pieksänjärvellä ta-
pauksessa –0,76 ja 0,08.
Figure 4a, 4b, and 4c. Dependence between arsenic concentration and
depth (cm) at the sampling point. Values of the Pearson correlation co-
efficient and the level of significance are in Keurusselkä –0.07 and 0.844,
in Vuohijärvi 0.67 and 0.012 and in Pieksänjärvi –0.76 and 0.08.

A

B

C

Syvyys (depth) m
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Kuva 5. Arseenin ja eri alkuaineiden välisten korrelaatiokertoimien jakaumat 15 järven kurou-
tumiskohdassa. Symbolien selitys on kuvassa 1.
Figure 5. The distribution of correlation coefficients between arsenic and other elements in the
part of the sediment core corresponding to the isolation in 15 lake basins. For symbols, see
Fig. 1.

Taulukko 5. Faktorianalyysi arseenin, syvyyden ja sedimentin koostumuksen välisestä riippuvuudesta neljässä
järvessä. Pinta-ala (km2), järven keskisyvyys (m), syvyyden keskihajonta ja näytteiden lukumäärä (n) on
ilmoitettu järvikohtaisesti. Alle 0,5 suuruiset lataukset on poistettu taulukosta. t.v. = totaalivarianssi.
Table 5. Factor analysis of the depth and composition of the top sediment in four lakes. Lake area (km2),
mean depth (m), standard deviation and the number of samples (n) are given for each lake. Loading values
less than 0.5 are eliminated. t.v. = total variance.
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Järvi Lake Keurusselkä Vuohijärvi Kukkia Sääksjärvi

Pinta-ala Area
Keskisyvyys Mean depth 9 ,2 14,8 11,8 3,8
Keskihajonta Std. dev. 4 ,4 12,4 6 ,7 1,6
Lukumäärä Number 9 12 15 9

Faktorit Factors F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F3

Syvyys Depth
Cu -0,50 0,82 0,87 0,55 0,66 0,88
Fe 0,97 0,97 0,98 0,52 0,65 0,52
Ni 0,84 0,56 0,61 0,87 0,96
P 0,96 0,81 0,49 0,94 0,56 0,68
S -0,83 0,88 0,85 0,93
C 0,87 0,57 0,79 0,69 0,70
t.v. 60 26 67 16 55 26 56 26 13

r(As, Co) r(As, Cu) r(As, Mn) r(As, P) r(As, Zn) r(As, Fe/Mn)
r(As, Fe) r(As, Ni) r(As, S) r(As, C)
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Usean järven kuroutumissyvyydessä havaittiin
kohonneitaAs-pitoisuuksia verrattuna ylä- tai ala-
puolisiinsedimentteihin. NäitäolivatKallavesi (piste
01), Ontojärvi (piste 11), Kivijärvi (piste 01), Piek-
sänjärvi (piste 01), Kinnasjärvi (piste 01), Höytiäi-
nen (piste 01), Säkylän Pyhäjärvi (piste 01), Kian-
tajärvi (piste 02), Kolkonjärvi (piste 06), Johdas-
järvi (piste 01), Ihalanjärvi (piste 01), Vaherman-
järvi (piste 01), SuonenjoenVehmasjärvi (piste 01),
KuopionMäkijärvi (piste 01) jaAlainenMustalam-
pi (piste 05). Koska näyteväli oli 20 cm, kuroutu-
missyvyyttä edustavaa suppeaaprofiilinosaavoitiin
tarkastellavainkahdella taikolmellanäytteellä. Kä-
sittelyssä päädyttiin korrelaatiokertoimen laskemi-
seenkolmennäytteen suhteen, koska arseeninmak-
simipitoisuuden kohdalle osuvatmuiden alkuainei-
denpitoisuushuiput kuvastuvat näinparemminkuin
kahdennäytteen suhdeluvuissa.

Arseenin korrelaatiokertoimet muiden alku-
aineiden suhteen laskettiin yhteensä 16 sediment-
tiprofiilista (kuva 5). Tulostenmukaan kohonneet
As-pitoisuudet liittyvät voimakkaimmin S- jaC-
pitoisuusmaksimiin, jossa esiintyy myös kohon-
neita siirtymäalkuaineiden pitoisuuksia. Arseenin
korrelaatiot rikin ja hiilen kanssa viittaavat pel-
kistäviin olosuhteisiin. Erikoinen piirre olivat ne-
gatiiviset r(As,Fe/Mn)-arvot, mikä puolestaan kertoo
hapettavista olosuhteista. Fe/Mn-suhteiden ar-
vioinnissa on otettava huomioon myös pH-olo-
suhteissa tapahtuneet muutokset (Dillon et al.
1988). Mainituissa järvissä näytteenottopisteen
syvyys oli keskimäärin 16,3m ja kymmenen jär-
veä on kooltaan alle 22 km2, joten arseenin sulfi-
dinen rikastuminen on yleistä pienten järvien ku-
routumisessa.

Arseenin käyttäytyminen järven kuroutumisajankohtana

Suur-Saimaa

Suur-Saimaan lasku-uoma on ennen Vuoksen
puhkeamista (noin 6000 vuotta sitten) sijainnut
Pielavedellä, ja vedet ovat virranneet sen kautta
Pohjanlahteen (Saarnisto 2000). Maankohoami-
sen myötä vedenpinta kohosi 9000–6000 vuotta
sitten, jolloinSuur-Saimaakattoi laajimmillaanKiu-
ruvedeltä Lappeenrantaan ulottuvan järvialueen
(Tikkanen 1990). Vuoksen puhkeamisen jälkeen
vedenpinta on laskenut ja Suur-Saimaan alueelle
onmuodostunut useita pienempiä järviä.
EnnenVuoksen puhkeamista Suur-Saimaan al-
taaseen kerrostui sedimenttejä, joissa arseenin pi-
toisuus ylitti taustatason (10–30 mg/kg, tausta alle
10 mg/kg, ICP-AES). Ajoitustietojen puuttuessa
horisontteja ei voi kronologisesti rinnastaa toisiin-
sa. Tiettyjen yhtäläisyyksien perusteellaAs run-
saasti sisältävien horisonttien katsottiin edustavan
samantyyppistä sedimentaatiota. Esimerkkinä on
TaipalsaarenAla-Saimaalle sijoittuva profiili, jos-
sa As-pitoisuus korreloi voimakkaasti C-, P- ja
S-pitoisuuksien kanssa 520 cm:n syvyydellä ole-
van kuroutumiskohdan yläpuolella (kuva 6). Myös
Fe- jaMn-pitoisuudet kohoavat yhdessä arseenin
kanssa siirryttäessä kuroutumiskohdasta ylöspäin.
Ennen arseenin, hiilen, fosforin ja rikinmaksimipi-
toisuuksia Fe- jaMn-pitoisuudet kuitenkin piene-
nevät. Mangaanipitoisuuksien nousu rautaan ver-

rattunaviittaahapettaviinolosuhteisiin. Yhdennäyt-
teen oksalaattiuutoksesta tehdyn analyysinmukaan
42 % arseenista ja 94 % mangaanista on sitoutu-
nut oksidifaasiin. Kuitenkin As-, C-, P- ja S-
pitoisuuksien keskinäiset korrelaatiot viittaavat pel-
kistäviinolosuhteisiin.
Edellä kuvattujen kaltaisia arseenin, hiilen, fos-
forin, raudan jamangaanin pitoisuusmaksimeja on
tavattuKallavedellä (piste 02, As-maksimin esiin-
tymissyvyys/kuroutumissyvyys 135–170/190),

Kuva 6. Osa Ala-Saimaalla olevasta sedimenttiprofiilista (piste
03). Kuroutumissyvyys on 520 cm. S-, P- ja Fe/Mn-arvot on
laskettu arseenin tasoon kertoimilla.
Figure 6. Part of the sediment profile (03) from Ala-Saimaa.
The depth of isolation is 520 cm. The values of S, P and Fe/
Mn are adjusted to the level of arsenic with a multiplier.
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Suvasvedellä (piste 01, 130–155/185), Viinijär-
vellä (piste 01, 65–83/100), Ala-Saimaalla (piste
04, 150–190/213), Puumalan Pihlajavedellä (pis-
te 02, 290–400/425), Kiteen Orivedellä (piste

01, 300–335/372) ja Unnukassa (piste 01, 257–
285/302). MyösNilakassa esiintyy kyseinen alku-
aineassosiaatio (piste 01, 290–330/418).

Taulukko 6. Mediaanipitoisuudet alkuaineittain, Fe/Mn- ja C/N-suhteiden sekä syvyyden mediaanit eri tyyppisissä järvissä.
Ryhmittely järven koon ja As-pitoisuuden mukaan (vrt. kuva 7). n = profiilien lukumäärä.
Table 6. Median values of element concentrations, Fe/Mn and C/N ratios and the depth in different types of lakes.
Classification of lake types is made according to lake size and As concentration (cf. Fig 7). Number of profiles.

Arseenin luontainen pitoisuustaso

Luontaiset järvisedimenttien arseenipitoisuudet on
esitetty taulukossa 7 sekä pistekohtaisina että jär-
vikohtaisina keskiarvoina. Koko aineistonAs-pi-
toisuuden keskiarvo laskettiin painottamalla luku-
arvoja järven pinta-alalla. Tulokseksi saatiin 8mg/
kg, joka edustaa arviota Suomen järvisediment-
tien luontaisestaAs-pitoisuudesta.
Järvet jaettiin kolmeen ryhmään pinta-alanmu-
kaan: S = alle 10 km2, M = 100–400 km2 ja L =
yli 400 km2. Järven kokoluokituksessa kriteerinä
oli suurimpienAs-pitoisuuksien esiintyminen luok-
kavälillä 10–400 km2. Lisäksi aineisto jaettiinAs-
pitoisuudenmukaan käyttäen raja-arvoina 25 %:n,
50 %:n, 75 %:n ja 90 %:n prosenttipisteitä. Ku-
vassa 7 on esitetty pistekohtaiset ja kuvassa 8 on
järvikohtaisetAs-pitoisuuden keskiarvot. Taulu-
kossa 7 olevat yli 75 %-pisteen tapaukset on
merkitty kuvassa 7 symboleilla S_As, M_As ja
L_As.
Pienimpien järvien (alle 10 km2) arseenipitoisuu-
det ovat koko aineistoon suhteutettuna alhaisimpia
(kuva 7, taulukko 6). Runsaasti arseenia sisältäviä

pieniä järviä oli vain 5, ja niissä oli enemmän rikkiä
ja hiiltä sekä suuremmat C/N- ja Fe/Mn-suhteet
kuinmuissa järvissä (taulukko 6). Geokemialliset
ominaisuudet yhdessä syvyyden kanssa viittaavat
pelkistäviin arseenin sedimentaatio-olosuhteisiin.
Runsaasti arseenia sisältäviä pienikokoisia ja syviä
järviä onKeski- ja Etelä-Suomessa.
Kokoluokkaan 10–400 km2 kuuluvien järvien
sedimentit sisältävätenitenarseenia. Suurimpia luon-
taisiaAs-pitoisuuksia (35mg/kg) tavattiinKoli-
majärvellä (taulukko 7). Huomattavasti yli 9,4mg/
kg arseenia sisältävissä keskikokoisissa ja suuris-
sa järvissä on runsaastimangaania ja fosforia, mikä
viittaa hapettavissa olosuhteissa tapahtuneeseen ar-
seenin sedimentaatioon (taulukko 6). RunsaastiAs
sisältävissä järvissä on lisäksi Cr-, K-, Mg-, Na-
ja Ti-pitoisuudet pienempiä kuinmuissa järvissä,
mikä tarkoittaa vastaavasti suurempaa sedimentin
raekokoa. Todennäköisin selitys raekoon jaAs-
pitoisuuksien väliselle yhteydelle on veden virtaus,
jokamahdollistaa sedimentin hapettumisen, mutta
samalla lisää sedimentoituvien partikkeleiden rae-

Mediaanipitoisuudet Median concentrations

As Al Ba Ca Co Cr Cu Fe K Mg Mn Na
mg /kg % mg /kg % mg /kg mg /kg mg /kg % % % % %

L 5 2 ,53 2 2 4 0 ,49 1 8 5 9 3 5 6 ,84 0 ,39 0 ,80 0 ,24 0 ,05
L_As 11 2 ,32 2 8 4 0 ,33 1 6 4 7 3 5 7 ,81 0 ,27 0 ,41 0 ,48 0 ,03
M 5 2 ,60 2 1 8 0 ,43 16 5 3 28 6 ,45 0 ,42 0 ,67 0 ,16 0 ,04
M_As 16 2 ,49 2 5 3 0 ,44 2 1 5 0 2 8 8 ,08 0 ,24 0 ,54 0 ,37 0 ,03
S 2 1 ,35 1 0 2 0 ,40 7 27 14 2 ,03 0 ,07 0 ,16 0 ,04 0 ,02
S_As 13 2 ,66 1 5 8 0 ,45 1 0 3 5 2 0 5 ,11 0 ,05 0 ,11 0 ,08 0 ,01

Ni P S Sr Ti V Zn C Fe/Mn C/N Syvyys n
mg /kg mg /kg mg /kg mg /kg mg /kg mg /kg mg /kg % Depth m

L 30 1386 1007 28 1220 61 1 0 7 4 , 2 34 8 21 26
L_As 27 2673 1667 26 8 4 7 51 1 1 2 7 , 2 19 8 49 7
M 22 1245 1070 29 1154 53 1 2 2 5 , 4 35 8 22 34
M_As 2 4 1965 1430 29 9 9 8 64 1 3 4 5 , 4 24 9 18 21
S 11 8 9 3 2219 29 4 6 8 2 5 6 4 14 ,1 54 12 4 37
S_As 1 3 2761 3516 30 3 2 9 46 9 3 16 ,1 57 13 1 7 5
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Järvi Kunta Piste Pinta-ala X-koor- Y-koor- Menetelmä As Yläraja/

Lake  Point km2 dinaatti dinaatti Method piste järvi alaraja cm

Area  km2 X-coordin. Y-coordin. Upper /lower level cm

Alainen Mustalampi

Ala-Saimaa Taipalsaari 2 1538 6 806 810 3 563 350 ICP 13,2 5 80-200

Ala-Saimaa Taipalsaari 3 1538 6 794 290 3 565 260 ICP 11,9 4 100-190

Ala-Saimaa Taipalsaari 4 1538 6 804 000 3 548 800 GFAAS 8,9 4 80-170

Ala-Saimaa Taipalsaari 5 1538 6 782 100 3 553 800 GFAAS 3,0 2 40-80

Ala-Saimaa Taipalsaari 6 1538 6 786 930 3 581 430 GFAAS 7,3 8,9 1 30-50

Hanhijärvi Jämsänkoski 1 0,17 6 888 027 3 394 891 GFAAS 1,6 1 40-60

Havanganjärvi Virrat 11 1,73 6 897 166 3 324 912 GFAAS 13,1 1 40-60

Hossanlampi Hossanlampi 1 3,94 7 264 742 3 615 969 GFAAS 1,5 1 40-60

Höytiäinen Kontiolahti 1 291 6 975 306 3 637 659 ICP/GFAAS 7,9 2 50-90

Höytiäinen Kontiolahti 2 291 6 960 288 3 637 468 ICP 13,1 10,5 1 60-76

Inarinjärvi Inari 1 1085 7 635 000 3 524 680 GFAAS 4,1 1 82-100

Inarinjärvi Inari 2 1085 7 651 130 3 513 960 GFAAS 2,0 1 40-60

Inarinjärvi Inari 3 1085 7 657 660 3 540 180 GFAAS 3,3 6 33-147

Inarinjärvi Inari 4 1085 7 664 660 3 529 630 GFAAS 2,7 3,0 5 50-258

Iso-Haukivesi Rantasalmi 1 620 6 890 700 3 575 010 GFAAS 9,9 3 100-160

Iso-Haukivesi Rantasalmi 2 620 6 877 207 3 582 233 GFAAS 6,6 5 20-120

Iso-Haukivesi Rantasalmi 3 620 6 894 660 3 546 580 GFAAS 8,1 8,2 4 36-100

Iso-Lyly Kaavi 1 0,98 6 988 668 3 577 474 GFAAS 1,5 1 40-60

Javarusjärvi Kemijärvi 1 5,16 7 422 680 3 499 160 GFAAS 1,3 1 40-60

Johdasjärvi Jaala 1 1,89 6 777 810 3 478 930 ICP 11,8 1 80-103

Joukkaisjärvi Inari 1 0,35 7 666 910 3 512 820 GFAAS 0,4 1 40-60

Juojärvi Tuusniemi 1 228 6 959 889 3 581 839 GFAAS 2,1 2 30-80

Juojärvi Tuusniemi 2 228 6 950 257 3 584 820 GFAAS 1,7 1,9 2 40-80

Juurusvesi Siilinjärvi 1 159 6 990 020 3 542 050 GFAAS 3,8 1 33-50

Kalisjön Pedersöre 6 0,13 7 037 480 3 307 175 GFAAS 1,8 1 40-60

Kallavesi Kuopio 1 517 6 982 350 3 525 450 GFAAS 6,4 2 40-100

Kallavesi Kuopio 2 517 6 954 380 3 536 300 GFAAS 6,2 5 40-190

Kallavesi Kuopio 14 517 6 972 210 3 541 560 GFAAS 7,0 6,5 7 30-210

Kalliojärvi Juuka 3 1,13 7 009 658 3 599 259 GFAAS 1,6 1 40-60

Keitele Sumiainen 1 501,96 6 991 500 3 447 200 GFAAS 10,9 4 40-115

Keitele Sumiainen 3 501,96 6 969 350 3 449 410 GFAAS 5,4 8,1 5 24-107

Kemijärvi Kemijärvi 1 315,8 7 389 410 3 517 490 ICP 12,5 5 70-200

Kemijärvi Kemijärvi 2 315,81 7 389 320 3 527 740 ICP 13,8 13,1 4 80-179

Keurusselkä Keuruu 1 117,94 6 898 883 3 377 763 ICP 18,9 18 80-120

Keyritty Rautavaara 1 18,18 7 040 600 3 563 680 GFAAS 2,1 1 70-90

Kiantajärvi Suomussalmi 1 152,74 7 200 641 3 591 743 GFAAS 4,8 1 60-80

Kiantajärvi Suomussalmi 2 152,74 7 225 236 3 600 287 ICP 13,7 9,2 4 40-120

Kinnasjärvi Tuupovaara 1 1,4 6 938 252 3 693 110 GFAAS 4,9 1 60-80

Kivijärvi Kivijärvi 1 152,64 7 010 414 3 407 695 ICP 22,1 16 40-360

Koijärvi Kerimäki 10 0,26 6 866 981 3 615 684 GFAAS 1,8 1 80-100

Koitere Ilomantsi 1 164 6 996 663 3 691 860 ICP 19,8 29 40-625

Kolimajärvi Viitasaari 1 101,33 7 022 660 3 436 500 ICP 35,0 5 45-140

Kolkonjärvi Rantasalmi 6 18,8 6 874 670 3 564 970 GFAAS 25,7 3 40-100

Konnevesi Konnevesi 1 186,93 6 944 640 3 480 120 GFAAS 7,7 7 60-190

Kukkia Luopioinen 7 44,26 3 380 661 ICP 15,9 4 80-177

Kuonanjärvi Kerimäki 16 5,88 6 876 430 3 617 810 GFAAS 2,3 1 80-100

Kyyvesi Haukivuori 1 133,26 6 879 190 3 501 860 GFAAS 5,3 1 70-90

3,6 1 40-60

n

Töysä 5 0,04 6 946 441 3 343 343 GFAAS

As

point lake

6 804 640

Community

Taulukko 7. Järvi- ja pistekohtaiset arseenipitoisuuksien (mg/kg) keskiarvot. Näytepisteen sijainti on ilmoitettu yhtenäiskoordi-
naatistossa. n=pistekohtaisen keskiarvon laskemiseen käytettyjen näytteiden lukumäärä. Yläraja/alaraja = näytteenottosyvyys (cm).
Table 7. Arsenic mean concentrations (mg/kg) at sampling points and in the lakes. The location of sampling points is expressed
according to the Finnish uniform coordinate system. n = number of samples used for calculating the mean value of arsenic
concentration at the sampling points. Sampling depth (cm) = upper limit/lower limit.
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Kätkänjärvi Lehtimäki 9 2,6 6 976 622 3 339 281 GFAAS 5,5 1 60-80

Lappajärvi Lappajärvi 9 142 7 009 752 3329142 GFAAS 10,4 2 50-90

Lehtojärvi Posio 1 0,12 7 362 310 3 564 860 GFAAS 0,8 1 40-60

Lestijärvi Lestijärvi 4 65,1 7 048 231 3 390 764 GFAAS 8,9 2 40-90

Loukkojärvi Kiiminki 3 1,52 7 233 970 3 450 080 GFAAS 5,8 1 40-60

Luonteri Anttola 1 108 6 840 820 3 547 560 GFAAS 6,9 2 20-60

Längelmävesi Kangasala 1 180 6 829 314 3 363 053 GFAAS 9,6 4 90-155

Mallasvesi-Roine Pälkäne 1 107 6 804 139 3 350 470 GFAAS 8,3 2 40-85

Mallasvesi-Roine Pälkäne 2 107 6 814 264 3 344 357 GFAAS 5,0 6,7 4 28-110

Muuratjärvi Muurame 1 31,7 6 893 010 3 424 300 ICP/GFAAS 8,3 2 60-100

Mäkijärvi Kuopio 1 0,21 6 986 880 3 509 040 ICP 16,9 1 120-135

Nerkoonjärvi 15,52 7 036 480 3 515 190 GFAAS 1,9 1 60-80

Nilakka Keitele 1 168,33 6 997 170 3 476 960 ICP/GFAAS 12,3 4 60-140

Näsijärvi Ylöjärvi 1 265 6 846 315 3 328 329 GFAAS 8,9 6 50-245

Näsijärvi Ylöjärvi 2 265 6 833 629 3 327 654 GFAAS 11,2 10,1 5 40-132

Onkivesi Lapinlahti 16 119,75 7 018 830 3 515 210 GFAAS 3,1 1 40-60

Ontojärvi Kuhmo 11 104,37 7 117 937 3 606 469 ICP 26,4 13 40-300

Orivesi Kitee 1 536 6 925 381 3 620 207 ICP/GFAAS 9,3 2 60-100

Orivesi Kitee 2 536 6 896 749 3 648 580 GFAAS 2,5 3 40-100

Orivesi Kitee 3 536 6 895 038 3 624 608 GFAAS 9,1 7,0 1 60-80

Oulujärvi Vaala 1 865,02 7 151 670 3 495 950 GFAAS 4,6 4 50-175

Oulujärvi Vaala 2 865,02 7 136 290 3 514 540 GFAAS 3,5 1 70-90

Oulujärvi Vaala 3 865,02 7 141 300 3 535 380 GFAAS 4,3 4,1 9 20-220

Paukajärvi Virrat 9 0,32 6 919 501 3 317 957 GFAAS 2,8 1 40-60

Pieksänjärvi Pieksänmäki 1 21,01 6 912 720 3 507 280 ICP 17,2 1 90-115

Pielavesi Pielavesi 1 110,57 7 025 660 3 474 760 GFAAS 7,5 2 40-80

Pielinen Lieksa 1 870,83 7 030 774 3 620 438 GFAAS 4,1 6 120-300

Pielinen Lieksa 2 870,83 7 012 689 3 645 436 GFAAS 5,3 3 40-100

Pielinen Lieksa 3 870,83 6 995 649 3 653 222 GFAAS 4,4 4,6 1 20-40

Pieni Montonen Mikkeli 1 0,27 6 848 500 3 497 330 GFAAS 1,9 1 30-80

Lapinlahti 1

Taulukko 7. Jatkoa.
Table 7. Continues.

Järvi Kunta Piste Pinta-ala X-koor- Y-koor- Menetelmä As Yläraja/

Lake  Point km2 dinaatti dinaatti Method piste järvi alaraja cm

Area  km2 X-coordin. Y-coordin. Upper /lower level cm

nAs

point lake

Community

Pieni-Hetelampi Pyhäjoki 7 0,06 7 151 236 3 392 500 GFAAS 4,5 1 40-60

Pihlajavesi Puumala 2 755,1 6 837 684 3 616 095 ICP/GFAAS 12,5 4 60-160

Pihlajavesi Puumala 3 755,1 6 857 861 3 592 528 ICP 11,4 2 40-80

Pihlajavesi Puumala 5 755,1 6 848 250 3 620 294 GFAAS 4,3 3 40-100

Pihlajavesi Puumala 6 755,1 6 832 874 3 609 479 GFAAS 8,8 9,2 6 40-172

Pikku-Ahvenjärvi Pudasjärvi 1 0,19 7 250 800 3 480 400 GFAAS 1,7 1 60-80

Pintamojärvi Pudasjärvi 1 3,41 7 262 600 3 531 650 GFAAS 2,2 1 20-40

Pulmankijärvi Utsjoki 1 10,82 7 766 000 3 538 770 GFAAS 2,3 1 40-62

Puntasjärvi Kuru 1 0,57 6 889 307 3 320 312 GFAAS 3,2 1 60-80

Puruvesi Kerimäki 1 329,8 6 873 390 3 641 260 GFAAS 3,2 3 20-90

Puruvesi Kerimäki 2 329,8 6 865 328 3 625 422 GFAAS 4,4 3,8 3 60-120

Puulavesi Hirvensalmi 1 324,85 6 868 390 3 491 130 GFAAS 4,8 3 170-230

Puulavesi Hirvensalmi 2 324,85 6 857 250 3 483 680 ICP 23,0 13,9 4 60-150

Pyhäjärvi Artjärvi 1 12,9 6 733 900 3 445 450 GFAAS 6,7 1 40-70

Pyhäjärvi Säkylä 1 154 6 778 611 3 241 191 GFAAS 4,9 2 60-146

Pyhäjärvi Pyhäsalmi 1 126,2 7 051 270 3 446 960 GFAAS 5,1 2 20-80

Pyhäjärvi Kitee 1 248 6 858 979 3 651 189 GFAAS 3,1 3 40-100

Pyhäjärvi Kitee 2 248 6 870 774 3 660 056 GFAAS 0,7 1,9 3 20-100

Pyhäjärvi Pirkkala 1 124,49 6 824 324 3 321 157 GFAAS 9,5 8 25-190

Pyhäluoma Pieksänmäki 3 1,24 6 898 800 3 497 300 GFAAS 3,8 1 40-60

Jatkuu seur. siv.
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Kuva 7. Järvien pistekohtaiset arseenipitoisuudet luo-
kiteltuna järven pinta-alan ja arseenipitoisuuden suh-
teen. Luokitus järven koon mukaan: S (alle 10 km2),
M (10–400 km2) ja L (yli 400 km2). Yli 9,4 mg/kg
arseenia sisältävien näytteenottopisteiden symbolit on
merkitty liitteellä _As.
Figure 7. Arsenic concentrations at all sapling points,
classified according to lake area and arsenic concen-
tration. The classification according to lake size: S
(<10 km2), M (10–400 km2), and L (>400 km2). Sam-
pling points, containing arsenic more than 9.4 mg/
kg have suffix _As.

Pyhäselkä Pyhäselkä 1 361 6 933 246 3 642 280 GFAAS 4,2 2 30-70

Pyhäselkä Pyhäselkä 2 361 6 922 995 3 639 112 ICP/GFAAS 15,0 9,6 4 19-100

Päijänne Asikkala 1 1106,74 6 859 620 3 423 660 GFAAS 7,8 5 40-150

Päijänne Asikkala 2 1106,74 6 850 785 3 413 512 GFAAS 10,6 6 80-243

Päijänne Asikkala 4 1106,74 6 821 516 3 416 047 GFAAS 8,2 8,8 4 50-133

Rytijärvi Rovaniemi 1 0,28 7 385 310 3 476 590 GFAAS 1,1 1 40-60

Saarijärvi Saarijärvi 9 1,25 6 964 494 3 412 579 GFAAS 4,7 1 40-60

Saarijärvi Posio 1 1,73 7 370 360 3 533 600 GFAAS 1,3 1 70-90

Sulkuejärvi Kihniö 11 1,03 6 905 836 3 300 788 GFAAS 2,2 1 60-80

Suontee Joutsa 1 149 6 844 930 3 462 080 GFAAS 15,9 2 40-80

Suvasvesi Vehmersalmi 1 276,28 6 945 380 3 562 820 GFAAS 5,2 2 35-70

Sääjärvi Janakkala 3 2,15 6 766 300 3 375 147 GFAAS 3,3 1 60-90

Sääksjärvi Kokemäki 5 37,75 6 820 547 3 253 424 GFAAS 4,1 2 27-110

Tammalammit Tohmajärvi 1 0,06 6 921 852 3 667 123 GFAAS 1,6 1 60-80

Teerilampi Kuhmo 1 0,04 7 113 990 3 644 023 GFAAS 1,1 1 50-70

Tervajärvi Luumäki 1 1,15 6 752 280 3 513 310 GFAAS 2,7 1 60-80

Tuomaslampi Savitaipale 1 0,04 6 777 980 3 515 570 ICP 14,3 2 80-120

Tutulampi Taivalkoski 1 0,15 7 266 370 3 539 200 GFAAS 1,3 1 80-100

Tvärsjön Kruunupyy 9 1,32 7 048 246 3 330 894 GFAAS 9,3 2 20-60

Unnukka Leppävirta 1 103,34 6 926 120 3 546 690 ICP/GFAAS 8,8 2 60-90

Uuranjärvi Multia 1 4,01 6 929 866 3 374 004 GFAAS 2,4 1 40-60

Vahermanjärvi Nummi-Pusula 1 2,04 6 720 546 3 334 514 ICP 13,3 2 60-94

Vanajavesi Valkeakoski 1 179 6 783 837 3 351 029 GFAAS 8,7 4 40-130

Vesijärvi Asikkala 1 110,65 6 782 808 3 418 372 GFAAS 3,8 4 50-190

Vihtelijärvi Kankaanpää 5 0,32 6 857 285 3 263 835 GFAAS 5,3 1 40-60

Viinijärvi Polvijärvi 1 148 6 964 921 3 617 637 GFAAS 5,2 6 14-125

Viitatunturinlampi Kemijärvi 1 0,15 7 360 600 3 522 460 GFAAS 0,9 1 40-60

Vuohijärvi Jaala 6 87,75 6 786 360 3 484 830 ICP 16,3 7 20-162

Vuontisjärvi Enontekiö 1 1,43 7 566 080 3 379 490 GFAAS 0,9 1 60-80

Ylimmäinen Jaala 1 0,33 6 768 760 3 461 630 GFAAS 2,1 1 60-80

Ylä-Siika Nilsiä 1 2,32 7 017 980 3 566 910 GFAAS 2,2 1 40-60

Ätäskö Kitee 14 13 6 885 214 3 656 154 GFAAS 1,3 1 105-120

Taulukko 7. Jatkoa.
Table 7. Continues.

Järvi Kunta Piste Pinta-ala X-koor- Y-koor- Menetelmä As Yläraja/

Lake  Point km2 dinaatti dinaatti Method piste järvi alaraja cm

Area  km2 X-coordin. Y-coordin. Upper /lower level cm

nAs

point lake

Community

S_As

S

M_As

M

L_As

L
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Kuva 8. Järvikohtaiset arseenin keskipitoisuudet luokiteltuna
järven pinta-alan ja As-pitoisuuden suhteen. Prosenttipisteitä
25 %, 50 %, 75 % ja 90 % vastaavat pitoisuudet ovat 2,2 mg/
kg, 5,1 mg/kg, 9,4 mg/kg ja 15,8 mg/kg.
Figure 8. Arsenic mean concentrations in all lakes classified
according to lake area and As concentration. Percentiles 25 %,
50 %, 795 % and 90 % are 2.2 mg/kg, 5.1 mg/kg, 9.4 mg/kg,
and 15.8 mg/kg, respectively.

kokoa. Läheisimmät yhteydet järvisedimenttien,
moreenin ja kallioperän korkeiden arseenipitoi-
suuksien välillä ovat Kolkonjärvellä (Lestinen
1989), Koitereella (Hartikainen & Nurmi 1993) ja
Ontojärvellä (Luukkonen et al. 2002, kuva
2.3.5a).

Tulosten arviointi

Tulosten perusteella arvioidaan, ettäSuomen jär-
visedimenttien luontainen arseenipitoisuus on8mg/
kg. SuurimmatAs-pitoisuudet (maksimi 35mg/
kg) tavataanKeski- jaEtelä-Suomen järvissä, joi-
den koko vaihtelee 10:stä 400:aan km2. Pienissä
(alle 10 km2) järvissä on keskimäärin pienimmät
As-pitoisuudet.
Arseenin sedimentaatiota tapahtuu sekä pelkis-
tävissä että hapettavissa olosuhteissa. Pelkistävis-
sä olosuhteissa arseenin rikastuminen tapahtuu yh-
dessä fosforin ja rikin kanssa, kun taas hapettavis-
sa olosuhteissa fosforin ohellamyös raudalla ja
mangaanilla on tärkeä osuus. Pelkistävissä olosuh-
teissa syntyvä vivianiitti voi selittää suuret fosfori-
pitoisuudet pienissä järvissä (cf.Virtanen 1994),
joissa on tavallista runsaamminmyös arseenia. Ha-
pettavissa olosuhteissa syntyneiden sedimenttien
As-pitoisuus on korkeampi kuin pelkistävissä olo-

suhteissa. Monissa pienissä jamatalissa järvissä
arseeni ei korreloi tilastollisestimerkitsevästimui-
den alkuaineiden kanssa, mistä voi päätellä, että
As ei ole tasapainossa oksidi- tai sulfidifaasin kans-
sa sedimentin pintaosassa.
Järven syvyyden ja arseenin käyttäytymisen vä-
lillä on selvä yhteys vain osassa aineistoa. Arseenin
korrelaatioiden (kuvat 1 ja 3) sekä C- ja S-pitoi-
suuksien (taulukot 1 ja 6) perusteella voidaan pää-
tellä, että pienissä järvissä sedimentaatio tapahtuu
pelkistävissä olosuhteissa (cf. Pajunen 2000). Kes-
kiarvopitoisuuksien jakauma (taulukko 6) antaa
aiheen olettaa, että suuri järven syvyysmahdollis-
taa tavallista tehokkaamman arseenin sedimentaa-
tion.
Pienissä järvissä esiintyy joskus kohonneita ar-
seenipitoisuuksia kuroutumiskohtaan liittyvissä se-
dimenteissä. Myös Suur-Saimaan alkuvaiheessa

Arseni (As)
Arsenic
mg/kg
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on esiintynyt normaalia voimakkaampaa arseenin
sedimentaatiota, ja se liittyy runsaasti hiiltä, fosfo-
ria, rikkiä, rautaa jamangaania sisältävään hori-
sonttiin. Epäselvää on, liittyvätkö suuretAs-pitoi-
suudet suoraan autigeenisen sulfidiaineksen syn-
tyyn (cf. Morse et al. 1987) vai onkoAs mahdol-

lisesti sedimentoitunut oksidifaasin kera jamyö-
hemmin siirtynyt kiteytyvään sulfidiainekseen. Ym-
päristön kannalta ongelmallisimpia ovat pienet jär-
vet, joissa arseeni voi esiintyä pelkistävissä olo-
suhteissa kolmenarvoisena ionina.
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Leivuori, Mirja ja Vallius, Henry 2004. Arseeni merisedimenteissä. Arseeni Suomen luonnossa,
ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tutkimuskeskus, 89–96, viisi kuvaa ja kaksi taulukkoa.

Merisedimenttien kokonaisarseenipitoisuuksia on selvitetty 1990-luvulla useissa Suomea ympäröiviä merialueita
koskevissa tutkimuksissa. Tutkimukset ovat keskittyneet kertymäpohjille eli ns. sedimentaatioaltaille, joissa pohjaan
vajoavan aineksen kertyminen on suhteellisen häiriytymätöntä. Itämeren pintasedimenttien arseenipitoisuudet ovat
alhaisia ja paikoin lähellä arvioitua taustapitoisuutta. Ainoastaan Perämeren sedimenteissä on korkeita arseeni-
pitoisuuksia, sillä 1990-luvulla tutkittujen Perämeren pintasedimenttien pitoisuudet ovat 18–40-kertaisia
taustapitoisuuksiin verrattuna.Pohjanlahdellaarseenipitoisuudet pienenevät kuljettaessapohjoisestaetelään.Suomen-
lahden itäpäässä on jonkin verran suurempia arseenipitoisuuksia kuin länsipäässä, mutta selvää alueellista
pitoisuusjakaumaaeiolehavaittavissa.Eri tutkimuksissaPerämerenpintasedimenttienkeskimääräiset arseenipitoisuudet
ovat 109–239 mg/kg. Vastaavasti muilla merialueilla pitoisuudet ovat seuraavat: Selkämerellä 35–63 mg/kg,
Suomenlahdella 14–16 mg/kg ja varsinaisella Itämerellä 15–23 mg/kg.

Pohjanlahdella arseenipitoisuudet ovat vähentyneet keskimäärin 50 % huippuvuosien pitoisuuksista 1980-luvun
puolivälin jälkeen. Suomenlahdella ei selvää arseenipitoisuuksien vähentymistä ole havaittavissa, koska pitoisuudet
ovat hyvin alhaisia tutkittujen alueiden sedimenttipatsaissa. Pienentyneistä arseenipitoisuuksista nähdään selvästi
haitallisten aineiden päästörajoituksien sekä muiden teollisuus- ja hajakuormitusta vähentäneiden toimenpiteiden
vaikutukset.Kuitenkin tietyilläalueillaesiintyy yhäedelleenkorkeitaarseenipitoisuuksia.Niitä jaarseenin liikkumista
meriympäristössä tulisikin seurata säännöllisesti ainakin siellä, missä esiintyy korkeita pitoisuuksia ja arseeni-
kuormitusta.

Leivuori, Mirja and Vallius, Henry 2004. Arsenic in marine sediments. Arsenic in Finland: Distribution,
Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Finland, 91–98, five figures and two tables.

Totalarsenicconcentrations inmarine sediments in seaareas surroundingFinland were widely studied in the1990 s.
Investigations were carried out in sedimentation basins, where settling of matter in the sea bottom has proceeded
relatively undisturbed for a long time.Arsenicconcentrations aremostly very low in the surface sediments of the Baltic
Sea, and sometimes almost the same as the background value. Sediments are clearly contaminated in Bothnian Bay,
however. There, arsenic concentrations in the surface sediment are about 18–40 times the background value.
Distribution of arsenic shows decreasing trends southwards in the Gulf of Bothnia. Arsenic concentrations decrease
weakly westwards in the Gulf of Finland, but a clear distribution pattern is not observed. The average surface sediment
concentration of arsenic varies between 109 and 239 mg/kg in Bothnian Bay, between 35 and 63 mg/kg in the Bothnian
Sea, between 14 and 16 mg/kg in the Gulf of Finland and between 15 and 23 mg/kg in the Baltic Proper.

In theGulfofBothnia,arsenicconcentrations havedecreasedanaverageof50 per cent from thehighest concentrations
in the mid 1980 s. No clear decreasing trend in arsenic concentration is evident in the Gulf of Finland because values
are very low. The lower arsenic values are the result of restrictions placed on the discharges of harmful substance and
of other actions to reduce industrial and point source discharges to the marine environment. Values are still high in
specific areas, however, and concentrations and movement of arsenic in the marine environment should be monitored
regularly at least in areas of high concentration and discharge.
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JOHDANTO

Merenpohjanpintamaakerros eli sedimenttimuo-
dostuu pohjaan vuosien kuluessa kerääntyvästä ja
hajoavasta kuolleesta eloperäisestä eli orgaanises-
ta aineksesta, mantereelta jokien kuljettamasta hie-
nostamineraaliaineksesta sekä rannan ja pohjan
kulumisen (eroosion) kautta paikasta toiseen siir-
tyvästä vanhasta pohja-aineksesta. Sedimentteihin
kertyy mm. orgaaniseen ainekseen sitoutuneina
sekä hienojakoisina hydroksideina tai karbonaat-
teina liikkuvia alkuaineita. Pohjanläheisen veden
happitilanteenmukaan osa alkuaineista kerääntyy
sedimenttiin tai liukenee sedimentistä sen läheiseen
vesikerrokseen, kulkeutuu jokokauemmaksiuuteen
kerääntymispaikkaan tai kerääntyy uudelleen lä-
hes samaan paikkaan. Sedimenteille ominaista on,
että niihin kerääntyymyös ihmisen toiminnassa va-
pautuvia haitallisia aineita. Jotkin näistä aineista,
kuten arseeni, kadmium, lyijy ja elohopea, ovat
ympäristölle välittömästi haitallisia. Jotkin alkuai-
neet, kuten sinkki ja kupari, ovat biologisissa pro-
sesseissa tarpeellisiamutta suurina päästöinäme-
riekosyysteemiä kuormittaviamyrkyllisiä aineita.
Arseenin esiintymiseenmerisedimenteissä vai-
kuttavat voimakkaasti hapetus-pelkistysolosuhteet.
Lisäksi arseenin sitoutumiseen sedimentteihin vai-
kuttavat pH-arvo, raudan jamangaanin oksidien
ja hydroksidien, saven sekä orgaanisen aineksen
määrät. Arseenilla on voimakas taipumus sitoutua

etenkin oksideihin ja hydroksideihin, saveen ja or-
gaaniseen ainekseen, joten arseenin korkeimmat
pitoisuudet löydetäänkin usein näitä sisältäviltä
alueilta. Sitoutuvan arseeninmäärään vaikuttavat
arseenin hapettumisaste, esiintymismuoto, maape-
rän happamuus sekä kilpailevien ionien määrä
(Heikkinen 2000). Raudan jamangaanin pelkis-
tyessä sitoutunutta arseenia voi uudelleen vapau-
tua. Jos vesi-sedimenttirajapinnan olosuhteet eivät
ole riittävän hapettavat, osa sedimenttiin kerty-
neestä arseenista voi kulkeutua uudelleen kiertoon
meriympäristössä.
Itämeren pohjan saastuminen arseenilla jamuilla
haitallisillaaineillaalkoi teollistumisenalkaessaPoh-
joismaissa jaNeuvostoliitossa. Aluksi teollisuuden
vaikutus oli pieni, mutta viime vuosisadan puoleen
väliinmennessämerenpohjaan vaikuttava kuormi-
tus oli paikoin jo suuri. 1900-luvun puolivälin jäl-
keen haitallisten aineiden ympäristöä kuormittava
vaikutus tiedostettiin ja eri päästöjä alettiin rajoit-
taa aluksi lainsäädännöllisin toimenpitein. Neuvos-
toliitossa päästöt alkoivat vähentyä hiukan myö-
hemminmaan joutuessa talouslamaan 1980–1990-
lukujen vaihteessa, mikä aiheuttimonien raskaasti
saastuttavien laitosten sulkemisen. Kuitenkin yhä
edelleenhaitallisia aineitakulkeutuu Itämereen teol-
lisuuslaitosten ja hajakuormituksen päästöinä sekä
ilmakehänkaukokulkeutumina.

Arseeni sedimenteissä

Merisedimenttien arseenipitoisuuksia on selvi-
tetty 1990-luvulla useissaSuomea ympäröiviäme-
rialueita koskevissa tutkimuksissa (Jonsson &
Blomkvist 1992, Borg & Jonsson 1996, Leivuori
& Niemistö 1993, 1995, Leivuori 1998, Vallius &
Lehto 1998, Vallius & Leivuori 1999, Vallius 1999,
Leivuori 2000). Eniten on tutkittu arseenin koko-
naispitoisuuksia hajottamalla näyte liuokseksi voi-
makkailla hapoilla. Sen sijaan arseenin eri esiinty-
mismuotojen tutkimuksia ei ole juuri tehty. Tutki-
mukset ovat keskittyneet kertymäpohjille eli ns.
sedimentaatioaltaille, joissa pohjaan vajoavan
aineksen kertyminen on suhteellisen häiriytymä-
töntä. Nämä alueet ovat kooltaan, muodoltaan ja
kerääntymisnopeudeltaan erilaisia erimerialueilla.
Kertymäpohjien lisäksimerenpohjassa on sellaisia
alueita, joihinei laisinkaankeräännyvajoavaaainesta.

Nämä alueet voivat olla esimerkiksi voimakkaiden
pohjanläheistenmerivirtojen aiheuttaman eroosion
alaisina.
Pohjanlahdella valtaosa kertymäpohjista on
60 metriä syvemmillä alueilla, kun taas rannikolla
on vain pieniä kertymäaltaita (kuva 1). Pohjanlah-
den pohjasta arvioidaan olevan noin 42 % aktii-
vista kertymäpohjaa ja noin 51 % kulkeuma-eroo-
siopohjaa (Brydsten 1993). Pohjanlahden pohja-
rakenteen ja nopean maankohoamisen yhteisvai-
kutus aiheuttavat voimakasta rannikkoeroosiota,
joka irrottaa syvemmälle pohjaan kulkeutuvaa hie-
nojakoista ainesta. Suomenlahdella kertymäpohjat
sijaitsevat merenpohjan rakenteen vuoksimosaiik-
kimaisesti eri puolilla lahtea. Kertymäaltaat ovat
keskimäärin pieniä, ja suurimmat altaat ovat Suo-
menlahden eteläisissä osissa, lähelläViron rannik-
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koa. Suomenlahden pohjasta on arvioitu noin
30 %:a aktiivisiksi sedimenttien kertymäalueiksi.
PäinvastoinkuinPohjanlahti, Suomenlahtionvälit-
tömässä yhteydessä varsinaiseen Itämereen (kuva
1), jonka vesimassassa tapahtuvat suolaisuuden ja
happipitoisuuden vaihtelut heijastuvatSuomenlah-
delle ja vaikuttavat osaltaan haitallisten aineiden
kertymiseen merenpohjaan tai olosuhteiden mu-
kaan niiden vapautumiseenmerenpohjasta veteen.
Itämeren pintasedimenttien arseenipitoisuudet
ovat vähäisiä ja paikoin lähellä arvioitua taustapi-
toisuutta (kuva 2). Voimakkainta arseenisaastunei-
suus on Perämeren sedimenteissä. Pohjanlahdella
arseenipitoisuudet pienenevät pohjoisesta etelään.
Suomenlahden itäpäässä on jonkin verran suurem-
pia arseenipitoisuuksia kuin länsipäässä, mutta sel-
vää alueellista pitoisuusjakaumaa ei ole havaitta-
vissa. Keskisellä Itämerelläpitkäänvallinneethapet-

tomat olosuhteet pohjan läheisessä vedessä ja poh-
jasedimenteissäedesauttavatarseeninvarastoitumis-
tavaikealiukoisina arseenisulfideinapohjasediment-
teihin. Tämänäkyysiellä jonkinverrankorkeampina
arseenipitoisuuksina (kuva 2).
Eri tutkimuksissa Perämeren pintasedimenttien
keskimääräiset arseenipitoisuudet ovat 109–239
mg/kg (taulukko 1). Vastaavastimuillamerialueilla
pitoisuudet ovat seuraavat: Selkämerellä 35–63
mg/kg, Suomenlahdella 14–16mg/kg ja varsinai-
sella Itämerellä 15–23mg/kg. Suurin Perämerellä
havaittu pitoisuus on 320 mg/kg, kun vastaava
pitoisuus Suomenlahdella on 28mg/kg (Leivuori
1998). Ainoastaan Perämeren sedimentit ovat sel-
västi arseenin saastuttamia, sillä 1990-luvulla tut-
kittujen Perämeren pintasedimenttien pitoisuudet
ovat 18–40 kertaa korkeampia kuin taustapitoi-
suudet (taulukko 1, Borg & Jonsson 1996). Sedi-

Kuva 1. Pohjanlahden ja Suomenlahden veden syvyys ja tekstissä mainittujen asemien sijainti.
Figure 1. Water depths in the Gulf of Bothnia and Gulf of Finland and locations of stations mentioned in
the text.
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menttien haitallisten aineiden pitoisuuksille on ase-
tettu erilaisia laatukritereejä ja vertailupitoisuuksia.
Suomessamaaperän arseenipitoisuuden ohjear-
voksi on määritelty 60 mg/kg (Assmuth 1997).
VastaavastiRuotsissa sedimenttien arseenipitoi-
suudenvertailuarvoksionmääritelty 10 mg/kg (Na-
turvårdsverket 1999). Perämeren pintasediment-
tien keskimääräinen arseenipitoisuus ylittää edellä
mainitut rajat 4–20-kertaisesti.
Pohjanlahdella arseenia kerääntyy osittain pääs-
tölähteiden lähelle rannikon satunnaisiin kertymä-
altaisiin (taulukko 1, kuva 3), mutta lisäksi sitä
kulkeutuu lahden syvempiin sedimenttienkertymä-
altaisiin (Leivuori & Niemistö 1995). Perämerellä
Suomen rannikkoalueen pitoisuudet (suurin pitoi-
suus 255mg/kg, Leivuori & Niemistö 1995) ovat

huomattavasti alhaisempiakuinRuotsinpuolen ran-
nikkoalueelta löytyneet määrät (jopa 1500 mg/kg,
Jonsson & Blomkvist 1992). Osasyynä tähän on
Ruotsin rannikolla toimivametallurginen tehdas
(Rönnskärsverken BolidenMineralAB Skellef-
teåssa), joka on pitkään saastuttanut Perämerta
arseenin ja eräidenmuiden raskasmetallien vesi- ja
ilmakuormituksella. Tehdas on vähentänyt arsee-
nipäästöjään huomattavasti 1970-luvun alkupuo-
len reilusta 2000 tonnista vuodessa noin 20 tonniin
vuodessa vuoteen 1987mennessä (Naturvårdsver-
ket 1991), ja se on hiljattain poistettu Itämeren
suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormit-
tajien listalta (HELCOM PITF 2002).
Widerlund ja Ingri (1995) ovat arvioineet, että
jopa 75 % pohjaan kertyvästä arseenista voisi
vapautua pohjoisen Perämeren sedimenteistä poh-
janläheiseen veteen. Tosin samanaikaisesti he to-
teavat myös, että hapettavat olosuhteet vesi-sedi-
menttirajapinnalla estävät näin suuren vapautumi-
sen. Kuitenkin korkeita arseenipitoisuuksia on löy-
detty mm. eläinplanktonista ja pohjaeläimistä, jo-
ten ainakin osa sedimenttiin kertyvästä arseenista
kiertää pitkään Perämeren ja jopa Selkämeren
ekosysteemissä ennen kuin se lopullisesti hautau-
tuu merenpohjaan (Lithner et al. 1990). Pohjan-
lahden ja erityisesti Selkämeren voimakkaan ran-
nikkoeroosion vuoksi suuret määrät vanhaa sedi-
menttiä kulkeutuu rannikolta kohti alueen keski-
osan kertymäpohjia (Winterhalter 1972). Saman-
aikaisesti vanha aines ”laimentaa” uusimpien sedi-
menttien pitoisuuksia tai erityistapauksissa jopa
”saastuttaa” niitä, jos lähtösedimentissä on ollut
runsaasti arseenia. Vanhemmissa sedimenteissä ar-
seenipitoisuudet ovat keskimäärin pienempiä kuin
nuorissa sedimenteissä. Vanhoissa sedimenteissävoi
kuitenkin olla paikoin arseenipitoisia sulfidikerrok-
sia, joissa arseenipitoisuudet voivat kohota kor-
keiksi.

Kuva 2. Arseenipitoisuus (mg/kg kuivapainossa) Itämeren
pintasedimenteissä 0-2 cm:n syvyydellä (Poutanen et al. 2002).
Figure 2. Concentration of arsenic in mg/kg (dry weight basis)
in surface sediment (0–2 cm) of the Baltic Sea (Poutanen et al.
2002 ) .

Taulukko 1. Arseenipitoisuudet (mg/kg kuivapainosta) pintasedimenteissä (0–1 cm) eri merialueilla 1990-luvulla.
Suluissa on esitetty arvioitu taustapitoisuus ja näytteiden lukumäärä kursiivilla.
Table 1. Concentration of arseniv (mg/kg dry weight basis) in the surface sediments (0–1 cm) of the Baltic Sea in
the 1990s. In the bracket is shown estimated background levels and number of stations in italic.

Perämeri Selkämeri Suomenlahti Pohjoinen vars. Itämeri Viite
Bothnian Bay Bothnian Sea Gulf of Finland Norther Baltic Proper Reference

109 (6, 4) 35 (9, 20) - 15 (9, 28) Borg & Jonsson 1996
239 (7) a 63 (7) a 16 (10, 20) a, 14 24c (4) a Leivuori 1998, b Vallius &

(10, 41) b Leivuori 1999, c Leivuori, pers.
<60 m, 59 (24) <60 m, 11 (7) - - Leivuori & Niemistö 1993
>60 m, 278 (4) >60 m, 59 (3)
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Kuva 3. Metalli- ja arseenipitoisuuksia (mg/kg kuivapainossa) Perämerellä ja Selkämerellä. 1. Rannikkoaltaat, 2. Satunnaiset
kertymäaltaat ei-kertymäpohjilla, 3. Kulkeuma- ja eroosiopohjat, 4. Kertymäaltaat avomerellä (Leivuori & Niemistö 1995).
Figure 3. Some example concentrations of elements (mg/kg dry weight) in sediments of Bothnian Bay and the Bothnian Sea. 1. Coastal
and estuarine basins, 2. Occasional sedimentation basins in nondeposition areas, 3. Transport and erosion bottoms and 4.
Sedimentation basins in the open sea (Leivuori & Niemistö 1995).

Arseeni sedimenttiprofiileissa

Siellämissä pohjaan vajoavan aineksen kertymi-
nen on suhteellisen häiriytymätöntä, merenpohjan
sedimentti kerrostuu talvisen lumipatjan tavoin eli
alempana on vanhempaa ainesta ja pinnassa nuo-
rinta. Näitä sedimenttikerrostumia voidaan lukea
historian kirjan tavoin selvitettäessä erimenetel-
millä kerrostumien ikää. Tällöin ”vanhat synnit”
paljastuvat kerrostumien sisältä.
Sedimenteistä otetut näyteprofiilit osoittavat, että
arseenipitoisuudet ovat vähentyneet 1980-luvun
puolivälin jälkeenPerämerellä (kuva 4). Kuitenkin
Selkämerellä on samaan aikaanmitattu alueen kor-
keimmat arseenipitoisuudet, joten voidaan olettaa
arseenin liikkuvan jonkin verranPerämereltämyös
Selkämeren puolelle. Yleensä Pohjanlahdella ar-
seenipitoisuudet ovat pienentyneet keskimäärin
50 % huippuvuosien pitoisuuksista. Suomenlah-
della ei selvää arseenipitoisuuksien vähentymistä

ole havaittavissa, koska pitoisuudet ovat hyvin pie-
niä tutkittujen alueiden sedimenttipatsaissa (kuva
5, Vallius 1999). Nevan estuaarissa Suomenlah-
den itäpäässä suurimmat arseenipitoisuudet ovat
pintasedimentissä. Kuitenkin nämäkin pitoisuudet,
jotka ovat suunnilleen kaksinkertaisia arvioidusta
taustapitoisuudesta, ovat melko vähäisiä (22 mg/
kg, Vallius & Lehto 1998). Suomenlahden pin-
tasedimenttien arseenipitoisuudet ovat alle puolet
maaperän ohjearvosta ja suurimmillaankin pitoi-
suudet ovat 2,5-kertaiset taustapitoisuuteen ver-
rattuna. Suomenlahdella arseeni on saastuttanut
sedimenttejä hyvin vähän Perämeren tilanteeseen
verrattuna. Sedimenttiprofiilien pienentyneistä ar-
seenipitoisuuksista nähdään haitallisten aineiden
päästörajoituksien sekämuiden teollisuus- ja ha-
jakuormitusta vähentäneiden toimenpiteiden selvät
vaikutukset.
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Kuva 4. Arseenin jakauma sedimenttiprofiilissa (mg/kg kuiva-
painossa) Perämerellä (F2x ja BO3) ja Selkämerellä (EB1 ja
Hsand, Leivuori 2000). Asemien sijainti on kuvassa 1.
Figure 4. Distribution of arsenic in sediment profiles (mg/kg dry
weight basis) of Bothnian Bay (F2x ja BO3) and the Bothnian
Sea (EB1 ja Hsand, Leivuori 2000). See Fig. 1 for the location
of stations.

Kuva 5. Arseenin jakauma sedimenttiprofiilissa (mg/kg kuiva-
painossa) Suomenlahdella lännestä (GF1) itään (SL2). Kerros-
tumien ikäarviossa vuotta 1986 kuvaa asemalla GF1 näytesy-
vyys 7 cm, asemalla GF2 syvyys 8 cm, asemalla GF3 syvyys 4
cm ja asemalla SL2 syvyys 6 cm (Vallius & Leivuori 1999).
Asemien sijainti on kuvassa 1.
Figure 5. Distribution of arsenic in sediment profiles (mg/kg dry
weight basis) from west (GF1) to east (SL2) in the Gulf of Finland.
Year 1986 is located at the depth of 7 cm at station GF1, at 8 cm
at GF2, at 4 cm at GF3 and at 6 cm at SL2 (Vallius & Leivuori
1999). See Fig. 1 for the location of stations.

Arseenin varastoituminen sedimenttiin

Suurin osamerenpohjaan kulkeutuvasta arsee-
nista varastoituu pohjasedimenttiin. Vuosittaista
kertymää voidaan arvioida arseenipitoisuuden ja
vuosittain sedimenttiin kertyvän kuiva-aineksen
määrän avulla. Taulukossa 2 on koottuna arvioitu-
ja arseenin vuosikertymiä Itämeren sedimenttiin.
Suurin kertymä on odotetusti Pohjanlahdella, jos-
sa Perämeren vuosittainen kertymä on melkein
yhtä suuri kuin varsinaisella Itämerellä. Pohjanlah-
della sedimenttiin vuosittain kertyvä arseenimäärä
ylittää selvästi arvioidun kokonaiskuormituksen,

joka on 79 tonnia vuodessa (Borg & Jonsson
1996). Sedimenttiin kertyvää arviota vääristäämm.
sedimenttien sekoittuminen pohjaeläinten kuljetta-
essa alempaa arseenipitoisempaa ainesta pintaan
sekä arseenin kulkeutuminen sedimentin huokos-
vedessä syvemmistä kerroksista kohti pintaker-
roksia (Widerlung & Ingri 1995). Lisäksi vertai-
lussa käytetty arseenin kokonaiskuormituslaskel-
ma on peräisin 1980-luvulta, jolloin ei huomioitu
sitä aikaisempaa kuormitusta. Erityisesti arseenin
kokonaiskuormituksen arviointi on hankalaa, kos-
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Taulukko 2. Vuosittainen arseenikertymä (tonnia vuodessa) Itämeren sedimenteissä 1980-
luvu l la .
Table 2. Annual deposition of arsenic (tonnes per year) in sediments of the Baltic Sea in
the 1980s.

Johtopäätökset

Itämerellä arseeni on paikallinen ongelma, ja se
keskittyy Pohjanlahdelle ja etenkin Perämerelle.
Myösmuillamerialueilla pintasedimenttien arsee-
nipitoisuus ylittää arvioidun taustapitoisuuden. Pin-
tasedimentit koostuvat useinmyös vanhemmasta
maa-aineksesta, josta pitoisuuksiin tuleemukaan
luontaista kuormitusta. Tietyllä alueella tavattavat
suuret arseenipitoisuudet eivät siten aina ole alku-
perältään ihmistoiminnasta aiheutuvia. Maa-aines
voi olla lähtöisin tuhansiakin vuosia vanhoista ar-

seenipitoisista sedimenteistä, jotka ovat esimer-
kiksimaankohoamisen ja pohjan läheisten virtojen
suunnanmuutosten seurauksena joutuneet eroosion
kohteeksi. Riippumatta alkuperästään arseeni on
tietyillä alueilla ongelmallinen ja kemiallisen luon-
teensa sekä verrattain helpon liukoisuutensa takia
kriittinen alkuaine. Arseenin pitoisuuksia ja liikku-
mistameriympäristössä tulisikin seurata säännölli-
sesti ainakin sen korkean pitoisuuden ja kuormi-
tuksen alueilla.
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ka kuormitustietoja ei ole saatavissa kattavasti eri
kuormituslähteistä. Suomenlahdella arseenin kuor-
mitustiedot ovat hyvin puutteellisia, joten suoraa
vertailua arvioituun sedimenttikertymään on han-
kala tehdä. Lisäksi sedimenttikertymäarvioon vai-
kuttaa hyvin paljon arvioinnissa käytettävä kuiva-
ainemäärä, kuten taulukosta 2 nähdään. Uusien

kuiva-aineen kertymäarvioiden perusteella Suo-
menlahdelle kertyisimelkein samamäärä arseenia
kuin Selkämerelle, vaikka sedimenttien arseenipi-
toisuudet ovat huomattavasti alhaisempia. Syynä
tähän voi ollamm. rannikkoeroosiosta aiheutuva
pitoisuuksien laimentuminenSelkämerellä.
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ARSEENI PINTAVESISSÄ JA PUROSEDIMENTEISSÄ

Timo Tarvainen ja Jaakko Mannio

Tarvainen, Timo ja Mannio, Jaakko 2004. Arseeni pintavesissä ja purosedi-
menteissä. Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit. Geo-
logian tutkimuskeskus, 97–101, kaksi kuvaa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt valtakunnallisen purovesien ja
orgaanistenpurosedimenttiengeokemiallisenkartoituksen vuonna1990.Kartoitus
antaa tietoja sekä geologisista lähteistä että ihmisen toiminnasta peräisin olevista
arseenipitoisuuksista. Suomen ympäristökeskuksen tekemä järvivesien laadun
kartoitus vuonna 1995 täydentää GTK:n tietokantojen antamaa kuvaa arseenin
alueellisesta jakaumasta. Suomessa on kansainvälisesti vertaillen runsaasti tietoa
arseenin alueellisista pitoisuuksista pintavesissä. Tyypilliset arseenipitoisuudet
purovesissä olivat 0,06–1,6 μg/L (mediaani 0,36 μg/L). Järvien keskimääräinen
arseenipitoisuus oli samaa suurusluokkaa (mediaani 0,29 μg/L) kuin GTK:n
tutkimissa latvapuroissa. Eräissä maissa arseenin esiintymiselle ympäristössä on
asetettu ohjearvo 5 μg/L. Se ei ylittynyt yhdessäkään järvessä ja vain kahdessa
tutkituista1157 latvapuroistapitoisuus oliohjearvoa suurempi.Purosedimenttien
tyypilliset arseenipitoisuudet olivat 0,8–15 mg/kg. Arseenin alueellinen
pitoisuusjakauma purosedimenteissä on samankaltainen moreenin ja puroveden
arseenijakaumien kanssa.

Tarvainen, Timo and Mannio, Jaakko 2004. Arsenic in surface waters and
stream sediments. Arsenic in Finland: Distribution, Environmental Impacts
and Risks. Geological Survey of Finland, 97–101, two figures.

The Geological Survey of Finland (GTK) carried out nation-wide geochemical
mapping of stream waters and organic stream sediments in 1990. Both geogenic
and anthropogenic arsenic concentrations were recorded in the survey. Addition
data on the arsenic distribution in surface waters are available from the lake water
mappingof theFinnishEnvironment Institute(SYKE)carriedout in1995.Typical
As concentrations in stream waters were 0.06–1.6 μg/L (median 0.36 μg/L).
Concentrations in lake waters were of the same order of magnitude (median 0.29
μg/L).Theenvironmental quality guidelineof5μg/LAs that somecountries apply
to surface waters was exceeded in only two samples of the 1157 streams and in
noneof the lakes.TypicalAs concentrations inorganic stream sediments were 0.8–
15 mg/kg. The areal distribution patterns of arsenic in stream sediments correlate
with of As in stream waters and the fine fraction of till.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): arsenic, surface water, stream water,
lakes, stream sediments, Finland.
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Kuva 1. Puroveden arseenipitoisuus elo-syyskuussa 1990.
Figure 1. Distribution of arsenic in stream waters in August-
September 1990.

Arseenin alkuperä pintavesissä

Pääosa pintavesien arseenista on peräisin rapau-
tuvista arseenipitoisistamineraaleista. Paikallisia,
ihmisen aiheuttamia arseenilähteitä ovat puunkyl-
lästyslaitokset jamaalipigmentit. Viljelymailta voi
liueta arseenia, joka on peräisin kasvi- ja hyön-
teismyrkyistä sekä fosforilannoitteista (Lahermo
et al. 1996). Ihmisen aiheuttamaa ympäristön ar-
seenikuormitusta lisäävät myös kupari-, nikkeli- ja
lyijymalmikaivokset, malmin rikastus sekämetalli-
ja lasiteollisuus (Pacyna & Pacyna 2001). Ilman
kautta tulevasta arseenikuormituksesta Pohjois-
maissa suuri osa on kaukokulkeutunutta arseenia
(Rühling & Steinnes 1998). Teollisuuden aiheutta-
ma ilmakuormitus on vähentynyt merkittävästi
1990-luvulla koko Euroopassa. Tulivuoritoimin-

nasta peräisin oleva arseeni voi kulkeutua ilmake-
hässä pitkiämatkoja. Ilmakehään joutuu arseenia
myös kivihiilen ja öljyn poltosta.
Toisin kuinmonet muut hivenalkuaineet, arseeni
sitoutuu savekseen sekä alumiini- ja rautasaostu-
miin voimakkaammin silloin kun pH alenee. Myös
suuri osa pintavesissä kulkeutuvasta arseenista on
rautasaostumiin ja savihiukkasiinsitoutunutta (Onishi
& Sandell 1955). Vesistöjen pohjasedimentteihin
sitoutunut arseenimuodostaa hapettomissa oloissa
vaikealiukoisia arseenisulfideja. Arseenin kulkeu-
tumista ja esiintymistä pintavesissä ei näytä kont-
rolloivan Suomen vesille tyypillinen liukoinen hu-
mus, joka sitoo useimpia raskasmetalleja vesis-
töissä (Mannio et al. 1995, Tarvainen et al. 1997).

Purovedet

Valtakunnallisessa purovesien geokemiallisessa
kartoituksessa tyypilliset arseenipitoisuudet puro-
vedessä olivat 0,06–1,6 μg/L (Lahermo et al.
1996, taulukko 1). Kartoituksessa olimukana 1157
latvapuroa, joiden valuma-alue on noin 30 km2.
Näytteet kerättiin puroista elo-syykuussa 1990.
Arseenipitoisuudet määritettiin suodatetusta (0,45
μm) ja typpihapolla kestävöidystä näytteestä in-
duktiivisesti kytketyllä plasma-massaspektromet-
rilla (ICP-MS) Geologian tutkimuskeskuksen la-
boratoriossa.
Pitoisuudet olivat yleensä korkeammatmaan ete-
lä- ja länsiosissa kuin itä- ja pohjoisosissa (kuva
1). Suhteellisenkorkeiden arseenipitoisuuksienalue
kulkeeetelä- ja lounaisrannikoltaPohjanmaalle (0,5–
1,5μg/L). Paikallisesti korkeita pitoisuuksia on Ilo-
mantsin vyöhykkeellä (Sorjonen-Ward 1993). Ar-
seenipitoisuudet ovat ympäristöäänsuurempiamyös
Peräpohjanvyöhykkeellä jaKeski-Lapinalueella (0,3–
0,4μg/L). Vähiten arseenia (0,1–0,3μg/L) onmaan
itä- ja pohjoisosissa Inarin alueella, Lapingranuliit-
tivyöhykkeellä ja lähes koko karjalaisella pää-
alueella.
Puroveden jamoreenin alueelliset arseenijakau-
matmuistuttavat toisiaanTampereen, Pirkanmaan,
Hämeen ja Ilomantsin vyöhykkeillä, Keski-Lapin
alueellaKittilässä sekä Pohjanmaan ja Peräpoh-
jan vyöhykkeillä. Etelä-Suomessa arseenipitoi-
suuksiin vaikuttaa lisäksi ilmaperäinen laskeuma ja
muu ihmisen toiminta. Etelä-Suomenpurojenvalu-

ma-alueesta suhteellisen suuri osa on viljeltyjä sa-
vikoita. Saven hivenainepitoisuudet ovat yleensä
suuremmat kuin karkearakeistenmaalajien. Savi-

Purovesi
Stream water
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hiukkaset toimivat arseenin kuljettajana pintave-
dessä, ja pelloille on tullut arseeniamyösmaanvil-
jelyskemikaalienmukana.
Lithner (1989) on suositellut alueellisten pinta-
vesinäytteiden pitoisuustasojen vertaamistametal-
lin alimpiin pitoisuustasoihin, joiden tiedetään vai-
kuttavan haitallisesti vesiekosysteemeihin. Lithner
käyttää keräämistään ohjearvoista lyhennettäLKE
(“lowest known level of effect”). Vain 33 purove-
sinäytettä 1154:stä ylittää arseenin 2 μg/L:nLKE-

Järvet

Suomen ympäristökeskus osallistui Pohjois-
maiseen järvikartoitukseen vuonna 1995 (Henrik-
sen et al. 1998, Skjelkvåle et al. 2001). Tilastol-
lisella otannalla tutkittiin useita tuhansia järviä, joi-
den koko vaihteli neljän hehtaarin lammista aina
suurimpiin reittijärviin. Suomessa tutkittiin 873 jär-
veä, joista raskasmetallejamääritettiiin 464:sta jär-
vestä. Näytteet kerättiin 0,1 metrin syvyydeltä ve-
denpinnasta suoraan 125mL:n tilavuisiinpulloihin.
Näytteet kestävöitiin 0,5mL väkevällä typpihapol-
la. Arseenipitoisuusmitattiin ICP-MS-laitteistolla
Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa.
Järvivesien keskimääräinen arseenipitoisuus oli
samaa suuruusluokkaakuinGTK:n tutkimissa latva-
puroissa: järvivesienmediaani 0,29μg/L japurovesi-
enmediaani 0,36μg/L. Suurin järvivedestämitattu
arseenipitoisuusoli4,1 μg/L ja purovesienmaksimi
oli 6,5 μg/L (Tarvainen et al. 1997, Skjelkvåle et
al. 2001). Järvivesien suurinpitoisuusmitattiinAla-
järveltä ja purovesien Pihtiputaalta. Nämä pitoi-
suudet ovat samaa suuruusluokkaa kuin pienien
latvajärvien kartoituksen tulokset (Mannio et al.

1995, Mannio 2001). Valuma-alueeltaan pienet
latvajärvet kuvastavat ilmasta tulevaa laskeumaa.
Valuma-alueen geologinen rakenne ja koostumus
sekämaankäyttö vaikuttavat myös pienten latva-
järvien veden metallipitoisuuksiin. Pohjanmaan
pienten järvien korkeat As-pitoisuudet eivät to-
dennäköisesti johdukaanmetallilaskeumasta vaan
valuma-alueen mustaliuskeista (Tarvainen et al.
1997).
Arseenin esiintymiselle ympäristössä on asetettu
Ruotsissa (Alm et al. 1999) jaKanadassa ohjear-
vo 5 μg/L, jonka ylittymisellä voi olla biologisia
vaikutuksia. Suomessa ei ollut tätä raja-arvoa suu-
rempia pitoisuuksia järvikartoituksessa. Ruotsissa
alueellinen jakauma on samantyyppinen kuinSuo-
messa – korkeampia pitoisuuksia tavataan alavilla
mailla etelässä ja rannikoilla. Poikkeuksen muo-
dostaaNorrbottenin alue, jossa on suuria järvive-
denAs-pitoisuuksia. Ruotsissaohjearvo ylittyi vain
0,3 prosentissa järvistä. Norjassa arseenin pitoi-
suustaso järvivesissä on selvästi vähäisempi kuin
Ruotsissa ja Suomessa (Skjelkvåle et al. 2001).

Taulukko 1. Järviveden, puroveden ja purosedimenttien arseenipitoisuuden tilastolliset tunnusluvut.
Table 1. Statistics of arsenic concentrations in surface waters and organic stream sediments in Finland.

Näytemateriaali Yksikkö Lukumäärä Minimi Mediaani Keskiarvo 95 % Maksimi
Sample type Unit Number Minimum Median Mean Maximum

Järvivesi μg/L 464 < 0,03 0,29 0,34 0 ,83 4 ,06
Lake water
Purovesi μg/L 1177 < 0,05 0,36 0,55 1 ,58 6 ,50
Stream water
Purosedimentti mg/kg 1166 < 0,05 2,90 5,41 14,6 268
Stream sediment

rajan. Ylityksiä oliTampereen, Pohjanmaan ja Ilo-
mantsin vyöhykkeillä sekäKeski-Lapin alueella
(Tarvainen 1996). MuunmuassaRuotsissa jaKa-
nadassa on asetettu arseenin esiintymiselle ympä-
ristössä ohjearvoksi 5 μg/L, ja se ylittyy vain kah-
dessa Suomesta kerätyssä purovesinäytteessä.
Suurimmat yksittäisetAs-pitoisuudet vuoden 1990
kartoituksessamitattiin Pihtiputaalta (6,5 μg/L) ja
Kittilästä (6,4μg/L).

Purosedimentit

Valtakunnallisen purovesikartoituksen yhtey-
dessä kerättiin myös orgaaniset purosedimentti-
näytteet samoista puroista (Lahermo et al. 1996).

Sedimenttinäytteet koottiin 0,06mm:n silmäkoon
seulakangashaavilla. Purovettä sekoitettiin haavilla
pohjan yläpuolella, jonka jälkeen vedessä leijuvaa
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Kuva 2. Orgaanisten purosedimenttien arseenipitoisuus elo-
syyskuussa 1990.
Figure 2. Distribution of arsenic in organic stream sediments in
August-September 1990.

Kallio- jamaaperän arseenipitoisuudet selittävät
suuren osan arseenin alueellisesta vaihtelusta Suo-
men pintavesissä. Erityisen selvästi vaikutus näkyy
Kittilän ja Ilomantsin kulta- ja arseenipitoisilla vyö-
hykkeillä. Ihmisen toimintaon aiheuttanut nuhraan-
tumista erityisesti eteläisessä Suomessa. Pintave-

irtonaista ainesta kerättiin haavilla talteen. Pääosa
sedimenttinäytteestä on orgaanista pohjamutaa,
muttamukana oli vaihtelevamäärämineraaliaines-
ta ja rauta-mangaanisaostumia. Näytteet liuotettiin
EPA-3051-menetelmänmukaisesti väkevällä typ-
pihapolla suljetussa teflon-astiassa, jossa näytteen
ja liuottimen lämpötilaa ja painetta nostettiinmik-
roaaltoenergialla. Arseenipitoisuus mitattiin ICP-
MS-menetelmällä.
Purosedimenttien tyypilliset arseenipitoisuudet
olivat 0,8–15mg/kg (kuva 2, taulukko 1). Arsee-
nin alueellinen pitoisuusjakaumamuistuttaamo-
reenin ja puroveden arseenijakaumia. Arseenipi-
toisuudet olivat keskimääräistä suuremmat etelä-
rannikolla sekäTampereen, Pirkanmaan, Hämeen
ja Ilomantsin vyöhykkeillä, Keski-Lapin alueella
Kittilässä sekä Pohjanmaan ja Peräpohjan vyö-
hykkeillä. Moreeningeokemiallinen arseenianoma-
liaKittilässänäkyy selvemminpurosedimentinkuin
puroveden pitoisuuksissa. Kittilän purojen vesien
pH oli korkeampi kuin Etelä-Suomen puroissa.
Arseenia sitoutuu sedimenttien rautasaostumiin.
Lounais-Suomessa ja paikoin Pohjanmaalla ar-
seenia on purosedimenteissä suhteellisesti vähem-
män kuin purovesissä.
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Stream sediment
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ARSEENI POHJAVESISSÄ

Birgitta Backman ja Pertti Lahermo

Backman, Birgitta ja Lahermo, Pertti 2004. Arseeni pohjavesissä. Arseeni
Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tutkimuskeskus,
105–112, viisi kuvaa ja kolme taulukkoa.

Lähteiden ja rengaskaivojen vedessä arseenipitoisuudet ovat hyvin pieniä.
Savenalaisista maakerroksista peräisin olevassa pohjavedessä on muiden
liuenneiden aineiden ohella enemmän myös arseenia. Hiekkakerrostumiin
kaivettujen rengaskaivojen vedessä on vähemmän arseenia kuin moreenialueilla,
missä maa-aineksen vedenjohtavuus on pienempi ja viipymä pitempi kuin
hyvin vettä johtavassa hiekassa. Eniten arseenia on porakaivojen vedessä, joka
edustaa hydrologisesti vanhempaa, pitkän viipymän pohjavettä. Paitsi
mineraalien ja veden suoralla vuorovaikutuksella, myös maarakeiden ja
kalliorakojen seinämien sekundäärisillä raudan ja mahdollisesti muiden
metallien saostumilla ja kiteytymillä on vaikutusta pohjaveden arseenin
pitoisuuksiin ja sen geokemialliseen käyttäytymiseen.

Kalliopohjavedessä on paikoin poikkeuksellisen suuria arseenipitoisuuksia
Pirkanmaalla mm. Lempäälän ja Oriveden seuduilla. Myös Kirkkonummen ja
Espoon alueella on kallioperävyöhykkeitä, joissa on porakaivojen veden
käyttöä ajatellen haitallisen suuria arseenipitoisuuksia. Sosiaali- ja
terveysministeriö (STM) on määrittänyt talousveden suurimmaksi sallituksi
pitoisuudeksi 10 μg/L. GTK:n pohjavesitietokannassa, jossa on tiedot kautta
maan kerätystä 9376 näytteestä, tämä enimmäispitoisuus ylittyy maaperän
pohjavedessä vain satunnaisesti, mutta porakaivovesissä se ylittyy 12,2 %:ssa
näytteitä. Prosenttilukua kohottavat tietokannassa olevat poikkeuksellisen
arseenipitoisilta alueilta erillistutkimuksissa kootut näytteet. Vuonna 1999
toteutetussa tuhannen kaivon kartoitushankkeessa, jossa vesinäytteet
jakautuivat tasaisemmin koko maan alueelle, vain 3 % porakaivohavainnoista
ylitti STM:n talousvedelle asettaman 10 μg/L:n enimmäismäärän. Arseeni on
kuitenkin huomionarvoinen haja-asutusalueiden paikallinen vesihuollon
ongelma.

Backman, Birgitta and Lahermo, Pertti 2004. Arsenic in groundwater.
Arsenic in Finlad: Distribution, Environmental Impacts and Risks. Geologi-
cal Survey of Finland, 105–112, five figures and tree tables.

Arsenic concentrations are invariably low in spring water and in water from
shallow ring wells dug into overburden, which represent rapidly circulating
very fresh groundwater. Concentrations are higher, along with those of other
dissolved solids, in groundwater flowing in aquifers confined by clay and silt
deposits. Well water from pervious sand and gravel deposits contains less
arsenic than groundwater from till deposits, the most common soil type in
Finland. The highest As concentrations are met in water from wells drilled into
bedrock representing groundwater with long retention time in overburden and
in fractured bedrock. Although the interaction of As-rich minerals with
circulating groundwater is a most important mechanism for the mobilization
of arsenic, an important role is played by iron and other secondary amorphous
or partly crystallized precipitations in controlling the concentration levels and
geochemistry of the dissolved element.
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Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK) tehdyis-
sä alueellisissa pohjavesitutkimuksissa on todettu
arseenipitoisuuksienolevan tietyillä alueillahaitalli-
sen korkeita (Backman et al. 1994a, 1994b, Id-
man 1996, Loukola-Ruskeeniemi et al. 1999).
Ongelmallisia alueita on tähän mennessä todettu
olevan erityisesti Pirkanmaalla (Juntunen et al.
2004, tässä julkaisussa). MyösKittilässä on poh-
javedessä tavallista korkeampia arseenipitoisuuk-
sia (Tanskanen et al. 2004, tässä julkaisussa).
Näillä alueillamyösmoreenin hienoaineksessa on
ympäristöään selvästi suurempia arseenipitoisuuk-
sia (Koljonen 1992).
Pirkanmaalla on todettu korkeitaAs-pitoisuuk-
sia kalliopohjavesissä. Myös rengaskaivovesissä
on ollut hiemanmuutamaata suurempia pitoisuuk-
sia, vaikka ne ovat selvästi pienempiä kuin pora-
kaivovesissä. Geologian tutkimuskeskus (GTK)
on tehnyt Pirkanmaalla useille kunnille ja kunta-
yhtymille pohjaveden riskikarttoja, jotta porakai-

vojen rakentamistakriittisille alueillevoitaisiinvält-
tää.
Kittilässäonanalysoitu suuriaAs-pitoisuuksia läh-
devesistä, jotka edustavat nopeasti vaihtuvaamaa-
perän pohjavettä. Suuret arseenipitoisuudet ovat
sekä Pirkanmaan ettäKittilän alueilla yksinomaan
geologista alkuperää. Arseenia liukenee arseenikii-
supitoisesta kallioperästä jamaaperästä pohjave-
teen tietyissä hydrogeologisissa olosuhteissa. Ar-
seenia voi joutuamaaperään ja pohjaveteenmyös
ihmisen toiminnan seurauksena. Puukyllästämöissä
käytetyt arseenipitoiset kemikaalit, kasvihuoneissa
käytetytarseenipitoiset kasvi- jahyönteismyrkyt sekä
eräät kaatopaikkajätteet, kuten lyijyakut, saattavat
maahan päätyessään aiheuttaamaaperän ja pohja-
vesien likaantumista. Pohjaveden arseenin poistoa
on tutkittu vertailemalla erimenetelmiä (Kahelin et
al. 1998). Mikään testatuistamenetelmistä ei kui-
tenkaan ole poistanut arseenia riittävän tehokkaasti
pitemmäksi ajaksi.

Exceptionally high As concentrations in groundwater occur in wells drilled
into bedrock in the Pirkanmaa area, most notably the Lempäälä and Orivesi
areas, southern Finland. Furthermore, there are some geological zones in
Kirkkonummi and Espoo to the West of Helsinki where the water in drilled
wells often contains harmfully high amounts of arsenic. According to the
decree of the Ministry of Social Affairs and Health, the upper permissible safe
concentration of arsenic for household water in Finland is 10 μg/L. In the
groundwater data base of the Geological Survey of Finland, containing 9376
water samples from all over Finland, this limit concentration is exceeded only
very occasionally in spring water and water from shallow wells dug into
overburden. In water from drilled bedrock wells the upper permissible
concentration was exceeded in 12.2% of the sample population. The high
percentage is somewhat distorted by the numerous samples from exceptionally
arsenic-rich case study areas. In a survey performed in 1999 and characterized
by a more even nation-wide sampling grid, only 3% of analyses of water from
drilled bedrock wells exceeded the safe concentration limit set. Arsenic
nevertheless poses a noteworthy water supply problem in some rural areas.
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water wells, drilled wells, Finland.
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JOHDANTO

Näytteenotto

Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesitutki-
muksissa otetaan näytteitä lähteistä, rengaskaivois-
ta, havaintoputkista ja porakaivoista. Tutkimuk-

sen tavoitteen ja alueen luonteenmukaan vesinäyt-
teitä on otettu myös kairanrei’istä, maaputkikai-
voista, vedenottamoista ja pohjavesilammikoista.
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Lähteistä jamatalista kaivoista näyte otetaan äm-
pärillä, havaintoputkista ja kairanrei’istä näytteen-
ottopumpulla tai erityisellä tarkoitukseen suunni-
tellulla noutimella. Porakaivoista jamaaputkikai-
voista voidaan ottaa näyte vain vesijohdosta, kos-
ka näytteenotin eimahdu kaivoon. Näissä tapauk-
sissa vettä juoksutetaan niin kauan, että veden
lämpötila on tasaantunut ja vesi on mahdollisim-
manmuuttumatonta pohjavettä.
GTK:n pohjavesitutkimuksissa vesinäytteitä ote-
taan kertanäytteinä alueellisia kartoitustöitä varten
ja toistuvaisnäytteinä seurantatutkimuksia varten.
Seuranta-alueita on tällä hetkellä kauttamaan 39
pohjaveden valuma-alueella. Näistä kohteista ote-
taan näytteet neljä kertaa vuodessa. Pisimmät ai-
kasarjat alkavat vuodesta 1969.
Näytteenottopaikalla vedestämitataan lämpöti-
la, pH, sähkönjohtavuus ja happikylläisyys. Myös
hiilidioksidipitoisuus titrataanvälittömästinäytteen-

oton yhteydessä. Laboratorioanalyysejä varten ote-
taan 500 ml:nmuovipulloon käsittelemätön näyte,
jostamitataan pH ja sähkönjohtavuus, titrataan
alkaliteetti jamääritetäänKMnO4- ja väriluku sekä
tehdään anionimääritykset (Lahermo et al. 2002).
Happopestyyn 100 ml:n pulloon otetaan suodatet-
tu (0,45 μm) ja typpihapolla kestävöity näyte ka-
tionienmääritystä varten. Näytteet kuljetetaan kyl-
mälaukuissa laboratorioon. Kaikki analyysit teh-
däänGTK:n kemian laboratoriossa (H. Kahelin,
tässä julkaisussa).
Arseenipitoisuudenmääritys on kuulunutGTK:n
pohjavesitutkimuksien vakiomäärityksiin vuodesta
1992 lähtien. Arseenin lisäksi vesistämääritetään
tällä hetkellä 53 alkuainetta, yhdistettä tai ominai-
suutta. Aineiston käsittelyä ja raportointia varten
analyysitulokset tallennetaanGTK:nALKEMIA-
tietokannan erilliseen pohjavesirekisteriin.

Koko maan tulokset

Vuodesta 1992 lähtien, jolloin arseenipitoisuus
onmääritetty vesinäytteistä, on pohjavesinäytteen-
ottoGTK:ssa painottunut Etelä-Suomen alueelle.
Kokomaan kattava pohjavesikartoitus on kuiten-
kin tehty vuonna 1999, jolloin pohjavesinäytteet
otettiin tuhannesta kaivosta koko maan alueelta
(Lahermo et al. 2002). Kaikki kertaluonteiset po-
rakaivo- ja rengaskaivonäytteet, joista on määri-
tetty arseenipitoisuus, onmerkitty karttaan (kuvat
1 ja 2). Kuvien aineisto on jaettu kahteen pitoi-
suusluokkaan: alle ja yli 10 μg/L:n pitoisuus. So-
siaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksenSuo-
men talousvesien laatuvaatimuksistamukaisesti ar-
seenipitoisuuden tulisiollaalle 10 μg/L (STM 2001).
Karttakuvista näkyy, että suuret arseenipitoisuu-
det keskittyvät Pirkanmaallemm. Lempäälän ja

Oriveden alueelle, Kirkkonummen ja Espoon
alueelle sekä paikoin myös Turun ympäristöön.
Lisäksi kartoista käy ilmi, ettäGTK:n alueelliset
pohjavesitutkimukset ovat kohdentuneet vuoden
1992 jälkeen mm. Tampereen, Turun, Espoon,
Lahden ja Porvoon ympäristöön. Muuallamaassa
näytteenottotiheys on pienempi.
Taulukkoon 1 on koottu arseenipitoisuudet eri-
laisissa pohjavesiympäristöissä. Niissä lähteissä ja
rengaskaivoissa, jotka edustavat maaperän pohja-
vettä, arseenipitoisuudet ovat pieniä verrattuna kal-
liopohjavettä edustavienporakaivovesienpitoisuuk-
siin. Kalliopohjavedessä arseenipitoisuudet ovat
suurempia ja arvojen hajonta on suuri.
Koko maan aineiston perusteella lähdevesistä

0,8 %, rengaskaivovesistä 0,4 % ja porakaivove-

Taulukko 1. Erilaisten kaivotyyppien vesien arseenipitoisuuden tilastollisia tunnuslukuja.
Table 1. Statistical figures for arsenic concentrations in water from springs and captured springs and in water from
wells dug into overburden and drilled into bedrock.

Arseeni (μg/L) Arsenic (μg/L)

Lukumäärä 2 % Mediaani Keskiarvo 98 % Maksimi Keskihajonta
Number Median Mean Maximum St. deviation

Lähteet, lähdekaivot 7 4 1 < 0,05 0 ,10 0 ,58 4 ,65 36 ,2 2 ,81
Springs, captured springs

Rengaskaivot 1721 0 ,05 0 ,20 0 ,52 3 ,31 4 5 1 ,96
Dug ring-wells

Porakaivot 2229 0 ,05 0 ,61 17 ,7 187 2230 117
Drilled bedrock wells
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Kuva 1. Porakaivovesien arseenipitoisuudet Suomessa.
Figure 1. Arsenic concentrations in water from wells drilled into bedrock in Finland.

sistä 12,2 % ylittää STM:n talousveden laatuvaati-
muksen arseenin raja-arvon 10 μg/L. Pirkanmaan
arseenikriittisten alueiden porakaivoista on kerätty
paljon vesinäytteitä, joissa onmonin paikoin poik-
keuksellisen suuria arseenipitoisuuksia. Tämä ko-
hottaa huomattavasti koko tietokannan arseenipi-
toisuuden keskiarvoa ja 10 μg/L:n raja-arvon ylit-
tävien porakaivojen lukumäärää.
Maalajillaonhuomattavavaikutusmaaperänpoh-
javeden arseenipitoisuuteen (taulukko 2). Hiekka-

kerrostumiin tehtyjen rengaskaivojen vedessä on
vähemmän arseenia kuin moreenialueilla, missä
maa-aineksen vedenjohtavuus on pienempi ja vii-
pymä pitempi kuin hyvin vettä johtavassa hiekas-
sa. Hienorakeisten savi- ja silttikerrosten peittä-
missä kerrostumissa veden viipymä on pitkä, joten
vesi ehtii reagoida pidempään mineraaliaineksen
kanssa. Peitteisissä kerrostumissa tai huonosti vet-
tä johtavissamaissa liuennut happi on usein kulu-
nut, ja niissä vallitsevat pelkistyneet olosuhteet.
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GTK:n vuonna 1999 tekemän tuhannen kaivon
kartoituksessa (Lahermo et al. 2002) rengas- ja
porakaivoista koottujen vesinäytteiden arseenin
mediaanipitoisuudet ovat liki samansuuruisia, mut-
ta porakaivovedenAs-pitoisuuden keskiarvo on
liki kolminkertainen verrattuna rengaskaivojenAs-
pitoisuuksien keskiarvoihin. Vielä suurempi ero on
verrattaessa 98%:n prosenttipisteenAs-pitoisuuk-
sia, mikä osoittaa sen, että porakaivovesissä on
lukuisammin suuriaAs-pitoisuuksia (taulukko 3).

Koko maata edustava tuhannen kaivon tutki-
muksen näytepisteverkosto on harva, joten pienet
As-pitoisiamineraaleja tavallista enemmän sisältä-
vät kallio- jamaaperäalueet eivät aina näy pohja-
veden arseenipitoisuuksissa. GTK:ssa on tutkittu
tarkemmin mm. Pirkanmaan tavallista enemmän
arseenia sisältäviä porakaivovesiä (Juntunen et al.
2003). Pirkanmaallamoreenin hienoaineksen (alle
0,064mm) arseenin totaalipitoisuudet ovat huo-
mattavasti korkeammat kuin ympäristössä (Koljo-

Kuva 2. Maaperän pohjaveden (lähteiden ja rengaskaivojen) arseenipitoisuudet Suomessa.
Figure 2. Arsenic concentrations in water from springs and from wells dug into overburden in
Finland.
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nen 1992). Tämä osoittaa, että alueen kallioperäs-
sä on tavallista enemmän arseenia, mikä selittää
myös kallioon porattujen kaivojen tavallista kor-
keammat arseenipitoisuudet. Pirkanmaan porakai-
vovesien arseeninmediaanipitoisuudet ovat yli 11-
kertaisia ja keskiarvot lähes 10-kertaisia koko

maata edustavan tuhannen kaivon tutkimuksen po-
rakaivovesiin verrattuna (taulukko 3). Koska tu-
hannen kaivon tutkimuksen yhteydessä otetut näyt-
teet jakautuvat melko tasaisesti kokomaan alueel-
le, vain 3% porakaivohavainnoista ylittää STM:n
talousvedelleasettaman 10 μg/L:nenimmäismäärän.

Taulukko 2. Erilaisilla maalajialueilla olevien rengaskaivojen vesien arseenipitoisuuden tilastollisia tunnuslukuja.
Table 2. Statistical figures forf arsenic concentrations in water from wells dug into different types of overburden.

Taulukko 3. Vuonna 1999 otettujen rengas- ja porakaivovesien arseenipitoisuuden tilastollisia tunnuslukuja koko maan alueelta (Lahermo
et al. 2002).
Table 3. Statistical figures for arsenic concentrations in water from wells dug into overburden and drilled into bedrock (Lahermo et al.
2002).

Seurantatulokset

GTK tekee pohjaveden laadun seurantatutki-
muksia 39 kohteessamaan eri puolilla (Backman
et al. 1999). Pisimmät aikasarjat ovat Lammin ja
Hämeenkosken kuntien alueeltaEtelä-Hämeessä.
Tällä alueella kaikki seurantakohteet ovat lähteitä
tai rengaskaivoja, jotka edustavat maaperän poh-
javettä. Kuvassa 3 ja 4 on esitettyHämeenkosken
kunnassa sijaitsevien kolmen eri seurantakohteen
arseenipitoisuudet vuosina 1992–2002. Kelloläh-
de on runsasvetinen lähde (virtaama 10–15 l/s)
miltei luonnontilaisellaKukonharjulla. Toinenkoh-
de on peltoviljelyn vaikutusalueella, harjun päässä
oleva pieniKoivuahon lähde (2 l/s). Molempien
lähteiden vedessä arseenipitoisuudet ja niiden vuo-
tuiset vaihtelut ovat pieniä (alle 0,5μg/L). Kolmas
kohde on moreenipeitteisellä rinteellä oleva ren-
gaskaivo. Kaivon yläpuolisella alueella on useita

asuinrakennuksia, vanha kasvihuone, suuri navetta
ja karjan laidunalueet. Tässä kohteessa veden ar-
seenipitoisuudet ovat suurempia kuinmuissa seu-
rantakohteissa. Pitoisuudet vaihtelevat paljon, ja
ajoittain aikasarjassa nähdään suuria pitoisuuspiik-
kejä. Tässä kohteessa pääosa arseenista on peräi-
sin ihmisen aiheuttamasta kuormituksesta.
PirkanmaanOrivedellä lyhytkestoisen seuranta-
tutkimustenkohteeksivalittiinviisiporakaivoa, joi-
den vedessä oli suuria arseenipitoisuuksia. Vesien
arseenipitoisuutta seurattiin 1990-luvun puolivälin
aikana ottamalla kaivovesistä näytteitämuutamia
peräkkäisiä kertoja. Kaivovesiä oli kahdentyyppi-
siä: niitä, joissa arseenipitoisuus oli jatkuvasti kor-
kea, ja niitä, joiden arseenipitoisuus oli korkea
mutta vaihteli suuresti. EsimerkiksiOrivedellä ole-
vaan 170 metrin syvyisen porakaivon vedessä ar-

Arseeni (μg/L) Arsenic (μg/L)

Lukumäärä 2 % Mediaani Keskiarvo 98 % Maksimi Keskihajonta
Number Median Mean Maximum St. deviation

Hiekka-alueen kaivot 4 0 8 < 0,05 0 ,15 0 ,35 2 ,52 13 ,4 0 ,89
Wells dug into sand and gravel

Moreenialueen kaivot 8 4 8 0 , 0 5 0 ,19 0 ,47 2 ,43 44 ,9 1 ,98
Wells dug into till

Savipeitteisten alueiden kaivot 2 4 8 0 , 0 6 0 ,37 0 ,93 6 ,50 19 ,7 1 ,88
Wells in clay-covered aquifers

Arseeni (μg/L) Arsenic (μg/L)

Lukumäärä 2 % Mediaani Keskiarvo 98 % Maksimi Keskihajonta
Number Median Mean Maximum S t . dev ia t ion

Rengaskaivot Suomessa, vuonna 1999 739 < 0,05 0,14 0,35 2 ,51 19 ,7 1 ,00
Dug ring-wells in Finland

Porakaivot Suomessa, vuonna 1999 263 < 0,05 0,16 1,00 11 ,4 23 ,6 2 ,82
Drilled bedrock wells in Finland

Pirkanmaan porakaivot, vuonna 2002 237 < 0,05 1,81 9,67 104 235 26,7
Drilled bedrock wells in Pirkanmaa
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Kuva 3. Hämeenkosken Kellolähteen ja Koivuahon lähteen veden
arseenipitoisuudet vuosina 1992–2002. Vuosittain on otettu neljä
vesinäytettä.
Figure 3. Arsenic concentrations in the Kellolähde and Koivuaho
spring water in Hämeenkoski municipality, southern Finland, during
1992–2002. Four water samples were collected annually.

Kuva 4. Hämeenkoskella, maatalouden kuormittamalla alueella
olevan rengaskaivon veden arseenipitoisuus vuosina 1992–2002.
Vuosittain on otettu neljä vesinäytettä.
Figure 4. Arsenic concentrations in a ring well strongly affected by
human activity in Hämeenkoski municipality, southern Finland,
during 1992–2002. Four water samples were collected annually.

seenipitoisuus pysyi korkeana joulukuusta 1995
lokakuulle 1996 asti. Pitoisuudet vaihtelivat vain
vähän 170:n ja 147:n μg/L:n välillä. Toisessa 47
metrin syvyisessä porakaivossa arseenipitoisuus

vaihteli kesäkuusta 1994 toukokuulle 1995 pal-
jon. Pitoisuus oli korkeimmillaan 1620 μg/L ja
matalimmillaan 230 μg/L.

Johtopäätökset

Lähteissä ja rengaskaivoissa, jotka edustavat lä-
hellämaanpintaa esiintyväämaaperän pohjavettä,
arseenipitoisuudet ovat hyvin pieniä. Pohjaveden
arseenipitoisuus on riippuvainen veden viipymästä

(kuva 5). Hiekka- ja sorakerrostumissa pohjavesi
virtaa nopeasti, kun taas moreenimailla veden vir-
tausnopeusonyleensäpienempi. Molemmissamaa-
lajiympäristöissä lähteet edustavat usein vain vä-
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Kuva 5. Arseenipitoisuudet erilaisten kaivotyyppien ja erilaisen maaperän pohjavedessä.
Figure 5. Arsenic concentrations in water representing different well and soil types in Finland.
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hän aikaamaaperässä viipynyttä pohjavettä. Kai-
vovesi edustaa, kaivon syvyyden mukaan, tätä
kauemminmaaperässä viipynyttä pohjavettä. Sa-
venalaisistamaakerroksista peräisin oleva pohja-
vesi ja erityisesti porakaivojen kalliopohjavedet
edustavat Suomessa vanhempaa, pitkän viipymän
pohjavettä.
Mitä kauemmin pohjavesi on maassa viipynyt,
sitä pidempään se on ehtinyt reagoidamaarakei-
den ja kalliorakojen seinämien primäärisenmine-
raaliaineksen ja sekundääristen saostumien ja ki-
teytymien kanssa ja sitä enemmän veteen on liuen-
nut alkuaineita ja yhdisteitä. Erityisesti raudan ve-
sipitoiset oksidit ovat tärkeitä arseenin geokemial-
lisen käyttäytymisen kannalta. Hapettumiskykyiset
epäorgaaniset ja orgaaniset aineet ovat kuluttaneet
veteen liuenneen hapen vähiin syvällämaa- ja kal-
lioperän pohjavedessä. Näin syntyneet pelkisty-
neet olosuhteet edistävät alemmalla hapetusasteel-
la helposti liikkuvien aineiden (rauta-, mangaani-
ja rikkiyhdisteiden) liukenemista veteen. Rauta-
saostumienmukanamyös niihin sitoutunutta arsee-
nia voi liueta pohjaveteen.

Kalliopohjavedessä on paikoin haitallisen suuria
arseenipitoisuuksia. STM on määrittänyt talous-
käytössä olevalle vedelle Suomessa suurimmaksi
sallituksipitoisuudeksi 10 μg/L. GTK:nkokomaan
pohjavesitietokannassa tämä pitoisuus ylittyymaa-
perän pohjavedessä vain satunnaisesti, mutta po-
rakaivovesissä pitoisuus ylittyy 12,2 %:ssa näyt-
teitä. Prosenttilukua kohottavat tietokannassa ole-
vat poikkeuksellisen arseenipitoisilta alueilta eril-
listutkimuksissa kootut näytteet. Porakaivovesien
10 μg/L:n ylitykset keskittyvät tietyille alueillePir-
kanmaalla, mm. Lempäälän jaOriveden seuduille.
MyösKirkkonummen ja Espoon alueella on sel-
laisia vyöhykkeitä, joissa on porakaivojen veden
käyttöä ajatellenhaitallisen suuria arseenipitoisuuk-
sia. Edellämainittujen alueiden porakaivovesiä on
tutkittu paljon. Muuallamaassa suuret pitoisuudet
ovat satunnaisia. Arseenipitoisten vesien sijainti tai
ennuste tunnetaan jo hyvin ja vesihuollon suunnit-
telua ja toteutusta voidaan tältä osin ohjeistaa si-
ten, että vedenhankinnassa vältetään arseenikriitti-
siä alueita.
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ARSEENI PIRKANMAAN PORAKAIVOVESISSÄ

Risto Juntunen, Sirkka Vartiainen ja Arto Pullinen

Juntunen, Risto, Vartiainen, Sirkka ja Pullinen, Arto 2004. Arseeni
Pirkanmaanporakaivovesissä.Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset
ja riskit. Geologian tutkimuskeskus, 111–122, kuusi kuvaa ja kaksi taulukkoa.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) otti 237 vesinäytettä käytössä olevista
kallioporakaivoistaEtelä-SuomessaPirkanmaanalueellaTampereen ympäristössä
syksyllä 2002. Näytteenottotiheys oli yksi näyte 6 km2:ä kohden. Tavoitteena oli
tutkia veden yleistä laatua ja kartoittaa erityisesti sen arseenipitoisuutta ja rajata
arseenipitoinenalue.KokoSuomenkattavassamoreeninhienoainestutkimuksessa
onPirkanmaaltaaikaisemminlöytynyt laaja ympäristöstäänerottuvakorkeampien
arseenipitoisuuksien alue. Tutkimusalueen 1900 miljoonaa vuotta vanha kiteinen
peruskallio koostuu lähinnä granodioriittisista syväkivistä, kiilleliuskeista ja
-gneisseistä sekä happamista ja emäksisistä metavulkaniiteista.

Kaikista vesinäytteistä analysoitiin arseenipitoisuuden lisäksi noin 50 eri
alkuainetta, yhdistettä tai veden ominaisuutta. Pirkanmaan tutkimusalueen
porakaivovedet ovat hieman alkalisia, puhtaita pohjavesiä, jotka sisältävät jonkin
verran enemmän liuenneita aineita kuin Suomen porakaivovedet keskimäärin.
Arseenipitoisuuksien minimi ja maksimiarvot olivat Pirkanmaalla <0,05 μg/L ja
235 μg/L. Mediaani ja keskiarvo (1,8 μg/L ja 9,7 μg/L) olivat Pirkanmaan
aineistossa kuitenkin kymmenkertaiset vertailuaineistoon (0,16 μg/L ja 1,0 μg/L)
nähden.Pirkanmaalla17 %:ssaporakaivoista ylittyi juomavedenarseenipitoisuuden
suositusraja 10 μg/L. Myös veden rauta-, mangaani-, fluoridi-, kloridi- ja
nikkelipitoisuuksien suositusrajat ylittyivät paikoin.

Porakaivovesien arseenipitoisuus ei ole Pirkanmaalla riippuvainen kivilajista
eikä kivilajiseurueesta, vaan samankaltaisissa kivissä saattaa esiintyä sekä suuria
ettäpieniäpitoisuuksia.Arseenipitoiset porakaivot sijaitsevat kymmeniäkilometrejä
pitkissä katkonaisissa nauhamaisissa vyöhykkeissä. Arseenin esiintymisellä
Pirkanmaalla on ilmeisesti vahva tektoninen kontrolli ja arseenin riskialueiden
tunnistaminenja rajaaminenonnistuu vainkattavallaalueellisellakalliopohjaveden
laadun tutkimuksella.

Juntunen, Risto, Vartiainen, Sirkka and Pullinen, Arto 2004. Arsenic in
water from drilled bedrock wells in Pirkanmaa, southern Finland. Arsenic in
Finland: Distribution, Environmental Impacts and Risks. Geological Survey
of Finland, 111–122, six figures and two tables.

During September-October 2002, 237 water samples were taken by the
Geological Survey of Finland (GTK) from wells drilled into bedrock and being
utilized for water supply in central parts of the region of Pirkanmaa, in and around
the city of Tampere in southern Finland. The sampling density was one sample
per 6 km2. The purpose of the study was to investigate the general quality of the
water and in particular to map the arsenic concentrations. Also of importance was
to delimit the area with elevated arsenic concentrations in groundwater. Earlier
study of the fine fraction of till in the whole country revealed an extensive area
in Pirkanmaa with elevated arsenic concentrations, distinguishable from its
surroundings. The bedrock of this area consists of almost 1900 million years old
crystalline rocks, mainly granodioritic intrusive rocks, mica schists and mica
gneisses, and both felsic and mafic metavolcanic rocks.
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In addition to arsenic, about 50 different elements, compounds or properties
of the water were analyzed in each water sample of the project. The waters of
the drilled wells in the parts of Pirkanmaa investigated consist of slightly basic,
clean groundwater that contains somewhat more dissolved substances than the
waters of drilled wells in Finland on average. The minimum and maximum
arsenic concentrations were below 0.05 μg/L and 235 μg/L. However, the
median and mean (1.8 μg/L and 9.7 μg/L) were ten times those in the material
used for comparison (0.16 μg/L and 1.0 μg/L). The recommended upper
arsenic concentration for drinking water (10 μg/L) was exceeded in 17 % of
the drilled wells in the Pirkanmaa study. As well, the recommended upper
concentrations for iron, manganese, fluoride, chlorine and nickel in the water
were exceeded in some places.

The arsenic concentration in the waters of the drilled wells in Pirkanmaa is
not related to the rock type nor to the complex of rock types, for both high and
low arsenic concentrations are found in areas composed of similar rock types.
The drilled wells with elevated arsenic concentration in the water are situated
in broken ribbon-like lines tens of kilometers in length. The occurrence of
arsenic in Pirkanmaa has clearly a strong tectonic control, which means that
recognition and delimitation of arsenic risk areas can succeed only through
comprehensive regional investigations of water quality in the bedrock.

Key words: (GeoRefThesaurus, AGI): arsenic, ground water, bedrock,
drilled wells, hydrochemistry, water quality, Pirkanmaa, Finland.

Risto Juntunen, Sirkka Vartiainen and Arto Pullinen
Geological Survey of Finland, P.O. Box 96, FI-02151, Espoo, Finland.
E-mail: risto.juntunen@gtk.fi

Johdanto

Geologian tutkimuskeskus (GTK) teki laajem-
paan ympäristötutkimukseen liittyvän kalliopohja-
veden arseenipitoisuuskartoituksen Pirkanmaan
alueellaEtelä-Suomessa syksyllä 2002. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää juomavetenä käy-
tettävän porakaivoveden yleistä laatua ja erityises-
ti sen arseenipitoisuutta sekä siihen vaikuttavia ym-
päristötekijöitä. Hämeessä ja erityisesti Pirkan-
maalla on GTK:n koko Suomen kattavassamo-
reeninhienoainestutkimuksessa tullutesiin laajaym-

päristöstään selvästi erottuva suurempien arseeni-
pitoisuuksien alue (Koljonen 1992). Pirkanmaan
pohjavesien arseenipitoisuutta on lisäksi 1990-lu-
vun puolivälissä selvitettyGTK:n sosiaali- ja ter-
veysministeriölle (STM) tekemässä raportissa
(Backman et al. 1994) ja erillisillä kuntakohtaisilla
tutkimuksilla (Idman 1996a, 1996b). Seuraavassa
Pirkanmaan tutkimustulosten vertailuaineistona on
käytetty vuonna 1999 toteutettua tuhannen kaivon
tutkimusta (Lahermo et al. 2002).

Aluekuvaus

AikaisempienGTK:nmoreeni- ja pohjavesitut-
kimusten perusteella tämän tutkimuksen kohteeksi
valittiin aluekeskiseltäPirkanmaalta. Ensimmäinen
osa-alue käsitti Tampereen länsi- ja eteläpuolella
sijaitsevatNokian kaupungin sekäPirkkalan, Lem-
päälän jaVesilahden kunnat, joidenmaapinta-ala
on yhteensä 945 km2. Toisen osa-alueenmuodos-
tivatTampereen kaupungin keskustasta koilliseen
Näsijärven rannalla sijaitsevat entistenTeiskon ja
Aitolahden kuntien alueet, yhteensä 401 km2. Tam-
pereen kaupungin taajama-alue jäi tutkimusalueen
ulkopuolelle (kuva 1).

Vesireitit pirstovat tutkimusalueenuseiksi erillisik-
simaa-alueiksi. Vesistöistä huomattavimmat ovat
Pyhäjärvi lukuisine selkineen, Kulovesi jaNokian-
virta sekäNäsijärvimoninevuonomaisine lahtineen.
Koko tutkimusalueen yhteispinta-ala on 1346 km2,
mikä vastaa runsaan kolmentoista 1 : 20 000 mitta-
kaavaisen peruskarttalehden pinta-alaa. Asukkaita
eteläiselläNokian, Pirkkalan, Lempäälän jaVesi-
lahden alueella on noin 60 000, joista suurin osa on
kuntien keskustaajamissa ja niiden välittömässä lä-
heisyydessä. Harvaan asutulla pohjoisellaTeiskon
jaAitolahden alueella on runsaat 4 000 asukasta.
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Kuntien suurimmissa taajamissa on järjestetty
vesihuolto, mutta haja-asutusalueilla ollaanmonin
paikoin oman kaivoveden varassa. Usein myös
niillä alueilla, joilleulottuu vesijohtoverkosto, asuk-
kailla on käytössään omia aikaisemmin tehtyjä kal-
lioporakaivoja.
Tutkimusalueen lähes 1900 miljoonaavuottavan-
ha kallioperä voidaan jakaa geologisin perustein
karkeasti kolmeen osaan (Nironen et al. 2002).
Etelässä Nokialla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja
Vesilahdella ns. Pirkanmaan vyöhykkeellä on pin-
tasyntyisistäkiilleliuskeista jakiillegneisseistäkoos-
tuva kallioperä, joissa on paikoinmustaliuskeväli-
kerroksia. Gneissit ja liuskeet ovat alunperin me-
reen kerrostuneita savia ja hiekkoja, jotka ovat
kiteytyneet jamuuntuneet vuorenpoimutuksessa.
Paikoin esiintyymyös emäksisiämetavulkaniitteja,

jotka ovat muinaisten tulivuorien laavoja ja tuhka-
kerrostumia. Näiden pintasyntyisten kivien sekaan
onmyöhemmin tunkeutunut syväkivi-intruusioita,
jotka ovat pääasiassa granodioriittia, tonaliittia ja
kvartsidioriittia. Alueellaonmyös pienempiä emäk-
sisiä dioriitti-, gabro- ja peridotiitti-intruusioita
(kuva 2).
Pirkanmaan vyöhykkeen pohjoispuolellaAito-
lahden ja Teiskon eteläosan kohdalla kulkee itä-
länsisuuntaisena ns. Tampereen vyöhyke. Sen ker-
rossarjoissavaihtelevat pintasyntyiset kiilleliuskeet,
joissa on arkoosi- ja konglomeraattivälikerroksia,
sekä happamat ja emäksiset metavulkaniitit. Näi-
den tiukasti poimuttuneiden sedimenttien sekaan
on tunkeutunut happamia, lähinnä graniittisia syvä-
kivi-intruusioita. Teiskon pohjoisosat kuuluvat kol-
manteen osa-alueeseen, joka on osaKeski-Suo-

Kuva 1. Tutkimusalueen kartta.
Figure 1. Map of the investigation area.
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men granitoidikompleksista. Se koostuu pääasias-
sa graniittisista ja granodioriittisista syväkivistä.
Tutkimusaluetta halkovat paikoitellen siirros-,
murros- ja hiertovyöhykkeet. Ne näkyvät usein
selvästi peruskartoilla kapeina järvinä ja lahtina
sekä pitkinä suorina tai hieman kaareutuvina laak-

soina ja painanteina. Tutkimusalueen kallioperä on
pinnaltaanmosaiikkimaisesti rikkoutunutta. Rik-
koutuminen ja halkeilu ovat kuitenkin hyvin epä-
säännöllisiä, eikä pintapuolisella tarkastelulla tai
pelkällä karttatulkinnalla voida varmuudella osoit-
taa hyvää porakaivon paikkaa.

Kuva 2. Pirkanmaan tutkimusalueen kallioperä.
Figure 2. Bedrock of the Pirkanmaa investigation area. 15. Granodiorite, tonalite and quartz diorite,
16. Gabbro and diorite, 23. Granite, 24. Granite, 25. Mica shists, intercalated arkosites and
conglomerates, 26. Intermediate and felsic metavolcanic rocks with metasedimentary intercalations,
27. Mafic metavolcanic rocks, 28. Mica gneisses and mica shists with black shist intercalations, 30.
Mafic metavolcanic rocks.
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Yleisin kovaa kallioperää peittävämaalaji tutki-
musalueella onmannerjäätikön kuluttavan, kuljet-
tavan ja kerrostavan toiminnan synnyttämämoree-
ni (Virkkala 1962). Moreeni on lajittumatonmaa-
laji, ja siinä tavataan vaihteleviamääriä kaikenko-
koisia kallioperänmurskautumistuotteita. Yleisyy-
destään huolimattamoreeni verhoaa kallioperää
suhteellisen ohuena, tavallisimmin 3–4metrin pak-
suisena kerroksena. Alavammilla paikoilla järvien

rannoilla ja laaksoissa on paikoin laajoja savikoita
jamuita hienorakeisten sedimenttien kerrostumia.
Käytännössä kaikki alueen savikot on otettu vilje-
lykäyttöön.
Pohjavedenmuodostumisen ja varastoitumisen
kannalta tärkeitä hiekka- ja soramuodostumia on
tutkimusalueella niukasti, koskaTampereen harju-
jaksokin rajautuu alueen ulkopuolelle.

Näytteenotto

Tutkimusalueella vesijohtoverkosto kattaa vain
taajama-alueet, joten haja-asutusalueilla on tur-
vauduttava oman kaivon veteen. Vaihtoehtoina on
joko suhteellisenmatalamoreenimaahan tehty ren-
gaskaivo tai kallioon porattu syvempi porakaivo.
Matalat rengaskaivot ovat usein alttiita suoraan
kaivoon pääsevän pintaveden ja sen tuomien epä-
puhtauksien vaikutuksille. Tästä syystä veden hu-
muspitoisuus, happamuus, väriluku ja alumiinipi-
toisuus saattavat olla haitallisen suuria. Jos veden
tarve on suuri, rengaskaivon vesi ei aina riitä taval-
lisenakaanhydrologisenavuotena. Pohjavedenpin-
nan ollessa alhaalla saattavat matalat rengaskaivot
kuivua tyystin, jolloin ollaan tuontiveden varassa.
Tutkimusalueella onkin yleisesti tehty kalliopora-
kaivojamaatiloilla, uudisrakentamisen yhteydessä
sekä kaukana valtaväylistä sijaitsevilla loma-asun-
noilla.
Vuoden 2002 kesä oli poikkeuksellisen lämmin
ja kuiva. Suuressa osassa eteläistä Suomea ei sa-
tanut lainkaanmoneen viikkoon. Myös varsinaiset
syyssateet jäivät tulematta, ja syksy jatkui kuiva-
na. Pohjaveden pinta alkoi syksyn edetessä uh-
kaavasti laskea. Pohjavesinäytteenottoa ajatellen
tämä vedenhankinnan kannalta valitettava tilanne
oli edullinen, koska näytteet saatiin otettua todelli-
sesta kalliopohjavedestä ilman pelkoa pintavesien
aiheuttamasta vesien sekoittumisesta. Jokaisessa
näytepaikassa vettä juoksutettiin tarpeenmukaan
jopa puoli tuntia ja samalla seurattiin veden lämpö-
tilanmuutoksia. Tällä varmistettiin se, että näyte ei
ollut painesäiliössä tai putkistossa pitkään viipy-
nyttä vettä. Pirkanmaalta syys- ja lokakuussa otet-
tuaporakaivovesiennäytesarjaavoidaanpitäänäyt-
teenoton kannalta niin yhtenäisenä kuin se yleensä
käytännössä onmahdollista.
Näytteenoton yhteydessä vedestämitattiin läm-

pötila, pH, sähkönjohtavuus (mS/m) ja liuennut
happi (O2), sekä titrattiin veden hiilidioksidipitoi-
suus (CO2). GTK:n laboratorioon toimitettiin 100
ml:n puhtaissa happopestyissämuovipulloissa suo-
datettua (0,45 μm) ja suprapur-typpihapolla kes-
tävöityä näytevettä, sekä 500 ml käsittelemätöntä
näytevettä. Laboratoriossa näytteistä tehtiin katta-
va vesianalyysi sekä konventionaalisillamenetel-
millä että ICP-MS- ja ICP-AES-tekniikalla.
Porakaivojen koordinaatit määritettiin kullakin
kaivolla satelliittipaikantimen (GPS) avulla, jolloin
saatiin koko aineisto sidottua tarkkaan koordi-
naattijärjestelmään. Koordinaattien virhe onmuu-
tamiametrejä. Kaivojen perustiedot kirjattiin näy-
tekorttiin ja tallennettiinGTK:n tietokantaan.
Pirkanmaan tutkimusalueellaotettiinyhteensä 237
porakaivovesinäytettä, jolloin laskennalliseksi näy-
tetiheydeksi tuli 1 näyte liki 6 km2:ä kohti. Näyttei-
den jakauma tutkimusalueella onmelko tasainen,
joskin varsinkinVesilahden harvaan asutusta ete-
läosasta ja joiltakin laajoilta korpialueilta ei saatu
kattavaa otosta. Näytteenottopaikat olivat satun-
naisia porakaivoja, joten tutkimukselliselta kan-
nalta katsoen näytepisteet eivät läheskään aina ole
parhaallamahdollisella paikalla. Kunnittain näyte-
määrät olivat seuraavat: Nokia 58 kpl, Pirkkala
48 kpl, Lempäälä 46 kpl, Vesilahti 18 kpl jaTam-
pereenTeiskon jaAitolahden alueelta 67 kpl (tau-
lukko 1).
Kaikillekaivonomistajille lähetettiin taulukkomuo-
toinen tieto oman kaivon analyysituloksesta. Siinä
esitettiin analysoitu alkuaine, yhdiste tai ominai-
suus, sen laatu ja pitoisuus sekä suositusrajat kai-
kille niille aineille, joille sosiaali- ja terveysministe-
riö (STM) on ne antanut.
Kuntien terveystarkastajille lähetettiin kuntakoh-
taiset ja koko Pirkanmaan tutkitulta alueelta koo-
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tut tulosteet, joista ilmenevät kaikki analysoidut
alkuaineet, yhdisteet ja ominaisuudet sekä niiden
tilastolliset tunnusluvut. Terveystarkastajille lähe-
tettiinmyös kuntakohtaiset pallosymbolikartat kai-
kista kuudesta alkuaineesta, joiden kohdalla Pir-

kanmaalla oli ilmennyt ongelmia. Kartat käsitteli-
vät arseenin, raudan, mangaanin, fluoridin, kloridin
ja nikkelin esiintymistä kuntien alueen porakaivo-
vesissä.

Taulukko 1. Arseenin tunnusluvut ja STM:n enimmäispitoisuuden ylitykset %:ina kunnittain.
Table 1. Statistics of arsenic and exceedence-% of the upper permissible concentration in municipalities
of Pirkanmaa.

Tulokset

Eniten STM:n suositusrajojen ylityksiä oliman-
gaanin ja raudan kohdalla, muttamonessa kaivos-
samyös arseenipitoisuudet ylittivät raja-arvon 10
μg/L. Eräissä kaivoissamyös fluoridin, kloridin ja
nikkelin pitoisuudet ylittivät asetetut suositusrajat.
Lähes kaikissa tutkimusalueen porakaivovesissä
oli arseenia. Arseenipitoisuudet eivät painotu aivan
pienimpiin pitoisuuksiin, sillä vain kahdessa 237
näytteestä (alle 1 % näytemäärästä) veden As-
pitoisuus oli alle 0,05μg/L:nmääritysrajan. Nykyi-
sellä ICP-MS-tekniikalla voidaan vesistämitata
luotettavasti jopa 10 000-kertaisia pitoisuuseroja.
Koko Pirkanmaan tutkimusaineiston maksimipi-
toisuus oli 235 μg/L, keskiarvo 9,7μg/L jamediaa-
niarvo 1,8μg/L. STM:n asettaman 10 μg/L:n enim-
mäispitoisuuden ylitti 40 porakaivovesinäytettä eli
17% näytteistä (kuva 3).
Useimmat suuret arseenipitoisuudet ovat No-
kian kaupungin ja Lempäälän kunnan alueilla.
STM:n juoma- ja talousvedelle asettama arseenin
enimmäispitoisuus 10 μg/L ylittyiLempäälässä lä-
hes joka toisessa ja Nokialla joka viidennessä
porakaivossa. Tuloksiin vaikuttaa jonkin verran
se, että joukko Lempäälän ja Teiskon alueella
aikaisemmissa tutkimuksissa (Idman 1996a,
1996b) mukana olleista hyvin arseenipitoista kai-
voista ei enää ollut käytössä syksyllä 2002.

Porakaivojen syvyystiedot saatiin 229 porakai-
vosta eli 97 %:sta näytteitä. Tiedot ovat kaivon-
omistajien suullisesti antamia, ja niissä voi olla epä-
varmuutta varsinkin vanhojen kaivojen osalta. Kai-
vojen syvyyksien keskiarvo oli 82 metriä (kuva 4).
Tiedot kaivojenvedentuotostaolivat niin epäluotet-
tavia, että niitä ei tallennettu.
Taulukkoon 2 on koottu Pirkanmaan vuoden

2002 porakaivoaineiston tulokset ja vertailuaineis-
tona käytetyn vuoden 1999 tuhannen kaivon tutki-
muksen tunnuslukuja (Lahermo et al. 2002). Tun-
nusluvuiksi valittiin tutkimuspopulaatioiden me-
diaanit ja keskiarvot. Aineistoissa ei ole samoja
kaivoja, joten kaikki näytteet ovat kertanäytteitä.
Pirkanmaan aineistossa on 237 porakaivoa ja ver-
tailuaineistossa koko Suomen alueelta 263 pora-
kaivoa. Koska näytemäärät ovat samaa suuruus-
luokkaa, ovat tilastolliset luvut keskenään hyvin
vertailukelpoisia. Näytteet on lisäksi otettu yhte-
näisillämenetelmillä ja analysoituGTK:n laborato-
rioissa samoillamenetelmillä. Vertailukohteena on
käytettymyös tuhannenkaivon tutkimuksen739:ää
rengaskaivoa. Rengaskaivojen ryhmään luetaan
tässä kaikkimaaperän kaivotyypit: rengas- eli kui-
lukaivot, lähteet, lähdekaivot jamaaputkikaivot.
Taulukko 2 kuvaa Suomen pohjavesien keski-
määräistä kemiallista koostumusta ja sitämatriisia,

Arseeni μg/L Arsenic μg/L

Kunta Lukumäärä Mediaani Keskiarvo Maksimi Ylitys %
Municipality Number Median Mean Maximum Exceedence %

Nokia 5 8 3 , 4 10 ,7 2 3 5 20 ,7
Pirkkala 4 8 1 ,0 2 , 8 22 ,6 6 , 2
Lempäälä 4 6 7 ,7 25 ,4 2 3 1 45 ,7
Vesilahti 1 8 1 ,3 7 , 1 80 ,0 11 ,1
Tampere 6 7 0 ,9 3 , 6 1 0 3 3 , 0

Kaikki Total 2 3 7 1 ,8 9 , 7 2 3 5 16 ,9
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missä arseenimeidän pohjavesissämme esiintyy.
Alkuaineet on pyritty ryhmittelemään kemiallisen
sukulaisuutensamukaan ja jaksollista järjestelmää
seuraten. GTK:n rutiinianalytiikassa vesinäytteistä
ei analysoida kaikkia luonnossa esiintyviä alkuai-
neita, mutta puuttuvien aineiden pitoisuudet ovat
ilmeisesti erittäin pieniä ja usein allemääritysrajo-
jen. Numeroarvoja tarkasteltaessa on huomattava
myös laatu (mg/L, μg/L), jolla kyseisen aineen
pitoisuus on ilmoitettu, koska aineet eivät ole pi-
toisuudenmukaisessa suuruus- tai yleisyysjärjes-
tyksessä.
Metalliset alkuaineet jamonet puoli- ja epäme-
tallit on ilmoitettu yksinkertaisina kationeina, vaik-
ka luonnossa ne ovat usein erilaisina kelaatteina,
komplekseina, oksideina ja hydroksideina, jotka
saattavat olla sähköiseltä varaukseltaan negatiivi-
sia eli anioneja. Useat metallit esiintyvät pohjave-
dessä samanaikaisestimonilla eri hapetusasteilla ja
erilaisinayhdisteinä.
Arseeni kuuluu alkuaineiden luonnollisen jär-
jestelmän typpiryhmään, jonka alkuaineita ovat
epämetalliset fosfori (P) ja arseeni (As), puoli-
metallinen antimoni (Sb) jametallinen vismutti
(Bi). Arseeni on pohjavesissä hapetus-pelkistys-
olosuhteiden mukaan joko +3-arvoisena arse-

niitti-ionina (AsO2
-) tai +5-arvoisena arsenaatti-

ionina (AsO4
3-).

Kuva 3. Kalliopohjaveden arseenin kumulatiivinen jakauma Pirkanmaalla.
Fig. 3. Cumulative distribution of arsenic in the bedrock groundwater in Pirkanmaa.

Kuva 4. Porakaivojen syvyysjakauma Pirkanmaalla.
Figure 4. Frequency distribution of the depth of wells drilled into
bedrock in Pirkanmaa.
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Taulukko 2. Pirkanmaan vuoden 2002 tutkimuksen porakaivojen ja Tuhat kaivoa – Suomen kaivovesien fysikaalis-kemiallinen laatu
vuonna 1999-tutkimuksen (Lahermo et al. 2002) kaivojen veden laatutietojen vertailu.
Table 2. Comparison of the water quality data from the Pirkanmaa study of 2002 and from the study of “One thousand wells – the
physical-chemical quality of Finnish well waters in 1999” (Lahermo et al. 2002).

Pirkanmaan tutkimusalueen porakaivovedet ovat
hieman alkalisia puhtaita pohjavesiä, jotka sisältä-
vät jonkin verran enemmän liuenneita aineita kuin
vertailuaineiston porakaivovedet mutta ovat kaik-
kienmuuttujien osalta hyvin samankaltaisia vertai-

luaineiston porakaivovesien kanssa. Arseenipitoi-
suuksienmediaani (1,8μg/L) jakeskiarvo (9,7μg/L)
ovat Pirkanmaan aineistossa vertailuaineistoon
(0,16 μg/L ja 1,0 μg/L) nähden kuitenkin kym-
menkertaiset. Vesien kemiallisesta analyysiaineis-

Pirkanmaa 2002 Tuhat kaivoa 1999
Pirkanmaa study area 2002 One thousand wells study area 1999

Porakaivot N=237 Porakaivot N=263 Rengaskaivot N=739
Drilled wells N=237 Drilled wells N=263 Dug wells N=739

Muuttuja Laatu Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani
Variable Unit Mean Median Mean Median Mean Median

pH, kenttä field 7 , 4 7 ,5 7 ,13 7 ,2 6 ,46 6 ,4
EC, kenttä field mS/m 3 0 28 ,2 34 ,4 22 ,9 16 ,4 12 ,5
Lämpötila Temp. oC 8 , 7 8 ,0 8 ,2 8 ,0 7 ,2 6 ,8
CO

2
mg /L 14 ,3 8 ,0 27 ,8 17 38 ,8 34

O
2

% 39 ,6 39 ,6 45 ,3 39 ,8 57 ,9 60 ,9
Väriluku Colour Pt mg/L 5 , 7 5 10 ,9 5 13 ,3 10
KMnO

4
-luku number mg /L 4 , 2 3 ,4 6 , 4 3 , 8 8 ,5 4 ,5

Kovuus Hardness odH 5 , 6 5 ,3 5 ,5 3 ,4 3 ,0 2 ,2
Alkaliteetti Alkalinity mmol/L 2 ,04 2 ,05 1 ,69 1 ,37 0 ,85 0 ,54
HCO

3
- mg /L 1 2 4 1 2 5 1 0 3 83 ,3 51 ,9 32 ,9

SiO
2

mg /L 19 ,3 19 ,3 14 ,6 13 ,8 13 ,9 12 ,9
NO

3
- mg /L 1 , 8 0 ,2 5 , 4 0 , 3 8 ,4 3 ,2

PO
4

3- mg /L 0 ,04 <0 ,02 – <0 ,02 – <0 ,02
SO

4
2- mg /L 21 ,4 16 ,8 19 ,9 12 ,2 14 ,6 10 ,4

F- mg /L 0 ,67 0 ,5 0 ,71 0 ,15 – <0 ,01
Cl- mg /L 13 ,7 7 ,1 53 ,9 9 , 5 8 ,6 4 ,5
Br - μg /L 49 ,3 19 ,7 2 0 3 18 ,9 25 ,1 9 ,9
I- μg /L 5 , 8 3 ,8 10 ,7 3 ,0 6 ,8 2 ,1
Li μg /L 6 ,4 5 ,4 6 ,6 3 ,3 2 ,8 0 ,8
Na mg /L 20 ,7 15 ,6 36 ,2 9 , 0 7 ,0 4 ,2
K mg /L 3 ,4 3 , 1 4 ,4 3 ,0 5 ,0 2 ,8
Rb μg /L 2 ,3 2 ,0 3 ,2 1 ,8 5 ,0 2 ,7
Cs μg /L 0 ,05 0 ,03 – – – –
Be μg /L <0 ,1 0 ,1 – <0 ,1 – <0 ,1
Mg mg /L 9 ,1 8 ,4 6 ,7 4 ,5 3 ,8 2 ,4
Ca mg /L 25 ,3 23 ,5 28 ,1 16 ,0 15 ,2 11 ,4
Sr μg /L 1 2 9 1 1 5 1 9 0 81 ,2 78 ,8 59 ,9
Ba μg /L 26 ,3 6 ,3 26 ,3 14 ,2 2 8 18 ,1
V μg /L 0 ,54 0 ,31 0 ,49 0 ,16 0 ,39 0 ,2
Cr μg /L 0 ,25 0 ,2 – <0 ,2 0 ,33 0 ,2
Mo μg /L 1 ,7 1 ,0 2 ,3 0 ,5 0 ,3 0 ,13
Th μg /L <0 ,02 <0 ,02 – <0 ,02 – <0 ,02
U μg /L 4 ,7 1 ,2 13 ,7 0 ,64 0 ,85 0 ,09
Mn μg /L 1 1 9 56 ,8 1 0 6 16 ,3 59 ,1 4 ,4
Fe mg /L 0 ,35 0 ,03 0 ,49 0 ,03 – <0 ,03
Co μg /L 0 ,35 0 ,04 0 ,42 0 ,04 0 ,77 0 ,09
Ni μg /L 1 ,5 0 ,33 1 ,81 0 , 6 3 ,29 0 ,84
Cu μg /L 21 ,5 3 ,7 32 ,3 9 , 1 14 ,1 2 ,5
Ag μg /L <0 ,01 <0 ,01 – <0 ,01 – <0 ,01
Zn μg /L 58 ,3 13 ,4 84 ,9 21 ,7 44 ,2 10 ,4
Cd μg /L 0 ,04 <0 ,02 – <0 ,02 0 ,04 <0 ,02
B μg /L 43 ,9 31 ,0 54 ,6 27 ,0 22 ,8 13 ,8
Al μg /L 9 ,5 2 ,3 30 ,1 2 ,5 1 0 1 18 ,5
Tl μg /L <0 ,02 <0 ,02 – <0 ,02 – <0 ,02
Sn μg /L <0 ,5 <0 ,5 – <0 ,5 – <0 ,5
Pb μg /L 0 ,29 0 ,1 0 ,42 0 ,15 0 ,25 0 ,04
P μg /L 21 ,6 <10 – – – –
As μg /L 9 ,7 1 ,8 1 ,0 0 ,16 0 ,35 0 ,14
Sb μg /L 0 ,09 0 ,03 0 ,04 0 ,02 0 ,05 0 ,03
Bi μg /L <0 ,03 <0 ,03 – <0 ,03 – <0 ,03
Se μg /L 0 ,54 <0 ,5 – <0 ,5 – <0 ,5

Tulosten tulkinta
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tosta ei löydy arseenin esiintymistä hyvin selittäviä
tekijöitä.
Suuret porakaivovesien arseenipitoisuudet kes-
kittyvät Pirkanmaan vyöhykkeelle ja Tampereen
vyöhykkeelle. Keski-Suomen granitoidimassiivin
alueella arseenipitoisuudet ovat kauttaaltaan pieniä
(kuvat 2 ja 5).
Pirkanmaan vyöhykkeellä kulkee alueen halki
viistosti luoteesta kaakkoon 2–5 kilometriä leveä
katkonainen kaista, jonka alueella ja haarautumilla
sijaitsevat kaikki tutkimusalueen suurimmat pora-
kaivovesistä analysoidut arseenipitoisuudet. Vyö-
hyke alkaaNokian Siuron takaa ja kulkee Taival-
kunnan ja Sorvan kautta edelleenLempäälän puo-
lelle Säijään. Säijästä kaista jatkuu kaakkoonLas-
tustenkulmalle jahaarautuumyös koilliseenKuljun

suuntaan sekä eteläänVesilahden puolelle (kuvat
1 ja 5). Aikaisemman harvapisteisen pohjavesi-
kartoituksen mukaan (Backman et al. 1994) ar-
seenivyöhyke jatkuu kaakkoonHämeenlinnan tie-
noille asti.
Porakaivovesien suuret arseenipitoisuudet eivät
olePirkanmaan vyöhykkeellä riippuvaisia vallitse-
vasta kivilajista, vaan sekä suuria että pieniäAs-
pitoisuuksia esiintyy porakaivovesissä yhtä hyvin
pintasyntyisissä kiillegneisseissä ja -liuskeissa kuin
vallitsevissa granodioriiteissa jamuissa syväkivis-
sä. Esimerkiksi Lempäälän Säijän kylän porakai-
vovesissä on lukuisia jo aikaisemmissakin tutki-
muksissa todettuja hyvin suuria arseenipitoisuuk-
sia, kun taas läheisessäVesilahdenHinsalassa ei
arseeniongelmaa ole. Kallioperän kivilajiseurueet

Kuva 5. Porakaivovesien arseenipitoisuudet Pirkanmaalla.
Figure 5. Areal distribution of arsenic concentration in wells drilled into bedrock in
Pirkanmaa.
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ja kivilajikoostumus ovat kummallakin alueella sa-
manlaiset.
Tampereen vyöhykkeellä onTeiskossa Paarlah-
den rannallaViitapohjan jaKämmenniemen alu-
eella porakaivovesissä kohonneita arseenipitoi-
suuksia. Osalle aluetta on viime vuosina asennettu
vesijohdot, joten aikaisemmissa tutkimuksissa (Id-
man 1996a, 1996b) mukana olleet näytteenotto-
paikat eivät näy kartalla. Arseenipitoinen vyöhyke
jatkuu ilmeisesti itäänOriveden puolelleEräjärvel-
le asti.
Tutkimusalueen kallioperä on geologisen histo-
riansa aikana ollut mukanamonissamaankuoren
kehitysvaiheissa, ja sen seurauksena arseenipitoi-
set mineraalit ovat tektonisissa liikunnoissamobi-
loituneet ja päätyneet avautuneiden ”en echelon”
-tyyppisten tensiorakojen pinnoille. Tämä selittäisi

sen, että ehjän vain vähän arseenia sisältävän kal-
lioperän koostumus poikkeaa paljon arseenipitoi-
siamineraaleja sisältävistä rakopinnoista (Idman
1996a, 1996b). Vanhoissa liikuntarakosysteemeis-
sä virtaava kalliopohjavesi siis ikään kuin huuhtoo
jo valmiiksi arseenilla ”terästettyä” kiveä. Tätä tu-
keemyös se havainto, että porakaivovesien suuret
arseenipitoisuudet eivät suoranaisesti liity mihin-
kään tiettyihin kivilajeihin, joissa kaivot sijaitsevat,
vaan arseenin esiintyminen on alueellista. Edellä
esitetyn perusteella voi päätellä, että tektoniset
olosuhteet säätelevät arseenin esiintymistä kallio-
pohjavedessä. Pelkällä kivianalyysillä ei voida sel-
vittää paikkakunnan kalliopohjaveden arseeniris-
kiä eikä rajata riskialueita, vaan siihen tarvitaan
alueellistakalliopohjavesitutkimusta.

Korrelaatiot

Porakaivoveden arseenipitoisuus ei korreloimer-
kitsevästiminkäänmuunmuuttujan kanssa, mikä
on osoitus arseenin itsenäisestä geokemiallisesta
käyttäytymisestä. Korrelaatiomatriisinmukaan sel-
laisilla keskeisillä ominaisuuksilla kuten porakai-
von syvyydellä, veden happipitoisuudella ja veden
suolapitoisuudella ei ole yhteyttä veden arseenipi-
toisuuteen.
Ohessa on esimerkkinä neljä sirontakuviota ar-
seenista ja sen kanssa parhaiten korreloivistamuut-
tujista. Kuvioiden asteikot ovat logaritmisia (log10).
Kuvioihinonpunaisella sovitettu pienimmänneliö-
summan periaatteella regressiosuora, joka esittää
arseenin ja ko. muuttujan välistä lineaarista riippu-
vuutta. Kuvioissa esiintyvä suureRsq on selitysas-
te eli korrelaatiokertoimen neliö. Esimerkiksi ar-
seenin jamolybdeenin välillä Rsq = 0,130, mikä
tarkoittaa sitä, ettämolybdeenin vaihtelulla voi-
daan selittää noin 13 % arseenin vaihtelusta.
Veden happamuutta kuvaava pH-arvo on kes-
keinen veden ominaisuus, joka vaikuttaamyös ar-
seenin esiintymiseen (kuva 6a). Pirkanmaan ai-
neistossa selitysasteella Rsq = 0,106 noin 10 %
arseeninvaihtelustavoidaan selittääpH-arvonvaih-
telulla. Mitä korkeampi pH-arvo on, sitä todennä-
köisempää on, että arseenipitoisuus on kohonnut.
Veden mangaanipitoisuus kuvaa kiviaineksen
mangaanipitoisuuden ohella veden hapetus-pelkis-
tysolosuhteita. Mangaani on pelkistävissä oloissa

liukoisessamuodossa ja saostuu helposti hapetta-
vassa ympäristössä. Mangaani esiintyy lähes aina
yhdessä raudan kanssa, ja nemuodostavat Suo-
messa porakaivovesien tavallisimman laatuongel-
man. Pirkanmaan aineistossa 2 % arseenin vaihte-
lusta voidaan selittäämangaanin vaihtelulla (kuva
6b).
Molybdeeni on kemiallisesti kromin sukuinen
metallinen alkuaine. Useissa tutkimuksissa arsee-
nin on todettu korreloivan merkitsevästimolyb-
deenin kanssa. Pirkanmaan aineistossa selitysas-
teellaRsq = 0,130 noin 13% arseenin vaihtelusta
voidaan selittäämolybdeenin vaihtelulla. Korre-
laatio ei ole kovin merkittävä, mutta se on paras,
mitä arseenilla tässä aineistossa on (kuva 6c).
Bariumon kemiallisesti kalsiumin ja strontiumin
kaltainenmaa-alkalimetalli, jota esiintyy pienissä
määrin porakaivovesissä. Monista aineista poike-
ten bariumia esiintyy runsaamminmaaperän kuin
kallioperän pohjavedessä (Lahermo et al. 2002).
Suuret arseenipitoisuudet ovat alueilla, missä po-
rakaivovesissä on vähän bariumia ja päinvastoin.
Pirkanmaan aineistossa selitysasteellaRsq= 0,113
noin 11 % suurista arseeneista voidaan selittää pie-
nillä bariumpitoisuuksilla (kuva 6d). Laskevasta
regressiosuorasta nähdään, että korrelaatio on ne-
gatiivinen.
Arseenin esiintymistä ei voi selittäämuilla liuen-
neilla aineilla. Veden pH-arvo, molybdeenipitoi-
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Kämmenniemen–Viitapohjan alueella. Pirkanmaan
vyöhykkeellä ainoastaanNokialla on paikoin hie-
man kohonneita antimonipitoisuuksia, muttaLem-
päälän suurten arseenipitoisuuksien alueella anti-
monia ei esiinny kalliopohjavedessä.

Kuva 6 c. Porakaivoveden arseenipitoisuuden ja molybdeeni-
pitoisuuden (Mo) korrelaatio Pirkanmaalla.
Figure 6 c. The interrelationship of arsenic and molybdenum
(Mo) concentrations of the bedrock groundwater in Pirkanmaa.

Kuva 6 a. Porakaivoveden arseenipitoisuuden ja pH-arvon
korrelaatio Pirkanmaalla.
Figure 6 a. The interrelationship of arsenic concentrations and
pH-values of the bedrock groundwater in Pirkanmaa.

Kuva 6 b. Porakaivoveden arseenipitoisuuden ja mangaanipi-
toisuuden (Mn) korrelaatio Pirkanmaalla.
Figure 6 b. The interrelationship of arsenic and manganese (Mn)
concentrations of the bedrock groundwater in Pirkanmaa.

Kuva 6 d. Porakaivoveden arseenipitoisuuden ja bariumpitoi-
suuden (Ba) korrelaatio Pirkanmaalla.
Figure 6 d. The interrelationship of arsenic and barium (Ba)
concentrations of the bedrock groundwater in Pirkanmaa.

suus ja bariumpitoisuus yhdessä selittävät vajaan
kolmanneksen veden arseenin vaihtelusta. Anti-
moni (Sb) on kemiallisesti arseenin lähisukulainen,
mutta ne näyttävät esiintyvän toisistaan riippumatta
eri alueilla. Pirkanmaan tutkimusalueella runsaam-
min antimonia oli vain Tampereen vyöhykkeellä
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Johtopäätökset

Puolimetalli arseeni (As) on pohjavedessä hape-
tusasteenmukaan joko arseniitti- (AsO2

-) tai arse-
naatti- (AsO4

3-)-ionina. Arseeni näyttäämielellään
liikkuvanSuomenkalliopohjavesille tyypillisellä lie-
västi emäksisellä pH-alueella. Arseenilla on heik-
ko positiivinen korrelaatio molybdeenin (Mo) ja
heikkonegatiivinenkorrelaatiobariumin (Ba) kans-
saPirkanmaanporakaivovesissä. Näistähyvinniuk-
kaliukoinenmolybdeeni esiintyy tyypillisesti syvis-
sä kalliopohjavesissä, kun taas tätä liukoisempi
barium on selvästi yleisempi rengaskaivoissa ja
matalissa pinnallisissa pohjavesissä.
Porakaivovesien arseenipitoisuus on alueellista
eikä ole riippuvainen kivilajista tai kivilajiseurueis-
ta, vaan samankaltaisissa kivissä saattaa lähekkäin

esiintyä sekä suuria että pieniä pitoisuuksia. Tutki-
musalueella ainoastaanKeski-Suomen granitoidi-
kompleksinmassiivisten syväkivien kalliopohjave-
sissä oli vain pieniä arseenipitoisuuksia.
Arseenipitoiset porakaivot ovat kymmeniä kilo-
metrejä pitkissä katkonaisissa nauhamaisissa vyö-
hykkeissä. Arseeninesiintymiselläon ilmeisestivah-
va tektoninen kontrolli, elimuinaiset kallioperän
liikunnot ovat rikastaneet arseenipitoisiamineraa-
leja joillekin nykyisille tai entisille rakopinnoille.
Pirkanmaalla luoteesta kaakkoon kulkeva arsee-
nipitoisten porakaivojen kaista on terävärajainen.
Porakaivovesien arseenin riskialueiden tunnistami-
nen ja rajaaminen onnistuu vain kattavalla alueelli-
sella kalliopohjavesitutkimuksella.
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ARSEENI KITTILÄN POHJAVESISSÄ KESKI-LAPISSA

Heikki Tanskanen, Pertti Lahermo ja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi

Tanskanen, Heikki, Lahermo, Pertti ja Loukola-Ruskeeniemi,Kirsti 2004.
Arseeni Kittilän pohjavesissä Keski-Lapissa. Arseeni Suomen luonnossa,
ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tutkimuskeskus, 123–134, neljä
kuvaa ja viisi taulukkoa.

Geologian tutkimuskeskus kokosi elokuussa 1998–2000 Kittilän alueelta
yhteensä109 vesinäytettä, joista 68oli luonnontilaisista lähteistä, 22 porakaivoista
ja loput rengaskaivoista, latvapuroista ja kaivannoista. Lisäksi kerättiin 26 orgaa-
nistapohjasedimenttinäytettä lähdepuroista jamuista latvapuroista.Tavoitteenaoli
selvittää, kuinka paljon ja missä muodossa arseenia esiintyy luonnontilaisessa
pohjavedessäKeski-Lapissaalueella, jossaarseeniaonkallioperässä jamoreenissa
keskimääräistä enemmän. Toinen tavoite oli arvioida, miten alueen lukuisat
kultamineralisaatiot heijastuvat pohjaveden arseenipitoisuuksissa.

Tulokset osoittavat, että tutkimusalueen pohjavedet ovat lievästi emäksisiä ja
sisältävät enemmän liuenneita aineita kuin Suomen pohjavedet keskimäärin.
Lähdevesien pH-arvon mediaani oli 7,50 ja porakaivovesien 7,25. Eräillä
kalsiumpitoisilla vihreäkivialueilla sijaitsevien lähteiden vesienpH-arvot olivat yli
8,00. Lähdevesissä ei ole ihmisen toiminnan aiheuttamia merkkejä, kuten kohon-
neita nitraatti- tai kloridipitoisuuksia. Soasjärven koillisrannalla ja sieltä itään
olevalla Sotkaselällä sijaitsevista lähteistä mitattiin korkeita arseenipitoisuuksia:
maksimipitoisuus oli 36,2 μg/L. Soasjärven lähteissä anomaaliset As-pitoisuudet
ovat vainmuutamankilometrinpäässäIsoKuotkonkultamineralisaatiosta.Vesien
suuret arseenipitoisuudet eivät kuitenkaanaina liity tunnettuihinkultaesiintymiin.
Arseeni esiintyy Keski-Lapissa hapen kyllästämissä pohja- ja pintavesissä
hapetusasteella +5. Poikkeuksena oli vesinäyte, joka otettiin kallioon poratusta
porakaivosta heti kaivon valmistuttua. Kaivovedessä oli sekä +3:n että +5:n
hapetusasteella esiintyvää arseenia.

Tanskanen, Heikki, Lahermo, Pertti and Loukola-Ruskeeniemi, Kirsti
2004. Arsenic in groundwater in Kittilä, Finnish Lapland. Arsenic in Finland:
Distribution, Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Fin-
land, 123–134, four figures and five  tables.

TheGeologicalSurvey ofFinland(GTK)carriedout ahydrogeochemical study
of arsenic in August of 1998, 1999 and 2000 by collecting 109 water samples from
68 natural springs, 22 wells drilled into Precambrian bedrock and from a few dug
wells,headwater streams andponds inmining sites. Inaddition, 26 organic stream
sediment samples were collected from headwater streams and from other streams
originating in major springs. The target of the survey was to collect information
about theoccurrenceand speciationofarsenic innatural waters incentral-Lapland
characterizedby elevatedconcentrations ofarsenic inbedrockand, consequently,
in fine fractions of glacial till. Another aim was to detect the possible correlation
between arsenic in groundwater and stream sediments in the occurrence of
numerous small gold occurrences in the same area.

The results of the study show that the groundwaters are slightly alkaline
containing considerable amounts of dissolved solids as compared with typical
Finnish acidic and more diluted groundwaters. The median pH values in spring
waters was 7.50 and in water from wells drilled into bedrock 7.25. In certain areas
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characterized by composed of carbonate rich volcanites the pH of groundwater
exceeded the value of 8.00. There are practically no signs of anthropogenically
enhanced components such as chlorides and nitrates in water discharged from
natural springs in this forested and thinly populated study area. The highest As
concentrations in spring water were found on the northern shore of lake Soasjärvi,
northeast of the village of Kiistala. In one spring not far from a small gold showing
the arsenic concentration was 36.2 μg/L. The elevated As concentrations are not,
however,necessarily associated withgoldoccurrences.Arsenicoccurs in shallow
groundwaters of theKittilä study areapredominantly inoxidized (As+5) speciation
form.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): arsenic, ground water, springs,
bedrock, drilled wells, hydrochemistry, stream sediments, chemical compo-
sition, Kittilä, Finland.
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JOHDANTO

Pohjoiskalottiprojekti, joka toteutettiin 1980-lu-
vun alussa, kattoi Suomen, Norjan jaRuotsin alu-
eet 66. leveysasteen pohjoispuolella. Sen yhtenä
tuloksenaoli geokemiallisiakarttoja, joukossamyös
kartta arseenin pitoisuuksistamoreenin hienoai-
neksessa (Bølviken et al. 1986). Pohjoiskalotti-
projektin kartassa (MAP 12) näkyi, että arseenia
esiintyypoikkeuksellisenpaljonKeski-LapissaKit-
tilän kunnan pohjoisosissa. Tämä oli ensimmäinen
laaja-alainen tutkimus, joka paljasti arseenin run-
saan esiintymisenKeski-Lapissa. Koko Suomen
kattavamoreenin hienoaineksen alkuainekoostu-
muksen kartoitus osoitti, ettäKittilän alueella La-
pissamoreeni sisältää keskimääräistä suurempia
arseenipitoisuuksia (cf. Koljonen 1992, kuva 1).
Myöhemmin tehdyssä tiheäpisteisemmässä alueel-
lisessamoreenikartoituksessa tämä laaja arseeni-
anomalia-alue on voitu rajata tarkemmin (kuva 2).
Useiden toisiaan seuraavien jääkausien aikana
mannerjää kulutti kallioita sekä kuljetti ja kerrosti
moreenia, johon on sekoittunutmyös kallioista pe-
räisin olevaa arseenia. Kittilässä arseeni on pää-
asiassa kallioperän arseenikiisua sisältävissämine-
ralisaatioissa, joihin voi liittyämyös kultaesiinty-
miä. Paitsi varsinaisessa kultaesiintymässä, arsee-
nia voi olla keskimääräistä enemmänmyös kulta-
esiintymänympäristössäpitkin sitäkallioperän siir-
to- tai hiertovyöhykettä, johon kultamalmin synty

Kuva 1. Arseenin kokonaispitoisuus moreenin hienoaineksessa
(raekoko alle 0,06 mm) Suomessa. Kittilän tutkimusalue merkitty
karttaan (pohjakartta on julkaistu Suomen Geokemian Atlaksessa,
osa 2, 1992, Koljonen 1992).
Figure 1. Distribution of total arsenic concentrations in the fine
fraction (< 0.06 mm) of till. The Kittilä study area in central Lapland
is marked (base map has been published in The Geochemical Atlas
of Finland. Part 2, 1992, Koljonen 1992).

As mg/kg
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liittyy. Tämän vuoksiKittilän alueellamoreenin ar-
seenipitoisuuden avulla on mahdollista karkeasti
rajata kultaesiintymille otollinen alue, kunmanner-
jään liikkeiden vaikutukset anomalianmuotoon ja
laajuuteen huomioidaan.
Mitenmoreenin ja kallioperän arseenipitoisuus
heijastuu pohjaveden arseenipitoisuudessa?Voi-

ko pohjaveden arseenipitoisuutta käyttää apuna
kultaesiintymien paikantamisessa? Tämä seikan
selvittämiseksi tutkimuskohteeksi valittiinKeski-
Lapista noin 2500 neliökilometrin suuruinen alue,
jossamoreenissa on tavallista suurempia arseeni-
pitoisuuksia (kuva 2). Näytteenotto keskittyi kah-
delle alueelle, joista eteläinen vyöhyke ulottuuKit-

Kuva 2. Kallioperän kivilajikoostumus ja arseenin kokonaispitoisuus moreenin hienoaineksessa (alle 0,06
mm) Kittilän tutkimusalueella Keski-Lapissa (yksinkertaistettu kallioperäkartta perustuu Lapin
vulkaniittiprojektin aineistoon, Lehtonen et al. 1998, ja Geologian tutkimuskeskuksen tietokantoihin v.
2002). Kultaesiintymät ovat Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoista (Eilu 1999).
Figure 2. The composition of Precambrian bedrock and the distribution of total arsenic concentrations in
the fine fraction (< 0.06 mm) of till in the Kittilä study area, central Lapland (simplified bedrock map is
based on the data of the Volcanite Project of Lapland, Lehtonen et al. 1998, and dabases of the Geological
Survey of Finland in 2002). Gold occurrences are from the databases of the Geological Survey of Finland
in 2003 (Eilu 1999).
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tilänSirkan kylästäTepsan kylään. Pohjoinen näyt-
teenottotihentymä onKittilän kunnan koillisosassa
Kiistalan ja Pokan välisellä laajalla alueella (kuva
3). Näytteenottopisteet ovat epätasaisesti jakau-
tuneina laajalle alueelle, jossa sekä lähteitä että
porakaivoja on vähän. Kylien välillä on laajoja
asumattomia tasaisia ja soisia alueita.

Näytteet kerättiin vuosien 1998–2000 elokuus-
sa, koska elokuussa pohjaveden laadun vaihtelut
ovat yleensä pieniä. Vuoden 1998 elokuussaKit-
tilässä oli kuitenkin poikkeuksellisen runsaita sa-
teitamuihin vuosiin verrattuna, mikä aiheutti tulvia
ja pohjaveden pinta nousi tavallista korkeammalle.

Näytteenotto ja analysointi

Vesinäytteitä otettiin 68 lähteestä, 22 kalliopo-
rakaivosta ja kahdesta kuilukaivosta (kuvat 3 ja

4). Näiden lisäksi näytteet otettiin 12:sta latvapu-
rosta, joiden veden laatu on lähdeveden kaltaista.

Kuva 3. Kallioperän kivilajikoostumus ja lähdeveden arseenipitoisuus Kittilän tutkimusalueella Keski-
Lapissa.
Figure 3. The bedrock composition and arsenic concentrations of spring water in the Kittilä study area in
central Lapland.
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Näytteitä otettiinmyös viidestä kaivannosta tai lou-
hoskuopasta. Purojen ja lähteiden pohjasta kerät-
tiin yhteensä 26 orgaanista sedimenttinäytettä. Po-
rakaivojen vesinäytteet otettiin hanojen kautta si-
ten, että vettä valutettiin ennen näytteenottoa, kun-
nes lämpötila vakioitui. Näytteenoton yhteydessä
mitattiin veden lämpötila, pH ja sähkönjohtavuus.
Soasjärvenkoillisrannaltapurkautuvasta lähteestä
otettiin vesinäyte perättäisinä vuosina, jotta voitiin
arvioida veden laadussa tapahtuviamuutoksia (tau-
lukko 1). Merkittäviämuutoksia veden koostu-
muksessa eimuutamaa alkuainetta lukuun otta-
mattahavaittu. PienipH:nnousuon lisännyt alumii-
nin liukoisuutta niin, että pitoisuudet ovat alentu-
neet pieneen osaan aikaisemmasta. Myös kupari-
ja booripitoisuudet ovat alentuneet vuoden aikana.
Sen sijaanmangaanin ja nikkelin pitoisuudet ovat
hieman nousseet happamuuden pienentyessä. Ke-
mistiHannaKahelinGTK:sta tutki arseenin olo-
muotoa vuonna 1998Kittilän tutkimusalueelta ote-
tuista seitsemästä vesinäytteestä.

Kuva 4. Luonnontilainen Paulaharjun lähde Kittilän tutkimus-
alueen pohjoisosassa.
Figure 4. A natural spring in the Kittilä study area.

Taulukko 1. Samasta lähteestä perättäisinä vuosina otettujen vesinäytteiden ja orgaanisten sedimenttinäytteiden kemiallinen koostumus
(Soasjärven koillispäässä oleva lähde).
Table 1. Comparison of water quality and organic sediments in a spring sampled in two consecutive years (spring in the northeastern corner
of lake Soasjärvi).

Vesi Orgaaninen purosedimentti
Water Organic stream sediment

Muuttuja Yksikkö Vuosi Year Muuttuja Yksikkö Vuosi Year
Variable Unit 1998 1999 Variable Unit 1998 1999

Lämpötila Temperature oC 3,00 3,00
pH, kenttä field 8 ,1 8 ,2
EC, kenttä field mS/m 12,3 12,6
KMnO

4
-luku number mg/L 1 ,4 1 ,1

Alkaliteetti Alkalinity mmol/L 1,10 1,16
HCO

3
- mg/L 67,1 70,8

SO
4
2- mg/L 6,13 6,31

SiO
2

mg/L 7,28 7,23
NO

3
- mg/L 0 ,1 0 ,1

Cl- mg/L 0,38 0,54
Ca mg/L 17,6 17,5 Ca g/kg 22,3 14,5
Mg mg/L 3,91 4,71 Mg g/kg 2,84 1,96
Sr μg/L 45,9 42,7 Sr mg /kg 63,5 52,2
Ba μg/L 0,58 0,29 Ba mg /kg 88,7 49,6
Na mg/L 1,40 1,44 Na mg /kg 87,4 70,0
K mg/L 0,18 0,21 K g/kg 0,96 1,01
Li μg/L 0,15 0,15 Li mg /kg 5,48 4,39
Rb μg/L 0,10 0,04 Rb mg /kg 2,74 3,62
Al μg/L 89,9 2,23 Al g/kg 11,2 11,4
As μg/L 24,3 24,8 As mg /kg 202 139
B μg/L 7,80 1,12 B mg /kg 8,69 9,8
Cd μg/L 0,01 0,01 Cd mg /kg 3,74 1,97
Co μg/L 0,01 0,01 Co mg /kg 15,8 5,74
Cr μg/L 0,51 0,44 Cr mg /kg 44,1 35,0
Cu μg/L 0,21 0,02 Cu mg /kg 17,0 16,2
Fe mg/L 0,05 0,02 Fe g/kg 10,3 5 ,5
Mn μg/L 0,33 0,70 Mn mg /kg 5600 557
Mo μg/L 0,70 0,68 Mo mg /kg 3,79 3,07
Ni μg/L 0,03 0,15 Ni mg /kg 19,4 11,2
Pb μg/L 0,06 0,02 Pb mg /kg 10,5 6,89
U μg/L 0,04 0,04 U mg /kg 3,27 3,45
V μg/L 0,99 1,07 V mg /kg 38,3 23,0
Zn μg/L 0,55 0,56 Zn mg /kg 418 178

Orgaaniset sedimenttinäytteet kerättiin pitkävar-
tisella haavilla. Se oli valmistettu polyamidisesta
seulakankaasta, jonka reikäkoko oli 0,06 mm.
Aluksi sekoitettiin voimakkaasti vesipatjan pohja-
osaa niin, että pohjassa olevaa irtonaista sedi-
menttiä nousi sankkana pilvenä veteen. Sen jäl-
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keenmineraaliaineksen annettiin hetken laskeutua
ja kerättiin noin 500 ml vedessä leijuvaa ainesta.
Näytteenotossa vältettiin ottamastamineraalista
ainesta, ja se onnistuikinmelko hyvin: piidioksidin
mediaaniarvo näytteissä on vain 1,36 g/kg.
Näytteenottotapoja verrattiin keskenään analy-
soimalla eri tavoin otettuja näytteitä (taulukko 2).
Huolellisesti edellä esitetyllä tavalla kerätyt orgaa-
niset sedimenttinäytteet (A) sisältävät alkuaineita
jopamoninkertaisesti enemmän kuin kiireellä suo-
raan pohjasta haavilla kouraistut (B). Orgaanisen
purosedimentin näytteenottotapa vaikuttaa siten
paljon tuloksiin. Tärkeintä on, että näytteenotto
toistetaan kerrasta toiseen samalla tavoin.
Näytteet analysoitiin kemiallisestiGeologian tut-
kimuskeskuksen laboratoriossa ICP-MS- ja ICP-
AES-menetelmillä. Vesinäytteistämääritettiin lisäksi
pH, sähkönjohtavuus, liuennut CO2- jaO2-pitoi-

suus, alkaliteetti, väri- jaKMnO4-luku, sekä sul-
faatti-, kloridi-, fluoridi-, bromidi-, piihappo-, nit-
raatti- ja fosfaattipitoisuus. Näiden lisäksi analysoi-
tiin 23 kationipitoisuutta joista tärkeimmät olivat
maa-alkalit (Ca, Mg, Sr, Ba) ja alkalimetallit (Na ja
K). Metalleja, puolimetalleja jamuita tärkeitä alku-
aineita ovat mm. Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, V, Mo, U ja
As.
Pohjavesitiedot koottiin paikkasidonnaiseksi tie-
dostoksi. Geologisessa ympäristössä ja pohjave-
sissä alkuaineiden pitoisuudet eivät yleensä esiinny
normaalijakaumanmukaisesti, vaan log-normaali
jakauma on yleisempi. Arseenijakaumien havain-
nollistamiseksi erityyppisissä pohjavesissä graafi-
sissa esityksissä käytettiin kantaluvun 10 logarit-
meja. Kahdenmuuttujan välistä yhteyttä kuvattiin
Spearmanin sijalukukorrelaatiolla (ρ), joihinuseim-
pienmuuttujien vinot jakaumat eivät vaikuta.

Taulukko 2. Kahdella eri menetelmällä otettujen orgaanisten purosedimenttinäytteiden kemiallinen
koostumus, A = huolellinen hidas näytteenotto, B = nopea näytteenotto.
Table 2. Chemical composition of organic stream sediments sampled in two different ways, A = time
consuming sampling done with care, B = fast sampling.

Orgaaninen purosedimentti Organic stream sediment

Alkuaine Yksikkö Näytteenotto Alkuaine Yksikkö Näytteenotto
Element Unit Sampling Element Unit Sampling

A B A B

Ag mg /kg 0 ,19 0 ,08 Mo mg /kg 3 ,29 1 ,12
Al g /kg 6 ,45 5 ,26 Na mg /kg 80 ,2 70 ,0
As mg /kg 47 ,6 21 ,1 Ni mg /kg 39 ,5 20 ,3
Au μg /kg 40 ,0 22 ,0 P mg /kg 1530 5 8 9
B mg /kg 4 ,65 2 ,53 Pb mg /kg 5 ,30 2 ,33
Ba mg /kg 3 1 0 1 0 4 Rb mg /kg 2 ,10 1 ,67
Be mg /kg 0 ,2 0 ,14 Sb mg /kg 0 ,40 0 ,13
Bi mg /kg 0 ,05 0 ,02 Se mg /kg 9 ,81 3 ,14
Ca g /kg 19 ,5 4 ,53 Si g /kg 1 ,03 0 ,59
Cd mg /kg 0 ,81 0 ,21 Sr mg /kg 51 ,1 13 ,3
Co mg /kg 25 ,0 9 ,91 Th mg /kg 1 ,18 1 ,07
Cr mg /kg 42 ,2 31 ,1 Ti mg /kg 4 2 7 4 6 8
Cu mg /kg 27 ,3 11 ,2 Tl mg /kg 0 ,15 0 ,06
Fe g /kg 73 ,3 33 ,6 U mg /kg 4 ,98 1 ,71
Hg mg /kg 0 ,118 0 ,034 V mg /kg 43 ,5 30 ,1
K g /kg 0 ,41 0 ,25 Zn mg /kg 1 2 6 49 ,5
Li mg /kg 5 ,58 7 ,69 C % 19 ,9 4 ,9
Mg g /kg 3 ,34 2 ,79 H % 2 , 8 0 ,8
Mn % 1 ,01 0 ,15 N % 1 ,2 0 ,4

Pohjavesien koostumus

Suomen lähde- ja kaivovedet ovat yleensä hap-
pamia ja sisältävät esimerkiksiKeski-Euroopan
pohjavesiin verrattuna vain vähän liuenneita aineita
(e.g. Lahermo et al. 1990). Kittilän aineistossa
lähdevesien pH-arvot ovat keskimäärin suurempia
kuin porakaivovesien pH-arvot: lähdevesien pH:n
mediaaniarvo on 7,50, kun porakaivovesienmedi-

aaniarvo on 7,25. Tähän tavanomaisesta poikkea-
vaan tulokseen on syynä se, ettämonet lähteistä
sijaitsevat vihreäkivivyöhykkeellä, jossa kalliope-
rä sisältää runsaasti kalsiumpitoisiamineraaleja
(taulukko 3A ja 3B).
Liuenneiden elektrolyyttien suhteellistamäärää
kuvaava sähkönjohtavuus (EC) onKittilässä kes-
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kimäärin korkeampi porakaivovesissä kuin lähde-
vesissä: porakaivovesien mediaaniarvo on 12,8
mS/m ja lähdevesien mediaaniarvo 11,1 mS/m.
Myös bikarbonaatin määrä on porakaivovesissä
suurempi kuin lähdevesissä. Bikarbonaattia esiin-
tyy pohjavedessä enemmän kuin muita anioneja.
Se säätelee veden hiilihappotasapainoa ja pH:ta.
Maa-alkalimetallien (Ca, Mg) ja alkalimetalleista
natriumin pitoisuudet ovat suuremmat porakaivo-
vesissä kuin lähdevesissä, mikä on sopusoinnussa
sähkönjohtavuuden ja bikarbonaattipitoisuuksien
jakaumien kanssa. Mielenkiintoisen poikkeuksen
muodostaa barium, jota on keskimäärin enemmän
lähdevesissä kuin porakaivovesissä:mediaaniarvo
lähdevesissä on 6,5 μg/L ja porakaivovesissä 4,1
μg/L. Toisen poikkeuksen muodostaa piihappo
SiO2, jota niin ikään on keskimäärin enemmän
lähdevesissä (9,5mg/L) kuin porakaivoista ote-
tuissa vesinäytteissä (8,9mg/L). Muutamissa vesi-
näytteissä on paljon sulfaatteja, mikä viittaa kallio-
perässä oleviin sulfidiesiintymiin. Sulfaatinmaksi-
mipitoisuudet ovat 19,3mg/L lähteissä ja 94,3mg/
L porakaivoissa.

Tutkitut lähteet ovat luonnontilaisia ja vainmuu-
tama on niin lähellä asutusta, että se voisi vaikuttaa
veden laatuun. Niinpä lähdevesien nitraatti- ja klo-
ridipitoisuudet (0,1–0,2 mg/L ja 0,5–0,7mg/L)
edustavat luonnontilaisen lähellämaanpintaa esiin-
tyvän pohjaveden arvoa. Muutamassa porakai-
vossa tavattu suuri veden nitraattipitoisuus (maksi-
mi 59,2 mg/L) kohottaa pihapiirissä sijaitsevien
porakaivojen veden nitraatin keskiarvoa, vaikka
mediaanipitoisuus on niinkin alhainen kuin 1,6mg/
L. Vanhoilla asuinpaikoillamaaperässä voi olla
jäljellä jopa vuosikymmeniä sitten päättyneen kar-
ja- ja viljelytalouden päästöjä. Myös porakaivo-
vesien hieman lähdevesiä korkeammat kloridipi-
toisuudet (mediaaniarvo 1,3mg/L) ovat seurausta
ihmisen asutustoiminnasta, maataloudesta ja tei-
den suolauksesta.
Kittilän seudun kallioperässä on vähemmän hap-
pamia kivilajeja kuinSuomessa yleensä. Tämä hei-
jastuumyöspohjavedenalhaisinaalumiinipitoisuuk-
sina Suomen keskiarvoihin verrattuna (cf. Tarvai-
nen et al. 2001, Lahermo et al. 2002). Raskas-
metalleista eniten on rautaa jamangaania. Pora-

Taulukko 3A. Lähteiden veden kemiallisen koostumuksen tilastollisia tunnuslukuja.
Table 3A. Statistical figures of arsenic concentrations in water from springs in the Kittilä study area.

Lähteet Springs

Muuttuja Yksikkö Lukumäärä Minimi Mediaani Keskiarvo Maksimi Keskihajonta
Variable Unit Number Minimum Median Mean Maximum Std. Deviation

pH, kenttä field 68 6,20 7,50 7,51 9,00 0,66
EC, kenttä field mS/m 68 2,00 11 ,1 10 ,8 25 ,4 5,10
KMnO

4
-luku number mg/L 60 0,05 1,40 3,02 19 ,00 3,90

Alkaliteetti Alkalinity mmol/L 61 0,00 0,92 0,91 2,08 0,48
HCO3- mg/L 61 0,00 55 ,5 55 ,1 1 2 7 31 ,1
SO

4
2- mg/L 61 0,00 6,19 6,18 19 ,3 3,85

SiO
2

mg/L 67 4,43 9,48 10 ,1 16 ,1 2,90
NO

3
- mg/L 61 0,00 0,10 0,21 3,95 0,53

Cl- mg/L 61 0,02 0,53 0,72 3,93 0,57
Ca mg/L 68 1,43 14 ,5 14 ,5 33 ,4 7,74
Mg mg/L 68 0,52 2,31 3,54 14 ,1 2,91
Sr μg/L 68 6,08 27 ,1 28 ,7 61 ,2 13 ,9
Ba μg/L 68 0,25 6,47 15 ,6 1 4 9 26 ,6
Na mg/L 68 0,74 1,65 1,72 3,65 0,42
K mg/L 68 0,09 0,49 0,81 13 ,1 1,59
Li μg/L 68 0,15 0,39 69 ,0 2,66 0,75
Rb μg/L 68 0,02 0,14 0,41 7,47 1,12
Al μg/L 68 0,50 3,03 8,32 89 ,9 15 ,0
As μg/L 68 0,03 0,58 3,55 36 ,2 8,07
B μg/L 68 0,25 1,23 1,55 8,47 1,56
Cd μg/L 68 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Co μg/L 68 0,01 0,01 0,19 5,71 0,91
Cr μg/L 68 0,10 0,31 0,51 3,21 0,60
Cu μg/L 68 0,02 0,06 0,12 1,29 0,18
Fe mg/L 68 0,02 0,02 0,14 4,16 0,54
Mn μg/L 68 0,01 0,34 25 ,5 7 2 5 1 1 5
Mo μg/L 68 0,02 0,44 0,54 4,10 0,60
Ni μg/L 68 0,03 0,16 0,49 9,46 1,32
Pb μg/L 68 0,02 0,02 0,11 3,77 0,47
U μg/L 68 0,01 0,07 0,17 1,99 0,31
V μg/L 68 0,02 0,32 0,57 2,46 0,59
Zn μg/L 68 0,05 0,52 1,31 34 ,8 4,48



Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit
Heikki Tanskanen, Pertti Lahermo ja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi

130

kaivovedet sisältävät vähemmän liuennutta happea
kuin lähdevedet, mikä on luonnollista syvemmältä
kallioperästä tulevassa pohjavedessä. Sinkkiä, ku-
paria, nikkeliä ja kobolttia on enemmän porakai-
voista otetuissa vesinäytteissä kuin lähdevesissä,
mihin yhtenä syynä ovat sulfidimineralisaatioista
lähtöisin olevien alkuaineiden ohella putkistoista
liukenevat metallit. Vaikka hivenainepitoisuudet
ovatmuutenporakaivovesissä suuremmat kuin läh-
devesissä, onmyös poikkeuksia:molybdeenia, kro-
mia ja vanadiinia on enemmänKittilän lähdevesis-
sä kuin porakaivovesissä.
Lähdevesien ja latvapurovesien koostumukses-

sa ei ole suurta eroa. Latvapurot ovat pääosaksi
purouomaan purkautuvaa pohjavettä, ja sen vuoksi
ne vastaavat koostumukseltaan lähellämaanpintaa
esiintyvää ja lähteistä tai tihkuvyöhykkeistä pur-
kautuvaa pohjavettä (cf. Lahermo et al. 1996).
Virtaamattomia pintavesinäytteitä tutkittiin vain
viisi. Suurimmathivenainepitoisuudet tavattiinkah-
desta vesinäytteestä, jotka otettiin Sirkan kylässä
sijaitsevanAtrin kaivoksen montuista. Kalliope-
rässä on sulfideja ja karbonaatteja (cf. Vesanto
1979), mikä heijastuumm. vesinäytteiden korkea-
na sulfaattipitoisuutena.

Taulukko 3B. Porakaivojen veden kemiallinen koostumuksen tilastollisia tunnuslukuja.
Table 3B. Statistical figures of arsenic concentrations in water from drilled bedrock wells in the Kittilä study area.

Porakaivot Drilled bedrock wells

Muuttuja Yksikkö Lukumäärä Minimi Mediaani Keskiarvo Maksimi Keskihajonta
Variable Unit Number Minimun Median Mean Maximum Std. Dev.

pH, kenttä field 22 6,00 7,25 7,37 8,90 0,78
EC, kenttä field mS/m 22 4,10 12,8 18,8 53,5 14,3
KMnO

4
-luku number mg/L 19 0,05 1,10 4,31 21,0 6,54

Alkaliteetti Alkalinity mmol/L 19 0,22 1,18 1,38 3,49 0,97
HCO

3
- mg/L 19 13,4 73,2 93,4 213 62,2

SO4
2

- mg/L 19 0,70 10,7 19,2 94,3 23,6
SiO

2
mg/L 22 6,10 8,85 9,84 18,4 2,97

NO
3

- mg/L 19 0,10 1,57 8,59 59,2 15,9
Cl- mg/L 19 0,34 1,30 4,11 22,3 5,90
Ca mg/L 22 2,73 16,2 24,1 85,9 22,0
Mg mg/L 22 1,19 4,77 6,23 22,1 5,57
Sr μg/L 22 7,70 23,8 40,6 152 36,7
Ba μg/L 22 0,07 4,09 9,86 47,1 12,4
Na mg/L 22 1,14 1,98 3,59 19,2 4,29
K mg/L 22 0,18 0,49 1,40 6,94 1,81
Li μg/L 22 0,15 0,36 0,52 3,06 0,63
Rb μg/L 22 0,02 0,41 1,07 5,85 1,57
Al μg/L 22 0,50 0,50 3,59 29,2 6,57
As μg/L 22 0,03 0,60 1,07 7,61 1,71
B μg/L 22 0,25 1,63 11,2 59,9 19,2
Cd μg/L 22 0,01 0,01 0,03 0,26 0,07
Co μg/L 22 0,01 0,04 0,43 4,00 1,08
Cr μg/L 22 0,10 0,23 0,31 0,76 0,24
Cu μg/L 22 0,02 5,97 21 ,30 198 43,6
Fe mg/L 22 0,02 0,02 0,37 6,34 1,34
Mn μg/L 22 0,04 1,62 29,6 301 73,6
Mo μg/L 22 0,02 0,20 0,27 1,70 0,35
Ni μg/L 22 0,03 0,45 5,64 48,4 11,5
Pb μg/L 22 0,02 0,15 0,29 1,72 0,43
U μg/L 22 0,01 0,04 0,66 11,2 2,37
V μg/L 22 0,01 0,15 0,26 1,01 0,29
Zn μg/L 22 1,13 9,90 27,4 171 47,8

Pohjaveden ja orgaanisten sedimenttien arseenipitoisuus

Arseeninmediaaniarvo on lähdevesissä ja pora-
kaivovesissä 0,60 μg/L, mutta lähdevesien keski-
arvopitoisuus on suurempi. Tämä johtuu siitä, että
muutamissa lähteissä on poikkeuksellisen korkeat
arseenipitoisuudet. Suurin tavattu lähdeveden pi-

toisuus on 36,2 μg/L. Sekä lähdevesien että pora-
kaivovesien arseenin mediaaniarvo on kuitenkin
Kittilässä korkea koko maan arvoihin verrattuna
(taulukko 4). Tuhannen kaivon tutkimuksessaSuo-
men porakaivojenmediaaniarvo on 0,16 μg/L ar-
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seenia (Lahermo et al. 2002). GTK:n pohja-
vesitietokannanporakaivovesien arseenipitoisuuden
mediaani on 0,57 μg/L (n = 2033, 30.10.2002).
Korkeat arseenipitoisuudet esiintyvät kahtena
ryhmänä tutkimusalueen pohjoisosassa, joista toi-
nen Soasjärven pohjoispuolella Iso-Kuotkon kul-
taesiintymän lounais- ja kaakkoispuolella (kuva
3). Alueen kallioperä koostuu erityyppisistämeta-
vulkaniiteista. Toinen korkeiden arseenipitoisuuk-
sien ryhmä on edellisestä itään noin 20 km päässä
Sotkaselässä. Alueen tyypillisiä kivilajeja ovat run-
saastikalsiumia sisältävätmetasedimenttikivet, jois-
sa on kapeitamustaliuskehorisontteja. Korkein ar-
seenipitoisuus 36,2 μg/L tavattiinSoasjärveen pur-
kautuvasta lähteestä. Tämä on korkein Suomen
lähdevesissä tavattuAs-pitoisuus. Sotkaselän läh-
devesissä suurin arseenipitoisuus oli 19,6 μg/L.
Latvapuroissa arseenipitoisuudet ovat vähäisiä.
Korkein latvapuron arseenipitoisuus 3,5 μg/L ta-
vattiin Soasjärven alueenNuutijoelta. Koko Suo-
men latvapurovesiin verrattuna arvo on kuitenkin
kymmenkertainen (mediaani 0,36 μg/L, Lahermo
et al.1996).
Suomessa talousveden arseenille asetettu 10 μg/
L:n enimmäispitoisuus ei ylity yhdessäkään tutki-
musalueen porakaivoista otetussa vesinäytteessä.
Korkein porakaivoveden arseenipitoisuus tutki-
musalueella on 7,6μg/L. Suomen porakaivoista on
tavattu jopa yli 2000 μg/L:n arseenipitoisuuksia,
joten tutkittujenKittilän porakaivovesien arseeni-
pitoisuudet ovat siihen verrattuna pieniä (cf.Back-
man & Lahermo, Juntunen et al. tässä julkaisus-
sa). Kuilukaivovesien arseenipitoisuus oli kaikissa
näytteissä alle 0,3 μg/L. Atrin kaivoksen pääkai-
vannosta Sirkassa otetuissa vesinäytteissä korkein

arseenipitoisuus oli 7,4 μg/L. Kaivos kuuluu So-
dankylänKaarestunturiltaTepsan jaSiitosen kautta
Sirkkaankulkevaankultakriittiseenvyöhykkeeseen.
Arseenipitoisuuden riippuvuuttamuiden pohja-
vedessä liuenneena olevien ainesten kanssa selvi-
tettiin Spearmanin sijalukukorrelaatiokertoimien
avulla. Tilastollisestimerkitseviäkorrelaatioita (mer-
kitsevyystaso p < 0,01) Kittilän lähdevesien ar-
seenipitoisuudella on seuraavienmuuttujien kans-
sa: kenttä-pH (ρ = 0,53**), kenttä-EC (ρ =
0,62**), HCO3

– (ρ = 0,57**), SO4
2- (ρ =

0,51**), Ca (ρ = 0,69**), Mg (ρ = 0,38**), Sr
(ρ = 0,69**), Fe (ρ = 0,36**), Mo (ρ = 0,42**),
Ni = (ρ = –0,50**) ja V (ρ = 0,52**). Porakai-
vovesillä sen sijaan ei ole tilastollisestimerkittäviä
sijalukukorrelaatioitamuiden vedestämääritetty-
jen muuttujien kanssa. Tämä on sopusoinnussa
äskettäin ilmestyneen tuhat kaivoa käsittäneen kai-
voveden fysikaalis-kemiallista laatua käsittäneen
tutkimuksen (Lahermo et al. 2002) kanssa, jossa
arseenilla todettiin olevan merkitsevä Pearsonin
korrelaatio vainmolybdeenin kanssa (r = 0,41**,
n = 263). Samansuuruinen korrelaatio arseenin ja
molybdeenin välillä onmyösGTK:n pohjavesitie-
tokannassa (r = 0,43***, n = 1941).
Orgaanisten purosedimenttien arseenipitoisuus
vaihteli 1:n ja 929:n mg/kg:n välillä. Soasjärven
alueen lähteissä orgaanisen sedimentinAs-pitoi-
suus oli jokaisessa näytteessä yli 200 mg/kg. Suu-
rin pitoisuus on pohjoisen tutkimusalueenVasik-
kaselänSippikämpän lähteen sedimentissä. Latva-
purojen orgaanisissa sedimenteissäKittilän tutki-
musalueen eteläosissa arseenipitoisuus oli poik-
keuksetta alle 200 mg/kg. Tunnusomaista on, että
korkeat arseenipitoisuudet sijaitsevat sellaisilla

Taulukko 4. Nykyisen tutkimuksen pohjavesien arseenipitoisuuden (μg/L) vertailu koko Suomen pohjavesien
arseenipitoisuuksiin (Geologian tutkimuskeskuksen pohjavesitietokanta, lokakuu 2002).
Table 4. Arsenic concentrations (μg/L) in groundwater in the present study compared with arsenic concentrations in the whole
of Finland (groundwater database of the Geological Survey of Finland, October 2002).

Arseeni pohjavesissä Kittilässä GTK pohjavesitiedosto
Arsenic in groudwaters of central Lapland GSF groundwater database

Lähteet Porakaivot Lähteet Porakaivot
Springs Drilled wells Springs Drilled wells

Keskiarvo Mean 3 ,55 1 ,07 0 ,58 18 ,0
Mediaani Median 0 ,58 0 ,60 0 ,10 0 ,53
Keskihajonta Std. Deviation 8 ,07 1 ,71 2 ,81 1 2 1
Minimi Minimum 0 ,03 0 ,03 0 ,01 0 ,01
Maksimi Maximum 36 ,2 7 ,61 36 ,2 2230
2% prosenttipiste, Percentile 0 ,03 0 ,03 0 ,03 0 ,05
98% prosenttipiste, Percentile 35 ,8 7 ,61 4 ,65 1 9 1

Lukumäärä Number 68 22 7 4 1 2033
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Arseenin olomuodot

alueilla, joissa puroveden pH on yli 7,5. Lähde- tai
puroveden sekä vastaavan orgaanisen sedimentin
arseenipitoisuudet korreloivat keskenään. Kittilän
tutkimusaineistossa orgaanisten sedimenttien ar-
seenipitoisuus on koko Suomen aineistoon verrat-
tunapoikkeuksellisenkorkea:mediaaniarvo onKit-
tilässä 50 mg/L, kun taas koko Suomessa pitoi-
suus on vain 2,9mg/L.
Orgaanisen purosedimentin sisältämällä arsee-
nillaonmerkitseväkorrelaatiobariumin (ρ= 0,79*)
mangaanin (ρ= 0,71*) jamolybdeenin (ρ= 0,79*)
kanssa. Tämämerkitsee sitä, että arseeni esiintyy
orgaanisissa purosedimenteissä yhdessämangaani-
valtaisten saostumien kanssa. Sen sijaan sedimen-
tin magnesiumin (ρ = –0,90**) ja alumiinin (ρ =
0,74*) kanssa arseeni korreloi negatiivisesti.
Lähdevesien arseenipitoisuudella onmerkittävä
tai erittäin merkittävä vuorovaikutus seuraavien
orgaanisissa sedimenteissä olevien alkuaineiden

kanssa: arseeni (ρ = 0,79**), lyijy (ρ = 0,57),
seleeni (ρ = –0,57*) ja vanadiini (ρ = –0,64**).
Korkea arseenipitoisuus lähdevedessä heijastuu
korkeana arseenipitoisuutena ja tavanomaista kor-
keampana lyijypitoisuutena vastaavassa orgaani-
sessa sedimentissä, kun taas suhde seleeniin ja
vanadiiniin on käänteinen. Lähteiden orgaanisen
sedimentin arseenipitoisuus korreloimerkittävästi
raudan (ρ = 0,76**), mangaanin (ρ = 0,66**),
koboltin (ρ = 0,56*) ja uraanin kanssa (ρ = 0,59*).
Orgaanisen sedimentin raudan ja koboltin välillä ei
olemerkittävää tilastollista riippuvuutta, mutta sen
sijaan kaikkienmuiden yllämainittujen alkuainei-
den kesken on korrelaatiota. Tulosten perusteella
voi arvioida, että arseeni kerasaostuu lähteissä rau-
dan jamangaanin kanssa orgaaniseen sediment-
tiin. Purovesien arseenipitoisuudella ja vastaavan
orgaanisen sedimentin alkuainepitoisuudella ei ole
merkittäviä korrelaatioita.

Arseeni ja kulta

Arseeni on rikin jälkeen yleisin kullan seuralais-
alkuaine. Sillä on taipumus rikastua tausta-arvos-
taan jopamonikymmenkertaisestikultamalmien lä-
heisyydessä. Tässä tutkimuksessa kultapitoisuus
analysoitiin vain orgaanisista sedimenteistä. Sedi-
menttien kultapitoisuudet vaihtelivatmääritysrajan
2 μg/kg:n jamaksimiarvon 42 μg/kg:n välillä. Me-
diaaniarvo oli 5,9 μg/kg. Alueellisesti kulta on ja-
kautunut orgaanisissa sedimenteissä tasaisemmin
kuin arseeni. Sekä Tepsan Lomajärvellä että poh-
joisessa Soasjärvellä esiintyy kultaa. Orgaanisessa

sedimentissä olevan kullan ja arseenin välillä ei ole
merkittävää korrelaatiota. Sedimentin kultapitoi-
suus eimyöskään korreloi veden arseenipitoisuu-
den kanssa. Kultapitoisuudet ovatKittilän orgaani-
sissa sedimenteissä selvästi Suomen tausta-arvoja
korkeampia. Alueellisesti tarkastellen moreenin,
lähdevesien ja lähteiden orgaanisten sedimenttien
arseenipitoisuudella on selvä yhteys kultaesiinty-
miin. Kultapitoisuuseikuitenkaanyksittäisissänäyt-
teissä korreloiminkäänmuun tutkitun alkuaineen
tai yhdisteen pitoisuuden kanssa.

Arseenin hapetusmuodoilla on tärkeämerkitys,
kun arvioidaan arseenin esiintymistä pohja- ja pin-
tavedessä sekä arseenialtistuksen terveysvaikutuk-
sia. Arseeni voi luonnossa esiintyä usealla hape-
tusasteella: –3, 0, +3 ja +5, ja näistä hapetusasteet
+3 ja +5 ovat tärkeimmät. Arseenin liukoisuus
vaihtelee hapetusasteen ja olomuodonmukaan pal-
jon, eikämitään yleispätevää esiintymismallia ole
voitumääritellä. Arseeninbiologistavaikutusta aja-
tellen tiedetään kuitenkin, että alemmalla hapetus-
asteella arseniitissa esiintyvä arseeni (As+3) onmyr-
kyllisempi kuin hapettunut arsenaatin arseenimuo-
to (As+5).

Kittilästä otettiin kesällä 1998 seitsemän vesi-
näytettä arseenin olomuotojen tutkimusta varten.
Näytteet otettiinmuun vesinäytteenoton yhteydes-
sä ja preparointi suoritettiinmodifioidulla Ficklin-
ioninvaihtomenetelmälläviivytyksettähetinäytteen-
oton jälkeen (Ficklin 1983). Vesien arseenipitoi-
suuksia ei etukäteen tiedetty, joten näytteenotto-
paikat valittiin satunnaisesti. Kolme näytettä oli
porakaivoista ja neljä lähteistäKittilän eteläosasta
Tepsasta ja pohjoisosastaSoasjärven alueelta (tau-
lukko5). Preparoiduistanäytteistä analysoitiin ICP-
MS-menetelmällä sekä As3+:n että As5+:n pitoi-
suus. Näytteistämääritettiinmyös arseenin koko-
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naispitoisuus, ja se täsmäsi viidenarvoisen ja kol-
menarvoisen arseeninyhteenlasketunmääränkans-
sa. Tämä osoittaa, että arseenia eimerkittävässä
määrin esiinny tutkituissa näytteissämuilla hape-
tusasteilla.
Kuudessa näytteessä seitsemästäAs5+-pitoisuus
ylittimääritysrajan 0,04 μg/L, mutta vain yhdessä
näytteessä As3+-pitoisuus oli tätä määritysrajaa
korkeampi. Kolmessa lähdevesinäytteessä arsee-
nipitoisuus ylitti juomaveden terveydellisen raja-
arvon 10 μg/L jamaksimipitoisuus oli 32,1 μg/L

As5+-olomuotoa. Suasselän länsipuolella, Soaso-
jan latvahaarassa sijaitsevan Sippikämpän lähde-
vettä käytettiin 1950-luvullametsätyökeskuksen
talousvetenä. Se sisältää 12,2 μg/L viiden arvoista
arseenia. Muista poikkeava näyte numero seitse-
män sisältää sekä viidenarvoista että kolmenar-
voista arseenia (taulukko 5). Kyseessä on näyt-
teenottoa edeltävänä päivänä porattu kaivo, josta
näyte otettiin koepumppauksessa tulleesta vedestä.
Yleensä porakaivovesien happipitoisuus on alhai-
sempi kuin lähdevesien, joten se selittää tuloksen.

Taulukko 5. Eri hapetusasteilla esiintyvän arseenin pitoisuudet (μg/L) pohjavedessä Kittilän tutkimusalueella (arseenin olomuotomääritykset
on tehnyt kemisti Hanna Kahelin).
Table 5. Concentrations of arsenite and arsenate in groundwater (μg/L) in the Kittilä study area (the speciation determinations were carried
out by chemist Hanna Kahelin).

Olomuoto Speciation

Näytenume ro
Sample no. As+3 As+5 As+3+As+5 As (kokon. total) Paikka Location Näytetyyppi Sample type

1 0 , 0 4 0 , 7 7 0 , 7 7 1 , 2 4 V ir t t iövaara Lähde Spring
2 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 2 9 Mus tonen Porakaivo Drilled well
3 0 , 0 4 3 , 1 3 3 , 1 3 2 , 7 4 Mäkivaa ra Porakaivo Drilled well
4 0 , 0 4 1 2 , 3 1 2 , 3 1 2 , 2 S ipp ikämppä Lähde Spring
5 0 , 0 4 2 3 , 3 2 3 , 3 2 4 , 1 Soas järv i Lähde Spring
6 0 , 0 4 3 2 , 1 3 2 , 1 3 4 , 1 Soas järv i Lähde Spring
7 3 , 5 0 2 , 8 3 6 , 3 4 7 , 2 6 Mäkivaa ra Uusi porakaivo New drilled well

Johtopäätökset

Tutkimuksenmukaan pohjavedetKeski-Lapis-
sa Kittilän alueella ovat emäksisiä ja sisältävät
enemmän liuenneita aineita kuinSuomen pohjave-
det keskimäärin. Lähdevesissä ei ole ihmisen toi-
minnasta johtuvia epäpuhtauksia. Tulokset osoit-
tavat, että arseeni kerasaostuu lähteissä raudan ja
mangaanin kanssa orgaaniseen sedimenttiin. Lat-
vapuroissa arseeni esiintyy sedimentissä yhdessä
mangaanivaltaisten saostumien kanssa.
Lähdevesien arseenipitoisuudet ovat paikoinhuo-

mattavan korkeitamuihinSuomen lähdevesiin ver-
rattuna. Korkeinmitattu arseenipitoisuus oli 36,2
μg/L, joka on samalla korkein SuomessaGTK:n
tietokannassa oleva lähdevedenAs-pitoisuus. Kor-
keat arseenipitoisuudet lähdevesissä sijaitsevat tut-
kimusalueen pohjoisosassa lähellä Iso Kuotkon
kultaesiintymää. Tutkimusalueenmuissaosissanäin
selvää alueellista yhteyttä kullan kanssa ei kuiten-
kaan esiinny.
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ARSEENI PILAANTUNEISSA MAISSA,
YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTI JA ARSEENIN

EKOTOKSIKOLOGIA

Kati Vaajasaari, Eija Schultz ja Jaana Sorvari

Vaajasaari, Kati, Schultz, Eija ja Sorvari, Jaana 2004. Arseeni pilaan-
tuneissa maissa, ympäristöriskien arviointi ja arseenin ekotoksikologia.
Arseeni Suomen luonnossa, ympäristövaikutukset ja riskit. Geologian tut-
kimuskeskus, 135–152, viisi kuvaa ja neljä taulukkoa.

Tässä artikkelissa esitetään lyhyt katsaus pilaantuneiden maiden nykytilaan
Suomessa ja annetaan tyypillisimpiä esimerkkejä ihmisen toiminnasta
aiheutuvista arseenipäästöistä maaperään. Luvussa on myös kuvattu yleisellä
tasolla, miten pilaantuneiden maiden ympäristöriskien arviointia tehdään, mitä
asioita riskinarvioinnissa on otettava huomioon ja mitä työvaiheita ja
tutkimustuloksia riskinarviointi vaatii tuekseen. Lisäksi tähän lukuun on
koottu tietoa arseenin haitallisuudesta ympäristössä (ekotoksisuus) ja sen
haitallisuuteen ja pysyvyyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten kulkeutumisesta,
muuntumisesta ja kertymisestä eliöihin.

Tämänhetkisenkokemuksenperusteella tyypillisiäarseeninpilaamiamaa-alueita
ovat mm. suolakyllästämö- ja ampumarata-alueet. Suolakyllästämöillä havaitut
maaperänarseenipitoisuudet ovat vaihdelleet kohteenmukaan10 ja 26 000 mg/kg:n
välillä. Suomessa maaperää pidetään yleensä pilaantuneena silloin, kun sen
arseenipitoisuus ihmisen toiminnan seurauksena on yli 50 mg/kg. Kunnostuksen
yhteydessä ylöskaivettu pilaantunut maaonongelmajätettä, jos senarseenipitoisuus
on yli 1000 mg/kg. Ampumarata-alueiden kartoituksissa arseenipitoisuudet ovat
olleet huomattavastipienempiäkuinkyllästämöalueilla, tyypillisestialle 200 mg/kg.
Arseenia voi löytyämyös metalli-,maali-,öljynjalostus- jagraafiseen teollisuuteen,
romuttamoihin ja suureläinsuojiin liittyviltäpilaantuneiltaalueilta.Kaatopaikoilta
arseenia voijoutua ympäristöönkunnostuksen yhteydessäkaatopaikoille sijoitetuista
pilaantuneistamaamassoista taikyllästetystäpuutavarasta sekäerilaisista teollisen
toiminnan jätteistä, kuten tuhkista ja kuonista.

Arseenilla ei näytä olevan erityistä kertymistaipumusta kasveihin tai eläimiin.
Jos kuitenkin ympäristön arseenipitoisuus on suuri, eliöiden kudosten
arseenipitoisuudet ovat suuremmat kuin puhtaassa ympäristössä. Arseenin
vaikutusten selvittämistä hankaloittaa usein sen esiintyminen yhdessä muiden
haitallisten aineiden kanssa. Ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila, pH,
happipitoisuus jakemiallisten sitoutumispaikkojenmäärä,maa-aineksessa säätelevät
arseeniyhdisteidenmuuntumista jabiosaatavuutta.Haitallisuuteen vaikuttaa lisäksi
se, kuinka pitkään arseeni on ollut maaperässä. Arseeniyhdisteiden muuntumista,
kuten pelkistymistä ja orgaanisten yhdisteiden muodostumista, tapahtuu myös
biologisenaktiivisuuden tuloksena.Epäorgaaniset arseeniyhdisteet ovat tavallisesti
ympäristössä myrkyllisempiä kuin mikrobitoiminnan tuottamat orgaaniset
arseeniyhdisteet.Arseeninekotoksisuutta todellisissapilaantuneissakohteissaon
tutkittu toistaiseksi vähän. Standardimenetelmillä tehdyissä testeissä, joissa
maaperänäytteisiinonkeinotekoisesti lisätty arseenia, änkyrimadoille, lieroille ja
hyppyhäntäisille myrkyllinen arseenipitoisuus on vaihdellut 10 ja 90 mg/kg:n
välillä.Tuloksiaon vaikea vertailla luonnonmailla tehtyihin tutkimuksiinerilaisten
testimenetelmien vuoksi.Koskahaittavaikutukset välittyvät osittain vedenkautta,
maanäytteen haitallisuutta voidaan arvioida myös tutkimalla maaperänäytteiden
vesiuutetta vesieliöillä.
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Vaajasaari, Kati, Schultz, Eija and Sorvari, Jaana 2004. Arsenic in
contaminated soils, assessment of environmental risks and ecotoxicology. Ar-
senic in Finland: Distribution, Environmental Impacts and Risks. Geological
Survey of Finland, 135–152, five figures and four table.

This paper briefly describes the main anthropogenic sources of soil contami-
nation in Finland and the typical industrial sources of arsenic. Basic information
on the environmental risk assessment procedure and the ecotoxicity of arsenic in
terrestrialandaquaticenvironments arealsopresented.Thearseniccontamination
in Finnish soils has typically been caused by wood impregnation plants and
shooting ranges. At non-functioning wood impregnation plants, arsenic concen-
trations in soils have been varied between 10 and 26 000 mg/kg depending on the
site. In Finland, soil is considered contaminated when the arsenic content due to
anthropogenic activity exceeds 50 mg/kg. Contaminated excavated soil in which
the arsenic content exceeds 1000 mg/kg is considered hazardous waste. At
shooting ranges, arsenic contamination levels have been much lower, typically
below 200 mg/kg, than in soils contaminated by waterborne chromated copper
arsenate (CCA) impregnating agents. Other potential anthropogenic sources of
arsenic include themetal,paint oil refinery andgraphic industries, scrap yards and
animal shelters. Arsenic can also be released into the environment from landfills
containing industrial ashes and slag, CCA treated wood waste or arsenic
contaminated soil.

It appears that plants and animals do not bioaccumulate arsenic to a significant
extent, although concentrations in tissues tend to be higher in organisms dwelling
in an environment with high arsenic concentration. Usually there are other
contaminants present, which makes it difficult to assign the adverse effects to
arsenic in particular. Transformation and bioavailability of arsenic compounds
are largely dependent on environmental conditions such as temperature, pH,
oxygen concentration, and the number of chemical binding sites in soil. Ageing
also has a significant impact on the availability. In addition to these abiotic
processes, there are several active biological reactions, for example reduction
and synthesis of organic compounds, leading to the transformation of arsenic
compounds in soil. In general, inorganic arsenic compounds are more toxic
than organic compounds produced by microbial activity. Experimental results
relevant to arsenic ecotoxicity in Finnish field situations are still few. With the
use of standardized laboratory methods, arsenic concentrations from 10 to 90
mg/kg in spiked samples have been shown harmful for enchytraeids, earth-
worms and springtails. However, these results are difficult to apply to actual
field conditions. Since harmful effects are mediated in large part by soil water,
aquatic tests on water extracts of soil samples are suggested as appropriate for
assessing soil toxicity.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): enviromental geology, soils, pollu-
tion, arsenic, toxicity, risk assessment.
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Pilaantuneet maat

Nykytila Suomessa

Pilaantuneellamaaperällä tarkoitetaan aluetta,
jonkamaaperästä aiheutuu merkittävää välitöntä
tai välillistä vaaraa luonnolle, ympäristölle tai ter-
veydelle. Pilaantuneiksi ei kuitenkaan lueta alueita,
joiden haitallisten aineiden pitoisuudet ovat luon-
taisesti korkeita (Puolanne et al. 1994). Esimer-

kiksi arseenin luontaiset pitoisuudetSuomessa voi-
vat kallioperämme luonteen vuoksi olla tietyillä
alueilla Suomen keskimääräisiä taustapitoisuuksia
huomattavasti korkeampia.
Maa-alueiden pilaantuneisuuden selvittäminen ja
pilaantuneen alueen rajaaminen vaativat tuekseen
hyvät taustatiedot alueen toiminnoista, kemikaa-
lien laadusta, määrästä ja käyttäytymisestämaa-
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perässä. Taustaselvitysten lisäksi tarvitaan myös
luotettavia tietoja alueen haitallisten aineiden pitoi-
suuksista. Tämänhetkisen kokemuksen perusteel-
la tyypillisiä arseenin pilaamiamaa-alueita ovat
mm. suolakyllästämöalueet ja ampumarata-alueet.
Pilaantuneidenmaiden toimialakohtaisen jaottelun
mukaan arseenia voi löytyämyös sellaisista koh-
teista, joissaonollutmetalliteollisuutta, maaliteolli-
suutta, öljynjalostusteollisuutta, graafista teollisuutta,
romuttamoja ja suureläinsuojia. Yksistään arsee-
nin pilaamien kohteiden rajaaminen pilaantuneiden
maa-alueiden koko joukosta ei olemahdollista,
koska pilaantuneilla alueilla havaitaan yleensä sa-
manaikaisesti useita eri pilaantumista aiheuttavia
yhdisteitä.
Pilaantuneiden maa-alueiden selvitys- ja kun-
nostusprojekti (SAMASE) valmistui vuonna 1994.
Sen jälkeen rekisteritietoja on päivitetty (kuva 1 ja
2). Suomessa eniten pilaantumista ovat aiheutta-
neet polttoaineen jakelu ja autokorjaamot, auto-
maalaamot ja romuttamot, kaatopaikat, sahat, suo-
lakyllästämöt, ampumaradat jametalliteollisuus
(kuva 1).
Suomessa on viimeisen 15 vuoden aikana kun-
nostettu yli 2000 pilaantunuttamaa-aluetta. Vuo-
sittain kunnostetaan 350–450 kohdetta (Pyy
2003). Pilaantuneidenmaa-alueiden rekisteritieto-

sahat ja kyllästämöt,

sawmills and wood 

impregnation plants

6 %

polttoaineen jakelu,

petrol stations

33 %

korjaamot, romuttamot

& maalamot,

garages and scrap 

yards

13 %kaatopaikat, landfills

12 %

metalliteollisuus,

metal industry

4 %

muu teollisuus,

other industry

6 %

ampumaradat,

shooting ranges

9 %

muut, other activites

17 %

Kuva 1. Pohjavesialueilla sijaitsevien mahdollisesti pilaantuneiden maa-alueiden lukumäärien
jakautuminen toimialoittain ympäristöhallinnon alueellisten ympäristökeskusten toimialueilla
(T. Haavisto 2003, julkaisematon aineisto).
Figure 1. Human activities (number of sites in percentage distribution) which have potentially
caused soil contamination in groundwater areas in Finland (T. Haavisto 2003, unpublished).
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Kuva 2. Mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet alueellisten ympäristö-
keskusten toimialueilla vuosina 1994 ja 1999 (T. Haavisto 2003,
julkaisematon aineisto).
Figure 2. Number of potentially contaminated sites in different parts
of Finland, 1994 and 1999 (T. Haavisto 2003, unpublished).
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jen mukaan mahdollisesti pilaantuneiden kohtei-
den lukumäärä on jonkin verran lisääntynyt vuo-
desta 1994 eri alueellisten ympäristökeskusten toi-
mialueilla (kuva 2). Suuri osa näistä kohteista on
vielä tutkimatta ja/tai kunnostamatta.

Teollisesta toiminnasta maaperään
aiheutuvat arseenipäästöt

Maaperän luontainen arseenipitoisuus riippuu
alueen kallioperänmineraalikoostumuksesta. Siksi
arseenin pitoisuusmaaperässä voi joillakin alueilla
Suomessa, kuten Pirkanmaalla, olla luontaisesti
huomattavasti korkeampi kuinmuualla Suomessa
(ks. luku 3).
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen teke-
mässä selvityksessä on tutkittu maaperän haitta-
aineiden taustapitoisuuksiaHelsingin alueellamaa-
perän pintakerroksissa (Salla 1999). Noin 100
näytteenottopistettä valittiinmahdollisimman luon-
nontilaisilta havu- ja sekametsäkankailta jamuuta-
ma näyte kuivatuilta soilta sekä korpi- ja lehtomet-
sistä. Rakennetuista puistoista ja entisiltä pellolta
kerättiin 8maanäytettä. Tutkimuksen tulosten pe-
rusteella todettiin, että arseenipitoisuuksissa ei ol-
lutmerkittäviä eroja rakennettujenpuistojen ja luon-
nonmaiden välillä. Arseeni olimyös tasaisesti si-
toutunut sekä humus- ettämineraalimaakerrok-
seen. Luonnonmaissa humuskerroksen keskimää-
räinenAs-pitoisuus oli 3,6mg/kg jamineraaliker-
roksen vastaavasti 3,4mg/kg (Salla 1999).
Koska arseenia esiintyy useiden sulfidimalmien
yhteydessä, suuret arseenipitoisuudet ovat tyypilli-
siäkaivosalueille. Muita ihmisen toiminnastaperäi-
sin olevia kohonneitamaaperän arseenipitoisuuk-
sia ovat aiheuttaneet mm. arseenipitoisia ilmapääs-
töjä tuottava teollisuus, arseenipitoisia lannoitteita
tai torjunta-aineita käyttävämaatalous, puukylläs-
tämöt ja ampumaradat (Lehto et al. 1998, Mela-
nen et al. 1999, Naumanen et al. 2002). Valtaosa
Suomessa ilmaan päätyvistä arseeni-, kromi-, ku-
pari- ja sinkkipäästöistä syntyymetalliteollisuuden
prosesseistamuutamassa yksittäisessä teollisuus-
laitoksessa (Melanen et al. 1999).
Suolakyllästämöidenmaaperästä analysoidut ar-
seenipitoisuudet ovat yleensä ylittäneet selvästi
maaperän kunnostusvaatimuksille asetetut raja- tai
ohjearvot (raja-arvo 50 mg/kg ja ohjearvo 10 mg/
kg) sekä ylöskaivettuna joskus jopa ongelmajät-

teen raja-arvot (1000 mg/kg) (Dahlbo 2002). Pi-
toisuustasot ovat vaihdelleet kohteen mukaan 10
ja 26 000 mg/kg:n välillä. Ampumarata-alueilla
pääasiallisin haitta-aine on lyijy (Pb). Haulit ja luo-
dit sisältävät kuitenkin myös antimonia (Sb), ar-
seenia (As), kuparia (Cu), sinkkiä (Zn) ja nikkeliä
(Ni) (Naumanen et al. 2002). Ampumarata-aluei-
den tutkimuksissa arseenipitoisuudet ovat olleet
alle 200 mg/kg, eli huomattavasti pienempiä kuin
kyllästämöalueilla (Naumanen et al. 2002). Tä-
mänhetkisten rekisteritietojenmukaan romuttamoil-
ta löytyneet arseenipitoisuudet ovat olleet kohta-
laisen pieniä ja ylittävät lähinnä vainmaaperän pi-
laantuneisuuden arvioinnissa käytetyt ohjearvot
(T. Haavisto 2003, julkaisematon aineisto).
Puutavaraa on käyttöiän pidentämiseksi jo pit-
kään käsitelty erilaisilla puusuoja-aineilla. Nämä
lisäävät puun kestävyyttä hometta, kosteutta, bak-
teereita ja hyönteisiä vastaan. Eniten käytettyjä
puunsuoja-aineita kosteassa ympäristössä ovat
suolakyllästeet CCA (chromated copper arsena-
te), joilla tarkoitetaan kupari-, kromi- ja arseeni-
yhdisteitä sisältäviä puun kyllästeaineita (Hingston
et al. 2001). CCA-kyllästeaineet jaetaan arseeni-
pitoisuutensamukaan tyyppeihinA (16 % arsee-
nia), B (45 % arseenia) ja C (24–34 % arseenia).
Maailmanlaajuisesti nemuodostavat edelleenkin
tärkeimmän puun kyllästeiden ryhmän, joista tyyp-
piCon tällähetkelläyleisimminkäytetty (Hingston
et al. 2001). Suomessa CCA-kyllästeitä on käy-
tetty 1950-luvun alkupuolelta lähtien. Kyllästetys-
tä puusta suuri osa on käsiteltyCCA-kyllästeellä
(Vihavainen 1989).
Kupari-, kromi- ja arseenisuoloja sisältävillä kyl-
lästysaineilla on käsiteltymm. puhelin- ja lyhtypyl-
väitä. Vuosikymmeniä sitten kuparin, kromin ja
arseenin haitallisuutta ei vielä tunnettu, eikä niiden
käsittelyssä osattu noudattaa varovaisuutta. Tästä
syystä kyllästeaineita on usein päässyt valumaan
tai tippumaanmäristä tukeistamaaperään. Arsee-
nia jamuita kyllästeiden tehoaineita on voinut jou-
tuamaaperään myös kyllästetystä puujätteestä.
Puun kuorijätettä löytyy useinmaa-aineksen seas-
ta vanhoilta kyllästämöalueilta, mikä osoittaa, että
puut on kuorittu vasta kyllästyksen jälkeen (Lehto
et al. 1998).
Suomessa toimii ja on toiminut lukuisia CCA-
puukyllästämöjä. Suuri osa näistä on pohjavesi-
alueilla tai vesistöjen lähellä, mikä on aiheuttanut
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pilaantumisriskin (Lehto et al. 1998). Tämänhet-
kisten rekisteritietojen mukaan koko maassa ar-
vioidaan olevan suolakyllästeiden pilaamiamaa-
alueita noin 185 kappaletta (T. Haavisto 2003,
julkaisematon aineisto).

Kyllästetty puu ja kaatopaikat

Kyllästetystä puutavarasta syntyvät jätteet ai-
heuttavat haittaa ympäristössä. Saksassa jaRans-
kassa on 2,1–2,4 miljoonaa tonnia ongelmajät-
teeksi luokiteltua puujätettä (Hingston et al. 2001).
Myös Suomessa rakennus- ja purkutoiminnasta
syntyvä kyllästetty puutavara luokitellaan ongel-
majätteeksi uusitussa ympäristöministeriön asetuk-
sen yleisempien jätteiden ja ongelmajätteiden luet-
telossa (YM:n asetus nro1129/2001). Suomessa
on arvioitu vuosina 2000–2015muodostuvan vuo-
sittain 150 000–200 000 m3 suolakyllästettyä jä-
tepuuta, josta kierrätykseen arvioidaan vuodesta
2000 alkaen saadun noin 69 000–132 000 m3/
vuosi (Vennamo 2000).
Suurimmat ongelmat kyllästeaineiden käytössä
liittyvät puutteelliseen tietoon kyllästeiden pitkäai-
kaisista liukoisuusominaisuuksista ja -nopeudesta.
Puunsuojauksessa käytettävä kyllästeaineenmää-
rä on usein ylimitoitettua. Kyllästetyn puun painos-
ta noin 10 % voi muodostua kyllästeaineista.
(Hingston et al. 2001). Kromia ja arseenia sisältä-
vien puunsuojakemikaalien käyttö on sallittu vain
maan tai veden kanssa pysyvään kosketukseen
joutuvassa puutavarassa sekä sellaisissamaan ylä-
puolisissa rakenteissa, jotka edellyttävät erityistä
suojausta. Esimerkkinä näistä ovat laituritolpat,
maahan saakka ulottuvat tolpat sekä kaiteiden kal-
taiset turvallisuutta edistävät rakenteet. Haitatto-
mampiin kyllästeisiin luokiteltavat, vain kuparia ja
orgaanisia tehoaineita sisältävät puunsuojakemi-
kaalit ovat riittäviämaan yläpuolisissa rakenteissa
käytettävän puutavaran kyllästämiseen. Tällaisia
ovat esimerkiksi puutarhakalusteet, aidat ja katos-
rakennelmat (Milloin tarvitaan kyllästettyä puuta?,
esite, Suomen ympäristökeskus).
Suomessa kyllästetyn puutavaran tuotantoa sää-

dellään sekä ympäristönsuojelusäädöksillä että
kemikaalilainsäädännöllä. Arseenia ja kromia si-
sältävien puunsuojakemikaalien käyttöä on rajoi-
tettuSuomenympäristökeskuksenpäätöksellävuo-
desta 1996 lähtien. Kemikaalien lisäksimyös puu-
tavaran käyttöä ja käsittelyä jätteenä on rajoitettu.
Haitattomamman, kuparia sisältävillä kyllästeillä
käsitellyn puutavaran tuotanto jamyynti ei kuiten-
kaan ole lisääntynyt toivotulla tavalla (Ylä-Mono-
nen 2000).
Euroopankomissiossa laaditaanparhaillaankreo-
soottiöljyn ja arseenin käytön rajoituksia. Arsee-
nin kohdalla huolena on erityisestiCCA-kyllästeil-
lä käsitellyn puun käyttö leikkikentillä hiekkalaati-
koiden rakenteissa. Samoin arseenipitoisen puun
epäasianmukainen poltto on tarpeen saada EU:n
alueella hallintaan (Ylä-Mononen 2000).
Kaatopaikat voivat aiheuttaa arseenipäästöjä
ympäristöönsä, mikäli niille on joutunut kyllästet-
tyä puujätettä. Koska kyllästetty puu on ongelma-
jätettä, sitä ei hyväksytä rakennuspuujätteeksi.
Kyllästettyä puuta joutuu kuitenkin muun raken-
nusjätteenmukana kaatopaikoille, sillä erottelu ei
ole tässä suhteessa tarkkaa. Kaatopaikoille sijoi-
tetaanmyös kunnostuksen yhteydessä syntyviä ar-
seenipitoisiamaamassoja. Arseenipäästöjä kaato-
paikoilta voi aiheutuamyös teollisen toiminnan jät-
teistä ja sakoista, polttotuhkista ja kuonista sekä
yhdyskuntajätteestä. Energiajätteenä poltettavan
puun seassa kyllästetty puu nostaa tuhkanmetalli-
pitoisuudet yli kaatopaikkasijoituksen raja-arvo-
jen (Vennamo 2000).
Teollisuuden jätteiden ja pilaantuneen maa-ai-
neksen kaatopaikkakelpoisuus on arvioitava en-
nen kaatopaikalle sijoittamista (Euroopan yhteisön
virallinen lehti 2003). Tämä arviointi koostuu taus-
tatietojen keruun lisäksi tiedoista jätteen alkupe-
rästä, koostumuksesta, haitta-aineiden liukoisuus-
ominaisuuksista, biohajoavuudesta ja orgaanisen
aineksenmäärästä. Testaustulosten avulla selvite-
tään, onko jäte lainkaan kaatopaikalle kelpaavaa
ja voidaanko se sijoittaa pysyvän, tavanomaisen
vai ongelmajätteen kaatopaikalle (Euroopan yh-
teisön virallinen lehti 2003).
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Arseenin ekotoksisuus

Arseenin käyttäytyminen ympäristössä

Haitta-aineet voivat ominaisuuksiensamukaan
levitämaaperässä veden ja huokosilman välityk-
sellä. Kulkeutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat
– aineen liukeneminen veteen (sadevesi, huokos-
vesi, pohjavesi, pintavesi)

– aineen liukeneminenmuihinnesteisiin (liuottimet,
öljyt)

– aineen sitoutuminenpintamaahan (huuhtoutumi-
nen, eroosio)

– aineen haihtuminenmaan pinnalta ja vajovesi-
vyöhykkeestä

– aineenkertyminen eliöihin
– aineen sitoutuminen ilmanhiukkasiin.
Monet prosessit vaikuttavat siten haitallisten ai-
neiden leviämiseen ja käyttäytymiseen ympäris-
tössä. Maaperässä olevan haitta-aineen leviämi-
sen kannalta tärkeitä sääolosuhteita ovat sadannan
ohellamaaperän lumi- ja routajakson sekä vesis-
tön jääpeitteisen ajan pituus.
Arseeni liikkuu yleensä helposti ympäristössä.
Maaperässä liikkumista rajoittavat kuitenkin voi-
makas sitoutuminen savekseen, hydroksideihin ja
orgaaniseen ainekseen (Kabata-Pendias & Pen-
dias 1992). Eräät hiivat hapellisissa jametanogee-
niset bakteerit hapettomissa oloissametyloivat ar-
seenia. Tällä onmerkittävä vaikutus haihtuvan ar-
seenin kulkeutumisessamaaperästä ilmakehään.
Myös saastumisen aiheuttaja vaikuttaamerkittä-
västi arseenin liikkuvuuteen ja sitenmyös sen va-
hingollisuuteen eliöille (Bockting & Van derBerg
1992). Esimerkiksi kaivosjätteestä ja lietteestä
peräisin olevat arseenipäästöt käyttäytyvät eri ta-
valla.
Veteen liuenneena arseeni esiintyy pääasiassa
arsenaattina, arseniittina, metyyliarsonihappona
(MMAA) ja dimetyyliarsiinihappona (DMAA).
Orgaaniset arseeniyhdisteet, kuten arsenobetaiini,
arsenokoliini, tetrametyyliarsoniumsuolat ja arsee-
nia sisältävät sokeri- ja lipidiyhdisteet, ovat tyypil-
lisiämerieliöille, muttaniitä esiintyy jossainmäärin
myös maaeliöissä (Geiszinger et al.1998).

Kertyminen eliöstöön

Arseenilla ei ole suurta kertymistaipumusta kas-
veihin tai eläimiin, mutta ympäristön suuri arseeni-

pitoisuus nostaamyös pitoisuutta eliöissä (Brieger
et al. 1992, Khattak et al. 1991, Otte et al.
1990). Bakteereihin arseenin ei ole todettu kerty-
vän. Aktiivinen solusta arseenia poistavamekanis-
mi säätelee bakteerin arseenipitoisuutta (Ji & Sil-
ver 1995). Mikrobit ovat kuitenkinmerkittävä te-
kijä ympäristövaikutusten kannalta, sillä ne voivat
edistää eri arseeniyhdisteiden liukoisuutta (Turpei-
nen et al. 1999). Sienillä eimyöskään lienemer-
kittävää keräämis- tai varastoimismekanismia (Sle-
kovec & Irgolic 1996).
Arseenin kertyminen kasveihin riippuu kasvu-
alustan fosfaattipitoisuudesta, kasvilajista sekä ar-
seenin kemiallisesta muodosta ja pitoisuudesta
(Otte et al.1990, Khattak et al. 1992, Carbonell-
Barrachina 1998, Chen et al. 2002). Jakaantumi-
nenkasvin eriosiinonmyös kullekin lajilleominai-
nen piirre. Kertymistä on pidetty vähäisenä, joskin
aivan viime vuosina on havaittu joidenkin saniais-
kasvien voivan rikastaa arseenia (biologinen ker-
tyvyystekijäBAF jopa 70) tehokkaasti (Ma et al.
2001, Chen et al. 2002, Francesconi et al. 2002).
Saniaiset sopeutuvat nopeasti erilaisiin olosuhtei-
siin, ja siksi onkinmahdollista, että niitä voitaisiin
käyttää arseenilla saastuneen maan puhdistami-
seen (fytoremediaatio). Kasvien taipumusta kerä-
tä arseenia on myös tutkittu yhtenä lisätekijänä
kaivosjätteiden puhdistamisessa kosteikkojen avul-
la.
Arseniitti sitoutuukasveissa fytokelatiini-nimisiin
peptideihin, jotka sitovat myös metalleja. Geeni-
manipulaation avulla onmahdollista siirtää näiden
peptidien (tai vastaavan eläinperäisenmetalleja si-
tovan peptidin) valmistuminen bakteereihin, mikä
mahdollistaisi tämänmekanismin hyödyntämisen
vesien taimaan puhdistamisessa (Sauge-Merle et
al. 2003).
Kastematojen ei ole todettu keräävän arsenaat-
tia ympäristöstä lyhyehkön altistuksen aikana, kun
niitä on altistettu pienille pitoisuuksille, muttamaa-
lajin ja arseeniyhdisteen mukaan kerääntymistä
saattaa tapahtua pitkäaikaisissa altistuksissa (Me-
harg et al. 1998, Peijenenburg et al. 1999). Kas-
tematojenAs-pitoisuudet säilyvät korkeampina,
vaikkamadot siirretään puhtaaseen maahan. Pie-
niin nisäkkäisiin arseeni ei ilmeisesti kuitenkaan
keräänny. Hiirillä jamyyrillä tehdyssä kokeessa
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BAF oli alle 1, eikä näiden lajien välillä ollut mer-
kittävää eroa (Erry et al. 2000).
Vesieliöillä tehdyissä tutkimuksissa arseenin on
todettu kerääntyvän ainakin simpukoihin (Roper
et al. 1996). Kaloihin kertyy jonkin verran arsee-
nia, mutta se myös poistuu nopeasti, kun kalat
siirretään puhtaaseen veteen. Eräillämakean ve-
den kalalajeilla, kutenmedakalla ja tilapialla teh-
dyssä tutkimuksessa havaittiin arseniitin keräänty-
vän vedestä kaloihin jopa 4–10 kertaa enemmän
kuin arsenaatin (Suhendrayatna et al. 2002a, Su-
hendrayatna et al. 2002b). Kertyneestä arseenista
poistuimedakalla 70 % ja tilapialla 90 % elimis-
töstä, kun altistus lopetettiin.

Muuntuminen

Lämpötila, pH, happipitoisuus ja sitoutumispaik-
kojen määrä esim. maa-aineksessa säätelevät ar-
seeniyhdisteiden abioottistamuuntumista, mutta
muuntumista voi tapahtuamyös aktiivisissa biolo-
gisissa prosesseissa. Nämä reaktiot vaikuttavat
arseeniyhdisteiden liukoisuuteen jakulkeutumiseen
(Turpeinen et al. 1999, Jain & Ali, 2000, Jones et
al. 2000). Arseenilla on kolme pääasiallista biolo-
gista reaktiota: hapetus-pelkistysreaktiot arseniitin
ja arsenaatin välillä, arseenin pelkistyminen jame-
tylointi sekä orgaanisten arseeniyhdisteidenmuo-
dostuminen. Näistä kaikista yhteensämuodostuu
arseenin biogeokemiallinen kierto.
Koskamaan biomassasta valtaosan muodosta-
vat mikrobit, on selvää, ettämyös arseeninmuun-
tumisreaktiot ovat paljoltimikrobien aktiivisuuden
tulosta (Turpeinen 2002). Vesiympäristössä ra-
vintoketjun alussa arsenaatti joutuu vedestä plank-
tonleviin, joissa osa pelkistyy jamuuntuumetyyli-
yhdisteiksi (Knauer et al. 1999). Epäorgaanisen
arseeninmetylointia tapahtuumikrobienohellamyös
muissa eliöissä, vaikka tutkimuksia on julkaistu
toistaiseksimelko vähän. Ravintoketjussa levä–
äyriäinen–kala arseenin pääasiallinenmuuntumi-
nen näyttää olevan hapettuminenAs3+, As+5. Me-
tyloitumista voi kaloissa tapahtua aina trimetyyli-
yhdisteiksi asti, muttamyösmetyyliryhmien irtoa-
mista eli demetylointia on havaittu. (Suhendrayat-
na et al. 2002a, Suhendrayatna et al. 2002b).

Arseenin haitallisuus ympäristössä

Haitallisia vaikutuksia ilmaistaan erilaisten tun-
nuslukujen avulla. Tavallisesti ilmoitetaan esimer-
kiksi kuolevuustestin LC50-arvo (LC = lethal
concentration), joka on se pitoisuus, jossa 50 %
testieliöistä kuolee tietyn ajan kuluessa. Jos vaiku-
tus ei ole tappava, käytetään vastaavasti ECx-
arvoja, jossa x tarkoittaa sitä prosenttilukua testi-
eliöistä, joihin vaikutus on kohdistunut. Esimerkik-
si EC25 tarkoittaa sitä pitoisuutta, jossa kasvu tai
muumitattu vaste on vähentynyt 25% kontrollieli-
öihin verrattuna jaNOEC-arvo suurinta pitoisuut-
ta, joka ei ole vielä aiheuttanut vaikutuksia koe-
eliöissä. Kertyvyyden kuvaajina käytetään kertoi-
mia, jotka ilmoittavat suhdelukuna, kuinka tehok-
kaasti aine kertyy organismiin. Esimerkiksi biolo-
ginen kertyvyystekijäBCF (bioconcentration fac-
tor) kuvaa pitoisuussuhdetta tutkittavan eliön ja
testiympäristön välillä. BAF ( bioaccumulation
factor) puolestaan kuvaa kertymistä ruuan ja juo-
maveden kautta. Ainetta pidetään erittäin kertyvä-
nä, jos BCF > 1000.
Arseeninhaitallisuuttaympäristön eliöille, eliöyh-
teisöille tai ekosysteemeille eli ekotoksisuutta tut-
kitaan käyttäen koe-eliöinämikrobeja, kasveja ja
eläimiä. Tulokset luonnollisesti vaihtelevat lajista
toiseen ja sen mukaan, mitä vaikutusta on tarkas-
teltu. Taulukkoon 1 on koottu eräitä tavallisimpien
koe-eliöiden toksisuusarvoja. Kirjallisuudesta löy-
tyy vain niukasti tietojamaaperäeläimillä tehdyistä
toksisuustesteistä (Lock & Janssen 2002). Lyhyt-
aikaiset tappavat pitoisuudet ovat varsin suuria
verrattuna herkemmissä pitkäaikaistesteissä saa-
tuihin pitoisuuksiin. Taulukossa esimerkiksi arse-
naatinEC50-arvo änkyrimadoille oli saman tutki-
musryhmän tekemänä lisääntymistestissä alle kol-
mannes LC50-arvosta ja lieroilla sekä hyppyhän-
täisillä ero oli yli kymmenkertainen.
Eliöiden herkkyys eri arseeniyhdisteille vaihtelee
suuresti. Herkkyyttä säätelevät sekä biologiset te-
kijät että ympäristöolosuhteet. Kun tarkastellaan
elintavoiltaan ja aineenvaihdunnaltaan hyvin erilai-
sia eliöitä, myös vaikutusmekanismit ja altistustapa
sekä kulkeutuminen soluihin ja kerääntyminen ku-
doksiin vaihtelevat. Epäorgaaniset arseeniyhdis-
teet ovat tavallisestimyrkyllisempiä kuin orgaani-
set yhdisteet. Arseniitin ensisijaisenamyrkkyvai-
kutukseen johtavanamekanismina voidaan pitää
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Testieliö  

Test organism 
Toksisuus ja testiolosuhteet  

Toxicity and test conditions 
Viite  

Reference 

Änkyrimato, Potworm,

Enchytraeus albidus 

Kompostiliero, Compostworm,

Eisenia fetida

Hyppyhäntäinen, Sringtail,
Folsomia candida 

Änkyrimato, Potworm 

Enchytraeus albidus 

Kompostiliero, Compostworm,

Eisenia fetida

Hyppyhäntäinen, Springtail, 

Folsomia candida 

Arsenaatti OECD:n keinomaassa,  
kuolevuus:  
Arsenate in OECD artificial soil,  

survival: 
LC50 90,2 mg As/kg kp/d.w., 21d (testiaika test time)  

Ei kuolleita 100 mg As/kg:n pitoisuudessa  
Not lethal at 100 mg As/kg  

Kuolleisuus < 10 % 100 mg As/kg:n pitoisuudessa 
Mortality < 10 %  at 100 mg As/kg 

Arsenaatti OECD:n keinomaassa,  
lisääntyminen:  
Arsenate in OECD artificial soil,  
reproduction:

EC50 22,9 mg As/kg, 42 d 

EC50 10,8 mg As/kg, 21 d 

EC50 13,1 mg As/kg, 28 d 

Lock & Janssen, 2002 

Kompostiliero, Compostworm

Eisenia fetida

Tuore luonnonmaa, 
LC50 n. 100 mg kaliumarsenaattia/kg tp, 56 d 
Natural fresh soil, 

LC50 ca. 100 mg potassium arsenate/kg f.w., 56 d 

Fischer & Koszorus, 
1992 

Kastemato, Earthworm, 

Lumbricus terrestris 

Hiekkainen savimaa 
LC50 400 mg arsenaattia/kg tp, 2 d 
LC50 100 mg arsenaattia/kg tp, 8d 
Sandy clay, 

LC50 400 mg arsenate/kg f.w., 2 d 

LC50 100 mg arsenate/kg f.w., 8d

Meharg et al. 1998 

Meriveden levät, 4 lajia 
Marine algi, 4 species 

Makrolevä, Macro algae,  
Fucus vesiculosus  

Arsenaatti ravintoliuoksessa  
Arsenate in medium 
EC50 33,9–319,3 mg As/l  

0,005–0,008 mg As/l 

Ismail et al. 2002 

Nikunen et al. 2000 

Äyriäinen, Crustacean 
Daphnia magna 

Ortoarseenihappo  
Orthoarsenic acid 

LC50 2,1 mgAs/l, 48 h 
LC50 6,6 mg As/l 
Arseenitrioksidi  
Arsenic trioxide 

LC50 1 mg As/l, 7 d 
Arsenaatti  
Arsenate 
LC50 5 mg As/l, 24 h 
Arseniitti  
Arsenite 
LC50 1,27 mg/l, 24 h 

Nikunen et al. 2000 

Suhendrayatna et al.

2002 

Makean veden kala (medaka),  
Freshwater fish ( medaka)

Oryzias latipes 

Aurinkoahven, Sunfish, 
Lepomis sp. 

Arsenaatti vedessä 
Arsenate in water  

30,3 mg As/l, 7 d 
Arseniitti vedessä 
Arsenite in water  

14,6 mg As/l, 7 d 

Arsenaatti vedessä 
Arsenate in water 

100 mg As/l, 2 d 

Suhendrayatna et al. 
2002 

Nikunen et al. 2000 

Taulukko 1. Arseenin myrkyllisyystietoja eräille maaperä- ja vesieliöille.
Table 1. Toxicity of arsenic to some terrestrial and aquatic organisms.
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sensitoutumistaproteiiniensulfhydryyliryhmiin, kun
taas arsenaatinmyrkyllisyys selittynee sen fosfaat-
tiamuistuttavista ominaisuuksista keskeisissä ai-
neenvaihduntareaktioissa (oksidatiivinen fosfory-
laatio).
Arseeniyhdisteillä on havaittu akuuttiamyrkylli-
syyttä ja kroonisia haittavaikutuksia yksilö-, po-
pulaatio- ja eliöyhteisötasolla. Raportoituja vaiku-
tuksia ovat mm. kuolevuus ja kasvun, fotosyntee-
sin tai lisääntymisen estyminen. Usein arseeninvai-
kutusten selvittämistä hankaloittaa sen esiintymi-
nenyhtäaikaisestimuidenhaitallisten aineidenkans-
sa.
Eri hapetusasteiden vaikutus biologisiin vastei-
siin on ilmeistä, mikä näkyy esim.Daphnia mag-
na vesikirpun LC50-arvoista (taulukko 1). Joilla-
kinmikrobeilla eroAs3+:n jaAs5+:n välillä voi olla
noin satakertainen (Cervantes et al. 1994). Kir-
jallisuudessa esiintyviä tuloksia on vaikea vertailla,

sillä testit on tehty hyvin vaihtelevissa olosuhteissa,
joten kokonaiskuvan muodostamiseksi arseenin
ympäristövaarallisuudesta tarvitaan vielä lisää tut-
kimustietoa jamenetelmien kehittämistä. Geeni-
tekniikka jamolekyylibiologiset menetelmät ovat
vauhdittaneet ainoastaan arseenin vaikutuksiamit-
taavien testien (esim. As-spesifiset valobakteeri-
kannat) ja vaikutusmekanismien tutkimusta.
Samoin kuin viime vuosina on kiinnitetty huo-
miotametallien esiintymismuotojen erilaiseen tok-
sisuuteen tai sitoutumiseenmaan tai veden orgaani-
seenmateriaaliin, myös arseenin esiintymismuoto-
jen toksisuus on ollutmielenkiinnon kohteena. Tä-
hän on osaltaan vaikuttanut kemian analyysimene-
telmien kehittyminen niin, että nykyisillämenetel-
millä voidaan luotettavastimitata ympäristönäyt-
teistä arseenin kokonaispitoisuuden lisäksimyös
eri esiintymismuodot, kutenmetyloidut johdokset.

Maaperän arseenin aiheuttamien ekologisten riskien arviointi

Prosessin kuvaus

Riskinarviointi on prosessi, jossa tunnistetaan,
määritellään ja luonnehditaan riskejä. Arviointiin
liittyviä työvaiheita ovat riskien tunnistaminen, le-
viämisen, altistuksen ja vaikutusten arviointi sekä
riskien luonnehdinta (kuva 3). Ekologisessa riskin-
arvioinnissa arvioidaanvaikutuksia eliöstöön ja eri-
tyisestimikrobeihin, kasveihin ja eläimiin. Riskin-
arvioinnin ensimmäinen työvaihe on ns. käsitteelli-
sen mallin (conceptual model) luominen. Käsit-
teellisessämallissa kuvataan tarkasteltava ongel-
ma eli saastelähde, haitta-aineiden leviämis- ja kul-
keutumisreitit sekä -mekanismit, altistumisreitit ja
-mekanismit sekä kohdeorganismit (kuva 4).
Ekologisessa riskinarvioinnissa olennaista on ar-
vioinnissa käsiteltävien kohde-eliöiden ja pääte-
pisteiden eli vaikutusten valinta jamäärittely. Tar-
kasteltaviksi altistuksen kohteiksi valitaan yleensä
tietyt ympäristön saastumisesta kertovat indikaat-
torilajit. Indikaattorilajit ovat jokoedustavia, alueella
runsaana esiintyviä ja ekologisesti tärkeitä, huo-
mattavasti altistuvia ja vaikutuksille hyvin herkkiä
tai uhanalaisia lajeja. Olennaisia ovat myös virkis-
tyksen tai talouden kannalta (metsästys, kalastus)
tärkeät lajit sekä näiden ravintolähteet. Lisäksi tär-
keitäovat uhanalaisten lajien elinkelpoisuuteenvai-

kuttavat lajit, kotieläimet jamaaperän toimintaa
ylläpitävät mikrobit. Olennaista tarkasteluun otet-
tavien lajien valinnassa onmyösmittakaavan sopi-
vuus, eli eliön elinpiirin koon tulisi olla sopiva suh-
teessa saastumisen vaikutuspiirin kokoon. Indi-
kaattorilajien valinta riippuu lisäksi tarkasteltavien
haitta-aineiden ominaisuuksista. Lajin tulisikin olla
herkkä juuri kyseessä olevalle tutkittavalle haitta-
aineelle (Sorvari & Assmuth 1998). Esimerkiksi
taulukon 1 perusteella näyttäisi siltä, että vesiympä-
ristössämakrolevät voisivat olla herkkyytensä puo-
lestahyviä arseenisaastumisen indikaattorieliöitä.
Ekologisen arvioinnin päätepisteiden tulisi olla
yhteiskunnan kannalta ja biologisestimerkittäviä,
yksiselitteisestimääriteltävissä, ennustettavissa ja
mitattavissa sekä herkkiä haitta-aineen indikaatto-
reita (Suter 1993). Päätepisteitä voivat olla esi-
merkiksi häiriöt lisääntymiskäyttäytymisessä, kuol-
leisuus ja vähentynyt poikastuotanto. Erityisen tär-
keitä päätepisteitä ekosysteemien rakenteen ja toi-
minnan kannalta ovat pitkäaikaisvaikutukset, vai-
kutukset koko eliöyhteisöön, lisääntymiskykyävaa-
rantavat vaikutukset, muut vakavat vaikutukset
(mm. immunotoksisuus ja käyttäytymistoksisuus),
laajalle alueelle leviävät vaikutukset sekä sellaiset
vaikutukset, joita aiheutuu jopa altistuksen tausta-
tasolla (Sorvari & Assmuth 1998).
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Tiedon keruu alueesta
-historiatiedot, kartat, käytetyt kemikaalit

Mittaukset alueella
-maaperä, pohja- ja pintavesi, (kasvit, eläimet)

Kriittisten aineiden valinta
- ominaisuus- ja pitoisuustiedot

Kohteen altistuksen arviointi
- altistusreitit, kohderyhmät

Kriittisten aineiden leviämisen arviointi
- aineiden ominaisuudet, ympäristöolosuhteet

Vaikutusten arviointi
- annos-vaste-yhteys, NOEC-, EC- ym. arvot

Riskien luonnehtiminen
- riskien kesto, laajuus, riskien vertailu

KOHDETIEDON
KERUU

RISKIEN 

TUNNISTA-

MINEN

RISKIEN

ARVIOINTI

Kuva 3. Pilaantuneen alueen riskinarviointiin liittyvät työvaiheet (NO)EC = (No-observed)
Effect Concentration (Sorvari & Assmuth 1998).
Figure 3. Stages in site-specific risk analysis of contaminated areas (NO)EC = (No-observed)
Effect Concentration. (Sorvari & Assmuth 1998).
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- soil, ground water, surface water, (biota) 

Selection of critical contaminants 

- properties, concentrations 

Exposure assessment 

- routes, recipients 

Assessment of migration of critical contaminants

-contaminant properties, environmental conditoins 

Impact assessment 

- dose-response relations, NOEC-, EC- etc. values 

Risk characterization

- time and spatial scale, uncertainty, risk 
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Ekologista arviointia voidaan tehdä erilaisilla
menetelmillä. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa ar-
vioinnissa ympäristöstä ja/tai eliöstöstämitattuja
pitoisuuksia voidaan verrata erilaisiin viitearvoihin.
Kvantitatiivisessa elimäärällisessä arvioinnissavoi-
daan käyttää ekotoksikologisia testejä, pilaantu-
neen kohteen eliöstöön kohdistuvia tutkimuksia
sekä erilaisiamatemaattisiamalleja.

Vertailu ekologisiin viitearvoihin

Eri lähteissä on esitetty ns. ekologisia viitearvo-
ja, joiden perusteella voidaan arvioida ympäristön
pilaantumisesta aiheutuvia vaikutuksia eliöstöön
(taulukko 2). Viitearvot voivat ilmaista esim. tiet-
tyyn lajiin haitallisesti vaikuttavia pienimpiä pitoi-
suustasoja taivielä turvallisiapitoisuustasoja. Nämä

Release
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Contact & 
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Soil 

Invertebrates

Soil 
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Kuva 4. Esimerkki ekologisten riskien muodostumista kuvaavasta käsitteellisestä mallista (U.S. EPA
1998, mukailtu).
Figure 4. Example of a conceptual model describing ecological risks at a contaminated site (U.S. EPA
1998) .
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on yleensä johdettu turva- ja epävarmuuskertoi-
met huomioon ottaen laboratoriotesteissä koe-eli-
öillä saaduista vaikutustiedoista. Eri yhteyksissä
esitetyt viitearvotvoivat vaihdellamerkittävästi siksi,
että lähtökohdat ovat erilaiset niiden johtamisessa.
Esimerkiksiperustanaolevat toksisuustiedot, eliöla-
jit ja testieliöllä saatujen laboratoriotulosten ekstra-
poloinnissa kohde-eliöön käytetyt epävarmuusker-
toimet voivat vaihdella. Mikälikyseon riskinhallin-
tatoimia ohjaavista pitoisuusrajoista, viitearvojen
välisten erojen syynävoivat luonnollisestiollamyös
erilaiset painotukset ja arvotuskysymykset (esim.
tiettyyn lajiinkohdistuvien riskien suurempi hyväk-
syttävyys).

Ekotoksikologisten testien käyttö

Pilaantuneiden maiden ekotoksisuutta voidaan
tutkiamaaperänäytteistä käyttäen erilaisiamaape-
räeläimiä ja kasveja taimikrobiologista toimintaa
kuvaaviamenetelmiä (kuva 5, taulukko 3). Vaih-
toehtoisesti haitta-aineet voidaan uuttaamaasta
veteen jamäärittää uutteen vaikutuksia vesistövai-
kutusten mittaamiseen tarkoitetuilla testieliöillä.
Tunnetuimpia vesieliöillä tehtäviä testejä, joista on

myös olemassa standardimenetelmät, ovat valo-
bakteeri-, vesikirppu-, levä- ja kalatestit. Pilaan-
tuneiden maiden ekotoksisuutta arvioitaessa on
usein hyödyllistä tutkia sekä kiinteä näyte että uute.
Suoraan kiinteästämaaperänäytteestämitattavat
ekotoksikologiset vaikutukset kuvaavat erilaisia
suoria toksisuusvaikutuksia eläimille ja kasveille,
kun taas veteen uutettavalla testaustavalla pyritään
kuvaamaan haitta-aineiden vedenmukana kulkeu-
tuvien tai veden välityksellä vaikuttavien aineiden
aiheuttamaa toksisuutta ympäristössä.
Ekotoksikologisten testien tulokset riippuvat tes-
tiolosuhteista kuten, mm. eliöstä ja sen elämänvai-
heesta, sekä altistusjärjestyksestä. Eliökokeet ovat
erityisen käyttökelpoinen arviointitapa sellaisilla
alueilla, joillaonmoniayhdessävaikuttaviahaitalli-
sia tekijöitä tai aineita, joiden ekotoksisuutta ei ole
vielä juuri tutkittu.
Maaperässä tapahtuvia eliöyhteisö- tai eko-
systeemitason vaikutustutkimuksia on tehty ehkä
enitenmikrobiologian alalla käyttäen joko toimin-
nallista tai rakenteellista lähestymistapaa tai näiden
yhdistelmää. Toiminnallisiamittareita ovat esimer-
kiksimaahengityksen, nitrifikaation tai erilaisten
entsyymien aktiivisuusmittaukset, joiden avulla ar-

Eliö Organism Pitoisuus Concentration Selitys Explanation Viite Reference

Mikrobit 
Microbes 

100 USA, kynnysarvo  
Bench mark

Efroymsson et al. 1997b 

Lierot 
Earthworms 

60 USA, kynnysarvo  
Bench mark

Efroymsson et al. 1997b 

Kasvit 
Plants 

10 USA, kynnysarvo  
Bench mark

Efroymsson et al. 1997c 

40 RIVM, toimenpideraja-arvo (EIV), 
Ecotoxicological  

intervention value (EIV)

Efroymsson et al. 1997c 

 20 CCME, kunnostuskriteeri 
maanviljelysalueella  
Remediation criteria (agricultural 

land)

Efroymsson et al. 1997a 

Terrestiset eliöt 
Terrestrial organisms 

9,9 Alustava kunnostuksen tavoitearvo 
(PRG) 
Preliminary remediation goal
(PRG)

Efroymsson et al. 1997a 

Hiiri 
Mouse 

149 Alustava kunnostuksen tavoitearvo 
(PRG) 
Preliminary remediation goal

(PRG)

Efroymsson et al. 1997a 

Päästäinen 
Shrew 

9,9 Alustava kunnostuksen tavoitearvo 
(PRG) 
Preliminary remediation goal
(PRG)

Efroymsson et al. 1997a 

RIVM = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Hollanti, Netherlands
CCME = Canadian Council of Ministers of the Environment

Taulukko 2. Arseenille esitettyjä maaperän ekologisia viitearvoja.
Table 2. Some ecological criteria for arsenic concentration in soil.
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vioidaan maan kykyä huolehtiamm. tärkeistä al-
kuaineiden kierroista ja ylipäänsä biologisesta ak-
tiivisuudesta. Rakenteellisessa lähestymistavassa
taas tarkastellaan lajienmääriä ja niiden keskinäi-
siä suhteita. Esim. arsenaatin on todettu vaikutta-
van jonkin verran maan fosfataasiaktiivisuuteen
mutta ei juurikaanmuihin entsyymeihin jamaahen-
gitystä sen on todettu jopa lisäävän (Speir et al.
1999).
Haitta-aineidenvaikutustutkimustenvertailuavai-
keuttaa käytettyjenmenetelmien kirjavuus ja puut-
teellinen dokumentointi. Ekotoksikologisten vai-
kutusten arviointiapyritäänkinyhtenäistämään stan-
dardien ja yhtenäistenmenetelmien ja ohjeistojen
avulla (taulukko 3). Esimerkkinä ohjeistoista ovat
vesiä koskevaOECD:n ohjeGuidance document
for aquatic effects assessment jamaaperää kos-

keva ISO:n ohje Guidance on the ecotoxicolo-
gical characterization of soil and soil mate-
rials. Standardisointijärjestöjen jaOECD:n inter-
netsivuilta löytyvät luettelot valmiistaohjeista. Hal-
linnollisten päätösten tukena standarditestit ovat
hyvin perusteltuja, mutta perustutkimuksen tarpei-
siin, kuten vaikutusmekanismien selvittämiseen, ne
eivät sovellu.
Varsinkin maaeliöiden toksisuustestauksessa
maan laadulla ja sillä, kuinka kauan arseeni on
maassa ollut, on suuri vaikutus. Kasveilla välittö-
mät vaikutukset saattavat vaikuttaa positiivisilta,
sillä arsenaatin on havaittu kiihdyttävän eräiden
kosteikkokasvien kasvua todennäköisesti fosfaat-
tianalogiansa takia (Carbonell-Barrachina et al.
1998).

Kuva 5. Maanäytteiden ekotoksisuuden tutkimuksissa käytettyjä
koe-eläimiä laboratorio-oloissa (a) hyppyhäntäinen Folsomia
candida, (b) kompostiliero Eisenia fetida ja (c) änkyrimato
Enchytraeus albidus. Kuvat: (a) S.P. Hopkin, Reading Univer-
sity, Iso-Britannia, (b,c) T. Vänni, Suomen ympäristökeskus.
Figure 5. Test animals used in toxicity tests under laboratory
conditions: (a) springtail (Folsomia candida), (b) compostworm,
a lso ca l led earthworm (E isenia fe t ida) and (c) po tworm
(Enchytraeus albidus). Photo: (a) S.P. Hopkin, Reading Univer-
sity, UK; (b,c) T. Vänni, Finnish Environment Institute.

A

B

C
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Microbiological test methods 

ISO 11266 

Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic 
chemicals in soil under aerobic conditions 

ISO 14238 
Determination of nitrogen mineralization and nitrification in 

soils and the influence of chemicals on these processes 

ISO 14239 

Laboratory incubation systems for measuring the 

mineralization of organic chemicals in soil under aerobic 
conditions 

ISO 14240  
Determination of soil microbial biomass 

Part 1: Substrate-induced respiration method 

Part 2: Fumigation-extraction method 

ISO 15473 
Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic 

chemicals in soil under anaerobic conditions 

ISO 16072 

Laboratory methods for determination of microbial soil 

respiration 

ISO 17155 

Determination of abundance and activity of soil microflora 
using respiration curves 

Mikrobiologiset testit 

Ohjeita orgaanisten haitta-aineiden 
biohajoavuuskokeiden suorittamiseksi hapellisissa 
olosuhteissa 

Typen mineralisaation ja nitrifikaation määritys 
maaperässä ja kemikaalien vaikutus näihin 

Orgaanisten haitta-aineiden mineralisaation 
määrittäminen maanäytteistä hapellisissa olosuhteissa 

Maaperänäytteiden mikrobimassan määrittäminen 

Orgaanisten haitta-aineiden mineralisaation 
määrittäminen maanäytteistä hapettomissa 
olosuhteissa 

Maahengityksen määrittäminen  

Maanäytteiden mikrobirunsaus ja -aktiivisuus 
hengityskäyrän avulla määritettynä 

Plant tests 

ISO 11269 

Determination of the effects of pollutants on soil flora  
Part 1: Method for the measurement of inhibition of root 

growth

Part 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of 
higher plants 

Kasvitestit 

Maaperänäytteissä olevien haitta-aineiden 
vaikutukset kasveille juurikasvun estymiseen  

Kemikaalien vaikutukset kasvien kasvuun  

Soil animal tests 

ISO 11267  

Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida)

by soil pollutants 

ISO 11268 

Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida)

Part 1: Determination of acute toxicity using artificial soil 

substrate 
Part 2: Determination of effects on reproduction 

Part 3: Guidance on the determination of effects in field 
situations 

Maaperäeläintestit 

Maanäytteiden haitta-aineiden vaikutus 
hyppyhäntäisten lisääntymiseen  

Haitta-aineiden vaikutus kompostilieroihin  

Akuutti myrkyllisyys keinomaassa 

Vaikutukset lisääntymiseen 
Ohjeet testien tekemiseen kenttäolosuhteissa 

Taulukko 3. Luettelo ISO:n vuoteen 2003 mennessä valmistuneista maan biologisen laadun arviointiin soveltuvista
menetelmistä.
Table 3. Standard tests designed for the evaluation of soil biological quality by the International Standardization
Organization (ISO) by the year 2003.

Biomonitorointi

Biomonitoroinnissamääritetään tarkasteltavan
haitta-aineen pitoisuuksia tutkittavan alueen eliös-
töstä. Eliöiden valinta riippuu osin siitä, mitä ilmiö-

tä halutaan tutkia. Esim. sammalien ja jäkälien ke-
mialliset tutkimukset antavat tietoa ilmaperäisestä
leviämisestä. Tutkimuskohteeksi valittavan lajin
valintaperusteita on esitelty tarkemmin yllä riskin-
arviointiprosessia käsittelevässä luvussa. Biomo-
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nitorointi vaatii useinmerkittäviä resursseja, jonka
vuoksi sitä ei tehdä rutiininomaisestipilaantuneiden
maiden tutkimuksissa.
Biomarkkerit ovat biologisten vaikutusten bio-
kemiallisia indikaattoreita, joille on yleensä omi-
naista laaja sovellettavuus ja yhteys tiettyyn ainee-
seen. Biomarkkereihin voidaan lukea kemialliset
jäänteet kudoksissa ja fysiologiset vasteet. Koska
biomarkkeritutkimuksista saatujen tulosten yhdis-
täminen todellisiin vaikutuksiin on vaikeaa, bio-
markkereita käytetään pääasiassa laajempien tut-
kimusten osana tukemaan alueen saastelähteiden
ja vaikutusten suhteisiin liittyviä päätelmiä (Sorvari
& Assmuth 1998).

Mallien käyttö

Terrestriset eli maassa tai maan päällä elävät
eläimet voivat altistua haitta-aineille:
– hengityselimistön kautta (ulkoilman pöly ja kaa-
sut)

– ruoansulatuksen kautta (maa-aines, ravintokas-
vit ja -eläimet sekä juomavesi)

– ihon kautta (ilman pöly ja kaasut, kontaktimaa-
ainekseen ja pinta- tai pohjaveteen).
Eliöiden altistumista ihon kautta on tutkittu lähin-
nä lieroilla, mutta tätä altistusreittiä on yleisesti
pidetty etenkin karvapeitteisillä eläimillä kokonais-
altistuksen kannaltamerkityksettömänä. Terrestri-
siin kasveihin haitta-aineet voivat siirtyä juuriston
taimaanpäällistenosienkautta. Maanpäällistenvih-
reiden kasvinosien (lehti, varret) haitta-aineiden
otto tapahtuu ilmasta käsin tulevan pölysidonnai-
sen laskeuman (kuivalaskeuman), sadeveden (mär-
kälaskeuman) tai kaasumaisten haitta-aineiden tun-
keutumisen kautta. Juurien kautta tapahtuu liuen-
neiden aineiden ottoa.
Eliöiden haitta-aineiden ottoamaaperästä voi-
daan arvioida empiiristen tutkimusten avulla joh-
detuillamatemaattisillamalleilla. Kirjallisuudestaon
löydettävissä laskentamalleja, joiden avulla voi-
daan arvioidamm. arseenin kertymistä kasveihin
ja lieroihin (taulukko 4). Nisäkkäiden, lintujen ja
petoeläinten altistumista voidaan arvioida altistus-
mallien avulla. Altistusmallienkäyttö edellyttää tie-
toja kohde-eliöiden elintavoista ja ominaisuuksista
sekä elinympäristön ja ravintolähteiden pitoisuuk-
sista.

Arvioinnin ongelmat

Ekologisten riskien arviointi sisältää useita epä-
varmuustekijöitä, jotka korostuvat tehtäessä kvan-
titatiivista arviointia. Myös kvalitatiivinen arviointi
on ongelmallista, koska toksisuustiedot vaihtelevat
eri lähteissä. Yksilöiden väliset vaihtelut mm. su-
kupuolen, iän, elinvaiheen ja elintapojen suhteen
vaikeuttavat yleistettävyyttäpopulaatiotasolle, käy-
tettiin ekologisten riskien arvioinnissamitämene-
telmää tahansa. Todelliset ekosysteemitason vai-
kutukset tulisikin sitenvarmentaa alueella tehtävillä
eliöstötutkimuksilla sekä lajisto- ja yksilömäärien
kartoituksella.
Haitta-aineiden biosaatavuus on merkittävä te-
kijä ekologisia vaikutuksia arvioitaessa. Yleensä
pilaantuneidenmaiden kemiallisissa tutkimuksissa
käytetään ns. vahvahappouuttomenetelmiä, joilla
saadut analyysitulokset kuvaavat haitta-aineen ko-
konaispitoisuuttamaa-aineksessa. Tulokset eivät
siten kuvaa todellista ympäristössä liikkuvan ja
biosaatavan haitta-aineen määrää. Näiden tutki-
misessa voidaan käyttää erilaisia liukoisuus- ja tok-
sisuustestejä. Muutamien liukoisuustutkimusten tu-
lostenperusteellaesim. suolakyllästämöalueidenmaa-
perän arseenin liukeneminenonkohtalaisenhidasta.
Hiekkamaanäytteistä arseenin liukoinen osuus ko-
konaispitoisuudesta vaihtelee 0,2 %:n ja 0,6 %:n
välillämaaperän arseenin lähtöpitoisuudesta riip-
pumatta (Ruokolainen et al. 2000, Turpeinen et
al. 2001, Vaajasaari et al. 2002). Tulokset eivät
olemaaperän ominaisuuksien ja arseenin esiinty-
mismuotojen vaihteluiden vuoksi suoraan yleistet-
tävissä. Liukoisuustestien tulosten tulkintaa vai-
keuttaa lisäksimenetelmien kirjavuus, sillä ne eivät
ole vielä vakiintuneet.
Monet eliöt sopeutuvat elämään arseenipitoises-
sa ympäristössä. Kun verrattiin kahden lierolajin
(Lumbricus rubellus ja Dendrodilus rubidus)
käyttäytymistä arseenipitoisissamaissa, puhtaalta
maalta peräisin olevat yksilöt kärsivät enemmän
kuin vanhan kaivosjätteen (arsenaattia noin 500
mgAs/kg) pilaamalta alueelta haetut yksilöt (Lang-
don et al. 2001). Sopeutumista korkeisiin arsee-
nipitoisuuksiinon todettumuillakin eliölajeillakuin
lieroilla. Ainakin eräät planktonlevät voivat sopeu-
tuaAs5+:iin, mikä on todettu mittaamalla fotosyn-
teesiä korkeassa arseenipitoisuudessa (750 mg/l)
ja puhtaassa vedessä kasvaneilla levillä. Puhtaan
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veden levissä fotosynteesi estyipitoisuuksissa, jois-
sa arseeniin sopeutuneet levät toimivat normaalisti.
Mielenkiintoistaon, että levät näyttävät olevanpoik-
keusAs3+:n jaAs5+:n suhteellisessa toksisuudessa.
Niillä on todettu toksisuuden pienenevän järjes-
tyksessä As5+ > As3+ > DMA lyhyen altistuksen
aikana (Knauer et al. 1999).
Lajistomuutosten ja lajien välisen kilpailun, yksi-
lömäärien vaihtelun jamuiden ekosysteemitason

vaikutusten selvittäminen vaatii yleensämittavia
kenttätutkimuksia, joiden tekemiseen on todelli-
sissapilaantumistapauksissaharvoinmahdollisuuk-
sia tai resursseja. Etenkin laskennallisiamalleja
käytettäessä ongelmana on mallien kuvaavuus ja
sovellettavuus tutkittavaan kohteeseen. Mallien
valinnassa tulisikinkiinnittää erityistähuomiotanii-
den soveltuvuuteen tarkasteltavana olevassa pi-
laantumistapauksessa (Sorvari & Assmuth 1998).

Taulukko 4. Esimerkkejä pilaantuneiden maiden ekologisen riskinarvioinnin laskentamalleista. BW = kehon
paino (Sample et al. 1997, 1998).
Table 4. Examples of quantitative models used in ecological risk assessment of contaminated soils. BW = body
weight (Sample et al. 1997, 1998)

Mallin kuvaus Model description Laskentakaava Model

Hengitystiheys Ia, nisäkkäät Inhalation rate Ia, mammals Ia (m
3/kg-BW) = 0.5476*BW0.8/BW

Ravinnonkulutus Ifd, jyrsijät Food ingestion Ifd, rodents Ifd (kg-ka./kg-BW) = 0.0306*BW0.546/BW

As:n kertyminen kasviin As accumulation in plants Ckasvi plant = –1.915 + 0.673*lnCmaaperä soil

As:n kertyminen lieroon As accumulation in earthworm     Cliero compostworm = 0.523*Cmaaperä soil
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Hakala, Erkki ja Hallikainen, Anja 2004. Suomalaisten arseenialtistuminen,
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taulukkoa.

Arseeni on kaikkialla elinympäristössä esiintyvä puolimetalli. Luonnossa sitä
on sekä epäorgaanisina että orgaanisina yhdisteinä. Työssä käytetään arseenin
epäorgaanisia yhdisteitä muun muassa puun suolakyllästyksessä ja
elektroniikkakomponenttien valmistuksessa. Epäpuhtautena arseenia on useissa
raaka-aineissa, kuten kupari- ja nikkelimalmeissa, kivihiilessä, öljyssä ja turpeessa,
joista arseenia voi vapautua ilmaan pölyissä ja huuruissa tai kaasumaisena
arsiinina. Kaivovesi sisältää eräillä alueilla mineraaleista liuennutta arseenia
epäorgaanisessa muodossa. Kalaravinnossa, varsinkin merikaloissa, on arseenia
pääasiassa haitattomina orgaanisina ”meri”-arseeniyhdisteinä. Arseenin
imeytyminen elimistöön ja aineenvaihdunta sekä vaikutukset ihmiseen riippuvat
suuresti arseenin kemiallisesta muodosta. Siksi on syytä tietää, missä muodossa
arseeni altisteissa on. Epäorgaaninen arseeni imeytyy nopeasti sekä
hengityselimistä että mahasuolikanavasta ja metyloituu elimistössä osittain
vähemmän myrkyllisiksi metyyliarseeniyhdisteiksi, jotka erittyvät yhdessä
epäorgaanisen arseenin kanssa virtsaan. ”Meri”-arseeniyhdisteet imeytyvät
nopeasti ja poistuvat muuntumattomina. Äkilliset arseenimyrkytykset ovat
harvinaisia ja liittyvät tavallisesti vahinkoihin tai onnettomuuksiin. Pitkäaikainen
altistuminen epäorgaaniselle arseenille aiheuttaa ihmisellä kiistatta syöpää.

Työperäinenja juomavedenaiheuttamaarseenialtistuminen tunnetaanSuomessa
kohtalaisenhyvin.Sen sijaan ravinnosta saatavanaltistuksenarviointia vaikeuttavat
niukat tiedot elintarvikkeiden sisältämästäarseenista ja senkemiallisestamuodosta.
Työssä altistuu lähes 5000 työntekijää, joiden keskimääräinen altistumistaso jää
alle10 μg/m³:n.Useilla työaloillaesiintyy kuitenkin selvästialtistavia työtehtäviä
tai lyhytaikaisia runsaastikin ohjearvon ylittäviä arseenipitoisuuksia. Ilman
arseenipitoisuuden 20 μg/m³ on arvioitu aiheuttavan 40 vuoden työssäoloaikana
noin kaksinkertaisen lisääntyneen riskin sairastua keuhkosyöpään. Juomaveden
arseenipitoisuuden ylittäessä 50 μg/L vettä pitkään käyttäneillä riski sairastua iho-,
virtsarakko- ja keuhkosyöpään on niin ikään lisääntynyt. WHO:n juomaveden
terveysperusteinen raja-arvo10 μg/L ylittyy Suomessaeräilläpaikoillakaivovesissä,
erityisesti porakaivovesissä. Suomesta pyydettyjen kalojen suurimmat
kokonaisarseenipitoisuudet ovat luokkaa 1 mg/kg, mitä ei voida pitää korkeana
arvona kansainvälisessä vertailussa.

Hakala, Erkki and Hallikainen, Anja 2004. Exposure of the Finnish popu-
lation to arsenic, effects and health risks. Arsenic in Finland: Distribution,
Environmental Impacts and Risks. Geological Survey of Finland, 153–166,
four figures and two tables.

Arsenic is a ubiquitous element with metalloid properties. In nature it exists as
both inorganic and organic compounds. Inorganic arsenic compounds are used,
among other things, as wood preservatives and in the manufacture of electronic
components.Several raw materials, suchas copper and leadores, coal,oilandpeat
contain arsenic as impurity, which may be released into the air as inorganic

153–166, 2004.
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compounds industs andfumes or as arsinegas. Incertainareas well waters contain
arsenic in an inorganic form dissolved from minerals. In marine fish, arsenic is
mainly present as harmless organic“sea”-arseniccompounds.Theabsorptionand
subsequent metabolism of arsenic, and the effects in man greatly depend on the
chemical form. It is essential to know, therefore, the chemical form of arsenic in
exposure substances. Inorganic arsenic is rapidly absorbed in the lungs and
intestine and is partly methylated in the body into less toxic methyl arsenic
compounds, which are excreted with inorganic arsenic in the urine. The “sea”-
arsenic compounds are absorbed rapidly and are excreted unchanged. Acute
arsenicpoisonings are uncommon, andare usually causedby accidents.Long-term
exposure to inorganic arsenic undoubtedly induces cancer in man.

Occupational exposure to arsenic and exposure to arsenic in drinking-water
are quite well-known in Finland. However, the estimation of exposure from
food is difficult, because our knowledge of the arsenic content and the form
of arsenic in foodstuffs is inadequate. Close to 5000 workers are occupation-
ally exposed to arsenic, but the average level is below 10 μg/m³. However, in
several fields of activity there are jobs where exposure levels are elevated or
where short-term exposure levels are much higher than the 10 μg/m³ guideline
value. It has been estimated that for a worker exposed to a concentration of 20
μg/m³ airborne arsenic for 40 years the risk of lung cancer increases about two-
fold. Also, long-term exposure to arsenic via drinking-water containing above
50 μg/L of arsenic increases the risk of cancer of skin, bladder and lungs. The
health-based guideline value proposed by WHO for arsenic in drinking-water,
10 μg/L, is exceeded in waters from drilled bedrock wells in some areas of
Finland. The highest total arsenic concentrations in fish may be of the order
of 1 mg/kg in Finland, which cannot be regarded as a high value in international
comparison.

Key words: (GeoRef Thesaurus, AGI): medical geology, arsenic, metabolism,
toxicity, health risks, Finland.
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Arseeninmyrkyllisyys on tunnettu ja sen tärkein-
tä yhdistettä arsenikkia eli arseenitrioksidia on osat-
tu valmistaa jo noin 4000 vuotta. Vasta runsaan
kolmenkymmenen vuoden aikana arseenin biolo-
gisistavaikutuksista javaiheista elimistössäon saatu
yksityiskohtaisia tietoja, kun arseenin eri yhdisteitä
on kemiallisinmääritysmenetelmin kyetty erotta-
maan toisistaan. Myös altistavia yhdisteitä ja altis-
tumista on kyetty mittaamaan tarkemmin. Tiedot
arseenin toksikologisista ominaisuuksista ovat pe-
räisinmyrkytystapauksista, eräin paikoin runsaas-
ta talousveden ja työympäristön aiheuttamasta al-
tistumisesta sekä soluviljelmillä, eläimillä ja vapaa-
ehtoisilla koehenkilöillä tehdyistä laboratoriotutki-
muksista. Arseenin ja arseeniyhdisteiden haittavai-
kutuksista sekä ihmiselle että ympäristölle on vast-
ikään julkaistu seikkaperäinen riskinarviointi (WHO
2001).
Kemiallisesti arseeni (As) onmonipuolinen alku-

aine, joka muodostaa lukuisia epäorgaanisia ja
orgaanisia yhdisteitä. Epäorgaanisissa yhdisteis-
sään arseeni on tavallisimmin hapetusasteella +3
tai +5 (As3+ ja sen yhdisteet arseniitit sekäAs5+ ja
sen yhdisteet arsenaatit). Arseenivedyssä eli arsii-
nissa (AsH3) sen hapetusaste on –3. Erityisesti
valtameristä peräisin olevassa ravinnossa voi olla
runsaasti arseenia, pääasiassa orgaanisina yhdis-
teinä, kuten trimetyyliarseeniyhdisteinä, joita ovat
arsenobetaiini (CH3)3As

+CH2COO
- ja arsenoko-

liini (CH3)3AsCH2CH2OH sekä dimetyyliarsinaat-
tina (DMA), (CH3)2AsOO

-. Useimmiten ravinnon
arseenipitoisuus onmääritetty vain kokonaisarsee-
nina.
Arseenin kemiallinenmuoto vaikuttaa arseenin
imeytymiseen elimistöön ja aineenvaihduntaan sekä
vaikutuksiin elimistössä. Siksi altistavien arseeni-
yhdisteiden tunnistaminen ja arseenin aineenvaih-
dunnan tunteminen ovat erittäin tärkeitä arseenin
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aiheuttamien terveysvaikutusten ja -riskien ar-
vioinnissa. Äkilliset arseenimyrkytykset ovat har-
vinaisia ja ne liittyvät tavallisesti vahinkoihin ja on-
nettomuuksiin, joissa altistutaan epäorgaanisille ar-
seeniyhdisteille. Merkittävimpänä arseenin vaara-
na onkin pidettävä pitkäaikaisen altistumisen vai-
kutuksia terveyteen. Seuraavassa käsitellään ar-

seenin ja sen yhdisteiden toksikologiaa ja siihen
vaikuttavia tekijöitä erityisesti työssä tapahtuvan
altistumisen kannalta. Suomessa lienee parhaiten
tutkittu työperäistä altistumista, mutta tuloksista
voi arvioidamyösmuun elinympäristön ja ravinnon
aiheuttaman arseenialtistumisen vaikutuksia.

Arseenin käyttö työssä

Arseenia käytetään työssä joko tuotteisiin lisät-
tynä seosaineena tai sitä esiintyymuiden aineiden
epäpuhtautena. Seosaineena arseenia ja sen epä-
orgaanisia yhdisteitä käytetään esimerkiksi puun
suolakyllästeiden (CCA-kylläste eli kuparikromi-
arsenaatti), lasin ja keramiikan, erikoismetalliseos-
teiden (erityisesti lyijy- ja kupariseosteet), elekt-
roniikkakomponenttien (mm. puolijohteet, arsee-
niseostetut piikiekot ja aurinkokennot) ja loiste-
putkien valmistuksessa. Arseenia epäpuhtautena
sisältävien tuotteidenkäyttöalojaovatmetallien tuo-
tanto (erityisesti sulfidimineraalirikasteiden kupa-
rin, sinkin ja nikkelin sulatusprosessit), kivihiilen
koksaus sekä akkujen valmistus (arseeni akkulyi-
jyssä) ja lataus (arseenivety). Myös turpeen tuo-
tanto ja poltto, nuohoustyö nokipölyn sisältämän
arseenin vuoksi sekä pilaantuneidenmaa-alueiden
puhdistus ja kemikaalijätteiden käsittely ja hävittä-
minen voivat aiheuttaa arseenialtistusta.
Yksittäisiä arseeniyhdisteitä käytetään pieniä

määriä laboratorioissa, eläinten konservoinnissa
sekämetallien pintakäsittelyssä, kuten alumiinin
mustavärjäyksessä ja kupariseosteiden kemialli-
sessa kiillotuksessa. Lisäksi emalin väriaineet, la-
serkirjoittimien kirjoituspää, optiset kuidut sekä
palonestoaineet (epäpuhtautena antimonitrioksidis-
sa), joita tarvitaanmm. muovipolymeerikankaiden
valmistuksessa, voivat sisältää arseenia. Eräillä
aloilla arseenia ei Suomessa enää käytetä. Arsee-
nipitoisten ”myrkkymaalien”valmistus on lopetettu
jo 1950-luvulla. Myös arseenia tehoaineena sisäl-
tävien torjunta-aineiden käytöstä on luovuttu.
Teollisuuspölyissä arseeni on epäorgaanisina yh-
disteinä, mutta niiden tarkasta kemiallisestamuo-
dosta on niukasti tietoja. Yleensä arseenin olete-
taan vapautuvan ilmaan kohtalaisen helposti liuke-
nevana arseenitrioksidina ja arseenipentoksidina.
Pelkistävissä olosuhteissa arseenista voi syntyä
nopeasti kaasumaista valkosipulin hajuista arsiinia
(kiehumispiste –55 °C).

Arseeni ravinnossa

Suomessa tunnetaan talousvesien arseenipitoi-
suudet melko hyvin. Kunnallisten vesilaitosten ve-
dessä pitoisuudet ovat yleensä selvästi alle 10 μg/L.
Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt pora- ja
rengaskaivovesien arseenipitoisuuksia vuosina
1999–2000 (cf. Lahermo et al. 2002, Backman
& Lahermo, Juntunen, tässä julkaisussa). Eräillä
alueilla porakaivojen vedessä on kohonneita ar-
seenipitoisuuksia, enimmillään jopa yli 1000 μg/L,
mikä lisäämerkittävästi tällaista vettä käyttävien
henkilöiden altistumista arseenille. Tavallisesti ar-
seeni on vesissä epäorgaanisena arseenina.
Lähes kaikissa elintarvikkeissa on pieniämääriä
arseenia. Pitoisuudet vaihtelevat alle 0,1 μg/kg:sta
muutamaan kymmeneenμg/kg:aan ja ovat yleensä
alle 10 μg/kg (WHO 2001). KohonneitaAs-pitoi-

suuksia (jopa500 μg/kg) voi olla esimerkiksi lihas-
sa, siipikarjassa ja viljatuotteissa, koska arseenia
on käytetty rehun lisäaineena (arsaniilihappo) ja
torjunta-aineena (kakodyylihappo). Myös vihan-
neksissa voi olla pilaantuneestamaaperästä tai teol-
lisuuslaitosten päästöistä peräisin olevia kohonnei-
ta arseenimääriä. Merestä peräisin olevassa ravin-
nossa on yleensä runsaasti arseenia orgaanisina
yhdisteinä. Valtamerien kaloissa ja äyriäisissä on
Kanadassamitattu keskimäärin 1600 μg/kg (vaih-
teluväli 77–4830 μg/kg) olevia pitoisuuksia ja saas-
tuneimpien vesialueiden kaloilla on tavattu kym-
meniä, jopa satoihinmilligrammoihin kilossa nou-
sevia kokonaisarseenipitoisuuksia (WHO 2001).
Ravinnosta arseenipitoisuudet on mitattu yleensä
kokonaisarseenina, eikä siten arseeniyhdisteiden
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kemiallisestamuodosta ole tarkkaa tietoa. Riisistä
on analysoitu 110–340 μg/kg:n kokonaisarseeni-
pitoisuuksia, joissa epäorgaanisen arseenin osuus
on ollut 11–91 % (Heitkemper et al. 2001). Äs-
kettäin on todettu, että ruoanlaitossa kuumennet-
taessa kalan orgaaninen arseeni voi osittain hajota
jamuuttuamahdollisestimyös epäorgaaniseksi ar-
seeniksi (Montoro 2003).
Suomessa arseenia on tutkittu Elintarvikeviras-
ton ja EELAn yhteisessä kalojen vierasainepro-
jektissa, jossa 140 järvi- jamerikalanäytteestä on
määritetty lyijyn, kadmiumin ja elohopean lisäksi
myös arseeni (Elintarvikeviraston ja EELAn jul-
kaisemattomat tulokset 2002). Korkeimmat ar-
seenipitoisuudet analysoitiin kasvatetusta kirjolo-

hesta, luonnon lohesta ja silakasta (taulukko 1).
Porin seudulta pyydetylläSelkämeren silakalla ha-
vaittiin noin kaksi kertaa korkeammat arseenipi-
toisuudet kuinmuillaSuomenlahden jaPohjanlah-
den silakkanäytteillä. Lisäksi pitoisuuksien havait-
tiinolevan suurimmillaan suurissa javanhoissa sila-
koissa sekä vaihtelevan vuodenajanmukaan (kuva
1). Tulokset ovat yhtäpitäviäMerentutkimuslai-
toksen tällä alueella havaitsemien korkeahkojen
sedimenttien arseenipitoisuuksien kanssa (cf.Lei-
vuori & Vallius, tässä julkaisussa). Korkeimmat
kalastamitatut pitoisuudet olivat luokkaa 1 mg/kg,
mitä ei voida pitää kansainvälisessä vertailussa kor-
keana arvona.
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Kuva 1. Silakan arseenipitoisuuksien vaihtelu Selkämeressä Porin seudulla eri vuodenaikoina.
Figure 1. Seasonal variation of arsenic concentration in Baltic herring in the Gulf of Bothnia near the
Pori region.

Taulukko 1. Maidon ja kalojen arseenipitoisuus Suomessa.
Table 1. Arsenic in milk and in selected fish species in Finland.

Arseeni mg/kg Arsenic mg/kg

Elintarvike Foodstuff Lukumäärä Minimi Keskiarvo Maksimi
Number Minimum Mean Maximum

Maito Milk 1 0 <0 ,005
Hauki Pike 10 0 ,022 0 ,092 0 ,170
Ahven Perch 15 0 ,010 0 ,080 0 ,288
Kilohaili Sprat 6 0 ,465 0 ,560 0 ,671
Kuha Pike perch 10 0 ,009 0 ,090 0 ,223
Lahna Bream 4 0 ,021 0 ,037 0 ,052
Lohi Salmon 8 0 ,358 0 ,735 0 ,960
Muikku Vendace 7 0 ,044 0 ,062 0 ,103
Made Burbot 7 0 ,027 0 ,093 0 ,149
Siika Whitefish 3 0 ,007 0 ,017 0 ,034
Silakka Baltic herring 32 0 ,155 0 ,414 1 ,080
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Arseenin aineenvaihdunta

Arseenin aineenvaihdunta on monimutkainen,
koska eri arseeniyhdisteet käyttäytyvät elimistössä
eri tavoin. Lisäksi eri lajien aineenvaihdunnassa on
huomattavia eroja. Pääasialliset arseenin altistu-
mistiet ovat keuhkot (arseenipitoiset pölyt, arsee-
nivety) jamahasuolikanava (ravinnon sisältämä ar-
seeni). Arseenin aineenvaihdunta seuraavassa on
koottu useista lähteistä (cf. WHO 2001, WHO
1981, Hakala 1988) ja on esitetty pääpiirteissään
kuvassa 2. Suun kautta ja hengitysteitse saatu epä-
orgaaninen arseeni käyttäytyy elimistössä samalla
tavalla, tosinmerkittävimmät pitkäaikaisen altistu-
misen vaikutukset ihmiseen poikkeavat toisistaan
selvästi altistumistienmukaan.

Arseenin joutuminen ilmastahengitysteihin ja sitä
seuraava imeytyminen elimistöön riippuvat hengi-
tetyn arseenipölyn hiukkaskoosta ja arseenin ke-
miallisestamuodosta. Alle 5 μm:n hiukkaset pää-
sevät keuhkorakkuloihin asti ja jäävät osittain sin-
ne. Noin 20–40 % arseenihiukkasista poistuu ulos-
hengitysilmanmukana. Suuremmat hiukkaset jää-
vät hengitysteiden ylempiin osiin, joista ne voivat
siirtyä limakalvojen puhdistumanmukana nieltynä
mahasuolikanavaan. Keuhkoihin jamahasuolika-
navaan joutuneet liukoiset tai jo liuoksena olevat
arseeniyhdisteet (mm. arseenitrioksidi ja -pentok-
sidi) imeytyvät yli 90-prosenttisesti. Arsiini imey-
tyy nopeasti keuhkorakkuloista. Vaikealiukoiset

Kuva 2. Arseenin aineenvaihdunta pääpiirteissään.
Figure 2. Main metabolic pathways of arsenic.
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arseeniyhdisteet, kuten kalsium- ja lyijyarsenaatti,
arseenisulfidi ja galliumarsenidi, imeytyvät keuh-
koista hitaasti ja voivat jäädä keuhkoihin useiksi
vuosiksi. Niiden imeytyminenmahasuolikanavasta
on niin ikään vähäistä, ja ne poistuvat lähes koko-
naan ulosteidenmukana. Arseenin imeytymistä eli-
mistöön ihon kautta ei tunneta tarkasti, mutta iholle
joko vahingossa joutuneet tai lääkkeinä sivellyt
liukoiset arseeniyhdisteet ovat aiheuttaneet myr-
kytyksiä.
Imeytynyt epäorgaaninen arseeni jakaantuu ve-
ren mukana elimistön eri osiin. Veressä arseenin
jakaantuminen punasolujen ja plasman kesken riip-
puu arseenin hapetusasteesta ja pitoisuudesta. Ar-
siini aiheuttaa veressä nopeasti punasolujen hajoa-
mista eli hemolyysiä. Koe-eläimillä on todettu, että
punasolujen arseenipitoisuuden suhde plasman ar-
seenipitoisuuteen on 2–7 arseniittia ja noin 1 arse-
naattia annettaessa. Ihmisellä arseenin punasolu/
plasma-pitoisuussuhteeksi onmitattu 3:1 kymme-
nen tunnin kuluttua 74As-arseniittiruiskutuksesta
suoneen. Kokoveren arseenipitoisuuden kasvaes-
sa 2,5 μg/L:sta 60 μg/L:aan suhde kasvaa noin
1:stä 3:een. Arseeni sitoutuu punasolujen proteii-
neihin huomattavasti lujemmin kuin plasman pro-
teiineihin.
Pääasiassa sairaita tai arseenimyrkytykseen kuol-
leita ihmisiä koskeneissa tutkimuksissa arseenin on
havaittu jakaantuvan laajalle eri elimiin ja kudok-
siin. Äkillisen altistumisen jälkeen suurimmat ar-
seenipitoisuudet löytyvät maksasta, munuaisista,
keuhkoista ja suolen limakalvoilta. Vähäisen pit-
käaikaisen altistumisen seurauksena arseenia ker-
tyy ihoon, hiuksiin jakynsiin. Arseeninkemiallinen
muoto vaikuttaa jakaantumiseen. Kolmenarvoinen
arseeni (As3+, arseniitti) voi sitoutua helposti ihon,
hiusten ja kynsien runsaan keratiinin sulfhydryyli-
ryhmiin. Viidenarvoinen arseeni (As5+, arsenaatti)
aiheuttaa luustossa selvästi suurempia pitoisuuksia
kuin arseniitti, mikä johtuu fosfaatin korvautumi-
sesta arsenaatilla luuston apatiittikiteissä.
Orgaanisten arseeniyhdisteiden imeytymisestä ja
jakaantumisesta ihmisessä on vain niukasti tietoja.
Harvojen käytettävissä olevien tietojenmukaan ja
eläinkokeiden perusteella orgaaniset arseeniyhdis-
teet imeytyvät nopeastimahasuolikanavasta ja ja-
kaantuvat laajalle elimistöön, lähinnä pehmytku-
dokseen, ja poistuvat elimistöstämyös suhteellisen
nopeasti. Meriravinnon sisältämät trimetyyliyhdis-

teet jamuut orgaaniset suurimolekyyliset arseeni-
yhdisteet eivät merkittävästi kerry elimistöön.
Vuonna 1973 raportoitiin ensimmäisen kerran
analyyttisestämenetelmästä, jolla pystyttiin erotta-
maan toisistaan kolmen- ja viidenarvoinen epäor-
gaaninen arseeni, monometyyliarsonaatti (MMA)
ja dimetyyliarsinaatti (DMA) (Braman et al.1973).
Vuonna 1977 osoitettiin epäorgaanisen arseenin
osittainmetyloituvan elimistössä näiksimetyyliyh-
disteiksi ja erittyvän yhdessä epäorgaanisen ar-
seenin kanssa virtsaan (Smith et al.1977). Tämän
jälkeen useat tutkimukset sekä ihmisillä että koe-
eläimilläovat osoittaneet, ettämetyloituminenmuut-
taa epäorgaanista arseenia vähemmänmyrkyllisik-
si ja helpommin virtsaan erittyviksimetyyliyhdis-
teiksi ja että DMA on arseenin päämetaboliitti.
Altistumattomilla ihmisilläarseeniaonvirtsassanoin
10 % epäorgaanisena arseenina (As3+ ja As5+),
10–20 % MMA:na ja 70–80 % DMA:na. Näiden
yhteispitoisuus on suomalaisilla tavallisesti alle
30 μg/L eli alle 400 nmol/L (Hakala et al.1991).
Lisäksi virtsassa voi olla runsaasti arseenia trime-
tyyli- jamuinaorgaanisina arseeniyhdisteinä. Ihmi-
sellämetyloitumis- ja erittymisnopeus ovat hitaam-
pia kuin useimmilla eläimillä. Silkkiapinaltamety-
loimiskyky puuttuu kokonaan. Arsenaatin on to-
dettu pelkistyvän elimistössä osittain arseniitiksi ja
myös päinvastaista arseniitin hapettumista arse-
naatiksi voi tapahtua. Arsiini (osa, joka ei aiheuta
hemolyysiä) hapettuu imeytymisen jälkeen ilmei-
sesti kohtalaisen nopeasti arseniitiksi ja käyttäytyy
sen jälkeen epäorgaanisen arseenin tavoin.
Imeytyneestä arseenista poistuu elimistöstä noin
90 % virtsan ja noin 10 % ulosteidenmukana sekä
pieni osa hien, kynsien, hiuksien ja kuolleiden iho-
solujen mukana. Arseenin on mitattu poistuvan
koko kehosta kolmivaiheisesti: puoliintumisajat
(t1/2) ovat noin 2 pv (65 % kerta-annoksesta),
10 pv (30 %) ja 38 pv (3,7 %) (Pomroy et
al.1980). Vapaaehtoisille annetusta natriumarse-
niitista (500 μgAs, suun kautta) 46% erittyi virt-
saan 4 päivän aikana (Buchet et al. 1981a). Erit-
tymisnopeus oli suurimmillaan 4–8 tunnin kuluttua
annoksesta. Erittyneestä arseenista 25 % oli epä-
orgaanista, 25 % MMA:ta ja 50 % DMA:ta. Eri
arseenimuotojen osuus virtsassamuuttui nopeasti.
Aluksi noin 75 % oli epäorgaanisena arseenina,
4–8 tunnin aikana noin 50 % oli MMA:na ja
DMA:na ja 24 tunnin jälkeen noin 75 % oli
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DMA:na. Työperäisessä altistumisessa hengitys-
teitse (As3+ jaAs5+, 8 tuntia) virtsan epäorgaanis-
ten arseeniyhdisteiden (As3+ jaAs5+) pitoisuus oli
virtsassa suurimmillaanpian altistumisenpäätyttyä,
mutta MMA:n pitoisuus vasta noin 8 tunnin ja
DMA:n pitoisuus noin 20 tunnin kuluttua altistumi-
sesta (Hakala et al. 1995). Tämän jälkeen pitoi-
suudet pienenivät noudattaen vastaavasti puoliin-
tumisaikoja noin 8, 12, 20 ja 40 tuntia.
Ravinnon mukana saadustaMMA:stametyloi-

tuu osa (10–20 %) edelleen DMA:ksi ja saatu
DMA erittyy sellaisenaan virtsaan (Buchet et al.
1981b). Meriravinnon sisältämät orgaaniset arsee-
niyhdisteet (”meri”-arseeni), kuten arsenobetaiini ja
arsenokoliini, poistuvat elimistöstä sellaisenaan erit-
täin nopeasti virtsanmukana (t1/2 noin 6 h) ja ovat
käytännössämyrkyttömiä. Orgaanisetmetyyliyhdis-
teethajoavat (demetylaatio) elimistössä takaisinepä-
orgaaniseksi arseeniksi vain hyvin vähän, jos ollen-
kaan.

Arseenin vaikutukset ihmiseen

Arseeniyhdisteiden äkillinenmyrkyllisyys piene-
nee järjestyksessä (suluissa keskimääräiset LD50-
arvot koe-eläimillä, noin mg/kg): arsiini (2–5), <
arseniitti (10), < arsenaatti (100), < MMA ja
DMA (1000), < ”meri”-arseeni (10 000). On to-
dettu, että 760 mg/m3:n arsiinipitoisuuden hengit-
täminen voi aiheuttaa kuolemanmuutamanminuu-
tin altistumisen seurauksena (LaDou 1983). Usei-
den tuntien altistuminen9–30 mg/m3:n pitoisuudel-
le on aiheuttanut oireita ihmisellä. Myrkytyksen
oireet, kuten päänsärky, vatsakivut, hengenahdis-
tus, verivirtsaisuus ja keltaisuus iholla, alkavat 2–4
tunnin kuluessa. Arsiinin toksisuus perustuu veren
punasolujen nopeaan hemolyysiin, joka vapauttaa
hemoglobiiniaplasmaan. Hemoglobiini erittyymu-
nuaisten kautta virtsaan (hematuria eli verivirtsai-
suus), ja se voi saostuamunuaisputkiin ja heiken-
täämunuaisten toimintaa (anuria eli vähävirtsai-
suus) ja vakavissa tapauksissa lopettaa niiden toi-
minnan ja aiheuttaa kuoleman.
Epäorgaanisen kolmenarvoisen arseenin suolat
aiheuttavat myrkkyvaikutuksia yleensä jonkin ver-
ran pienempinä annoksina kuin viidenarvoisen ar-
seenin suolat. Myrkytyksen oireet ovat riippumat-
tomia arseenin hapetusasteesta, mikä johtuu ilmei-
sesti in vivo-hapetus-pelkistysreaktioista. Arsee-
nitrioksidin kuolettava annos (LDLO lowest lethal
dose) ihmiselle on 1–2 mg/kg (mg ruumiin paino-
kiloa kohti). Arseenitrioksidi voi vaurioittaa hengi-
tysteiden limakalvoja ja altistuneita ihoalueita ja
aiheuttaamm. hengitysteiden ärsytystä, kipuja rin-
nassa sekä sidekalvo- ja ihotulehduksia. Nenän
väliseinän syöpymä voi syntyä parissa viikossa.
Myrkytys voi aiheuttaa turvotusta, voimakasta ve-
renpaineen laskua ja sokin. Kuoleman syy on usein
keskushermostoperäinen hengityshalvaus. Äkilli-

sen altistumisen viivästyneitä vaikutuksia ovat häi-
riöt sisäelimien, sydämen ja hermoston toiminnas-
sa sekämuutokset verenkuvassa ja ääreisveren-
kierrossa.
Orgaanisten arseeniyhdisteiden äkillisistä vai-
kutuksista on tietoja vain koe-eläimillä tehdyistä
kokeista. Akuutti LD50-arvo vaihtelee lajin ja
annostelutavan mukaanMMA:n jaDMA:n noin
1000 mg/kg:sta arsenobetaiinin yli 10 000 mg/
kg:aan.
Pitkäaikainen altistuminen arseenille ja sen epä-
orgaanisille yhdisteille aiheuttaa kiistatta ihmisellä
syöpää (IARC 1980, WHO 2001). Työperäisen
hengitysteitse tapahtuvan altistumisen epidemiolo-
gisissa tutkimuksissa on havaittu kuparisulaton
työntekijöillä lisääntynyt riski sairastua keuhko-
syöpään (Pinto et al.1977, Enterline et al.1987,
Lee-Feldstein 1986, WHO 2001). Heillä esiintyy
tavallista tiheämminmyös ruuansulatuskanavankas-
vaimia. Ihomuutoksia (mm. ihotulehdukset, liika-
sarveistuminen, syylien kaltaiset muutokset) on to-
dettu altistuneilla työntekijöillä, mutta ei ole osoi-
tettu selvästi, että työperäinen altistuminen aiheut-
taisi ihosyöpää. Muita arseenin pitkäaikaisvaiku-
tuksia ovat luuytimen vauriot ja siitä johtuvat häi-
riöt verisolujenmuodostuksessa (mm. anemia, val-
kosolujen vähyys, muutokset isoissa varhaispuna-
soluissa, veren jyvässolukato; harvoin luuydinkas-
vaimet ja leukemia), ääreishermoston häiriöt (mm.
tunnottomuus), sydämen toimintahäiriöt ja sisäeli-
mien vauriot. Lisäksi arseenin epäillään vaikutta-
van haitallisesti lisääntymiseen ja jälkeläisten kehi-
tykseen. Suomen työsuojelulainsäädännössä ar-
seeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet kuuluvat syö-
päsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden luette-
loon (työministeriö 1993) ja raskaudelle tai sikiön
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kehitykselle vaaraa aiheuttavien aineiden luette-
loon (sosiaali- ja terveysministeriö 1991).
Arsiinin pitkäaikaisvaikutukset ovat kahdenlai-
sia. Arsiininhemolyyttisestäominaisuudesta aiheu-
tuvien vaikutusten (mm. anemia) lisäksi useat edel-
lä kuvatut epäorgaanisen arseenin vaikutukset, ku-
ten hermoston ja sydämen toimintahäiriöt, veren-
muodostuksenhäiriöt sekä sisäelimienvauriot, ovat
mahdollisia, koska arsiini hapettuu elimistössä
osaksi kolmenarvoiseksi arseeniksi (WHO 2002).
Myös arsiini kuuluu syöpäsairauden ja lisääntymi-
selle vaaraa aiheuttavien aineiden edellämainittui-
hin luetteloihin.
Runsaasti arseenia sisältävä juomavesi eräillä
alueillamaailmassa on aiheuttanut vettä pitkään
käyttäneillä lisääntyneen riskin sairastua ihon, keuh-
kojen, virtsarakon jamunuaisten syöpään (WHO
2001). Heillä on todettu myös ihomuutoksia, ku-
ten ihon liikasarveistumista ja liikapigmentaatiota.

Arseenipitoisen veden pitkään jatkunut käyttö on
aiheuttanutTaiwanissa ääreisverenkierron häiriy-
tymisestä johtuvaa raajan kärkiosien kuoliota (ns.
blackfoot disease). Sen esiintymistiheys oli suuri
alueilla, joilla juomana käytetyn veden arseenipi-
toisuudet olivat keskimäärin 400–600 μg/L. Ylei-
simpiä oireita olivat raajojen kärkiosien sinerrys
(akrosyanoosi) sekä tärinätaudista tunnettu sor-
mienvalkoisuus (Raynaudin syndrooma). Muut vai-
kutukset ovat samankaltaisia kuin on kuvattu työ-
peräisestä altistumisesta. Vaikutuksia ääreisveren-
kierrossa ei ole tavattu suurillekaan ilman arseeni-
pitoisuuksille altistuneilla työntekijöillä.
Erityisestimerestä peräisin olevassa ravinnossa
tavatut orgaaniset arseeniyhdisteet ovat pitkäai-
kaisessa altistumisessa käytännöllisesti katsoen
myrkyttömiä eivätkä juuri aiheuta haitallisia vaiku-
tuksia.

Altistumisen mittaaminen ja viitearvot

Työhygieenisessä altistumismittauksessa näyte
kerätään joko työpaikan yleisilmasta tai työnteki-
jän hengitysvyöhykkeeltä suodattimelle, josta ar-
seenimääritetään märkäpolton jälkeen atomiab-
sorptiometrisesti hydridigeneraatiotekniikalla (Työ-
terveyslaitos 2001). Arsiini kerätään aktiivihiili-
putkeen, jostamääritys tehdään typpihappouuton
jälkeen grafiittiuunitekniikalla. Molempienmene-
telmien arseenin määritysraja on 0,1 μg/m³, kun
näytemäärät ovat suodattimella 500 l ja hiiliputkel-
la 50 l. Tuloksia verrataan arseenin työpaikan il-
man haitalliseksi tunnettuun pitoisuuteen (HTP8h)
0,01 mg/m³ eli 10 μg/m³ (altistumisaika 8 h päiväs-
sä), mikä on sama kaikille arseenin epäorgaanisille
yhdisteillemukaan lukien arseenivety (sosiaali- ja
terveysministeriö 2002). KemikaalienHTP-arvot
ovat pienimpiä ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia,
joiden sosiaali- ja terveysministeriö katsoo voivan
vahingoittaa työntekijää. ArseeninHTP-arvoamää-
ritettäessä kriittisenä vaikutuksena on pidetty epä-
orgaanisen arseenin aiheuttamaa keuhkosyöpäris-
kiä.
Arseenin biologisessa altistumis- eli biomonito-
rointimittauksessa ihmisestä on suositeltavaa suo-
rittaa yhdisteiden spesiointi jamäärittää arseeniyh-
disteet erikseen, jos mahdollista (WHO 1996).
Hius-, kynsi- ja verinäytteistä spesiointia on vai-

kea tehdä, koska näytteen käsittelyssä analyysiä
varten, esimerkiksimärkäpoltossahapoilla, arseeni-
yhdisteet muuntuvat alkuperäisistä. Mittauksessa
virtsasta toksikologisestimerkittävien arseeniyh-
disteiden spesiointi onmahdollista, koska näytettä
ei tarvitse käsitellä yhdisteiden hajottamiseksi.
Työperäisen altistumisen arviointimenetelmä on
Suomessa virtsan epäorgaanisen arseenin (U-As-i)
mittaus (Hakala 1995). Menetelmänä käytetään
yhdistettyä HPLC-HG-AFS-menetelmää, jossa
virtsassa olevat arseeniyhdisteet erotetaan toisis-
taan ioniparitekniikkaa käyttäen nestekromatogra-
fisesti (HPLC). Laitteiston kaavio on kuvassa 3.
Erottuneista arseeniyhdisteistämuodostetaan jat-
kuvatoimisella hydridigeneraatiolla (HG) vastaa-
vat kaasumaiset arseenivedyt, jotka erotetaan kaa-
sufaasiin ja johdetaan suoraan atomifluoresenssis-
pektrometriin (AFS) mitattaviksi (Hakala et al.
1992). Aiemmin käytettyAAS on nykyisin kor-
vattuAFS:llä, jolloin herkkyys on lisääntynyt noin
kymmenkertaisesti. Analyysissämääritetään erik-
seen kaikki neljä epäorgaanisesta arseenista virt-
saan erittyvää arseeniyhdistettäAs3+, As5+, MMA
jaDMA, joiden arseenin toteamisrajat ovat vas-
taavasti 1, 2, 1 ja 4 nmol/L (1 nmol/L = 0,075 μg/
L) käytettäessä 50 μL:n näytemäärää. Työpäivän
jälkeinen virtsan epäorgaanisen arseenin pitoisuus
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korreloi työpäivänä hengitetyn ilman arseenipitoi-
suuden kanssa (r = 0,95, p = 0,0001, n = 46)
huomattavasti paremmin kuin ko. yhdisteiden yh-
teispitoisuus virtsassa (r = 0,17, p > 0,25, n = 46)
(kuva 4, Hakala et al. 1991). Siten mitattaessa
altistumista epäorgaaniselle arseenille tuloksessa
huomioidaan vain epäorgaanisen kolmen- ja vii-
denarvoisen arseenin yhteispitoisuus (Hakala et
al. 1995). Virtsassa voi ollamyös ravinnonmuka-
na elimistöön joutuneitametyyliyhdisteitä (MMA
jaDMA), jotka häiritsevät epäorgaaniselle arsee-
nille altistumisen arviointia, josmittaus tehdään suo-
raan hydridigeneraatiolla ilman yhdisteiden spe-
siointia. Meriravinnon trimetyyliarseeniyhdisteet ei-
vätmuodostamittausolosuhteissakaasumaisiahyd-
ridejä, joten ne eivät näy eivätkä häiritse analyysiä.
Menetelmä soveltuu myös vesinäytteiden jamui-
den liukoista arseenia sisältävien näytteiden arsee-
nin spesiointiin. Virtsan kokonaisarseenipitoisuus
määritetään tarvittaessa perkloorihappoon perus-
tuvanmärkäpolton jälkeenHG-AAS-tekniikalla.
Työssään arseenille altistumattomilla suomalai-
silla virtsan epäorgaanisten arseeniyhdisteiden pi-
toisuus on yleensä alle 30 nmol/L (Hakala 1995).
Tätä käytetään niin sanottuna altistumattomien vii-
terajana. Työperäisen altistumisen toimenpideraja
(raja, jonka ylittyessä työpaikalla on ryhdyttävä
toimenpiteisiin altistumisen vähentämiseksi) on 70

nmol/L. Tämämäärä kulkeutuu virtsaan henkilön
työskennellessäHTP-arvon 10 μg/m³ suuruisessa
pitoisuudessa kahdeksan tunnin ajan (Hakala et
al. 1991, Apostoli et al.1999). Ainoastaan Suo-
messa on tällä hetkellä käytössäWHO:n suosituk-
sen mukaisesti virtsan epäorgaaniseen arseeniin
perustuvat viitearvot. Muualla käytetään yleensä
kaikkien hydridigeneraatiossa vapautuvien yhdis-
teiden (As3+, As5+, MMA ja DMA) yhteispitoi-
suutta, mikämääritetään ilman yhdisteiden spe-
siointia. Arseenipitoista porakaivovettä käyttävillä
henkilöillä virtsan arseeniyhdisteiden pitoisuudet
voivat olla kohonneet ja aiheuttaa virhettä työpe-
räisen altistumisen arvioinnissa.
Juomavedestä ja ravinnosta arseenipitoisuusmää-
ritetään yleensä kokonaisarseenina. Arseenin saan-
tia ja altistuksen terveysvaikutuksia arvioitaessa
tämä onkin veden osalta riittävää, koska arseeni
on vesissä lähes poikkeuksetta epäorgaanisena.
Ravinnon osalta saadaan kyllä käsitys ravintope-
räisestä arseenin kokonaissaannista, mutta sen pe-
rusteella ei voida luotettavasti arvioida terveys-
haittoja, koska esimerkiksimerestä peräisin ole-
van ravinnon arseeni on pääasiassa haitattomina
orgaanisinayhdisteinä. Siksiarseeniyhdisteidenspe-
siointimenetelmiä ja sovelluksia erimatriiseihinke-
hitetään nykyisin yhä enemmän. Suomessa ravin-
non arseeniyhdisteistä on tietoja vain niukastimuu-

Kuva 3. Virtsan arseenin spesiointiin käytetty laitteisto.
Figure 3. Equipment for speciation of arsenic in urine.
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tamasta kalalajista. Tiedot perustuvat altistuksen
jälkeen erittyvän virtsan kokonaisarseeninmäärit-
tämiseen ja arseeniyhdisteiden spesiointiin sekä
analyyttien pitoisuuksienmuutoksiin, joiden avulla
voidaan päätellä jossainmäärinmyös syödyn ka-
lan arseenin kemiallinen muoto (ks. tämän luvun
loppu).
Ravintoperäistä arseenisaantia on arvioitu myös
hiusnäytteiden arseenimääritystenperusteella. Hius-
ten arseenipitoisuuden on havaittu korreloivan ar-
seenin saantiin ravinnosta (WHO 1996). Hiusten
arseeni kuvaa altistusta lähinnä epäorgaaniselle ar-
seenille, koska erityisesti se kertyy keratiinirik-
kaaseen kudokseen, kuten hiuksiin. Myös juoma-
veden arseenipitoisuudesta lasketun päivittäisen
annoksen on havaittu korreloivan hiusten arseeni-
pitoisuuden kanssa (Kurttio et al. 1998). Onmah-
dotonta erottaa, mikä osa hiusten arseenista on
kiinnittynyt hiukseen suoraan ilmasta, pesuaineesta
ja hiusväreistä jamikä osa on tullut sisäisesti ve-
renkierrosta (WHO 1996). Hiusnäytteitä voidaan
käyttää hyvin yksilön eri ajankohtina saadun an-
noksen seurantaanmäärittämällä arseenipitoisuus
eri kohdista hiusta, esimerkiksi juuresta ja latvas-
ta. Ajankohta voidaan arvioida hiusten kasvuno-

peudesta (yleensä noin 1–1,5 cm kuukaudessa).
Juomaveden suurimmaksi terveysperusteiseksi
arseenipitoisuudeksi WHO suosittaa 10 μg/L
(WHO 1996). Tämä pitoisuus onmääritelty enim-
mäispitoisuudeksimyös sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista
ja valvontatutkimuksista yli 50 henkilölle tai yli 50
m³ päivässä toimitettavasta vedestä (sosiaali- ja
terveysministeriö 461/2000) sekä vastaavassa pie-
nempiä vesiyksiköitä koskevassa päätöksessä (so-
siaali- ja terveysministeriö 401/2001).
Ravinnosta saatavalle arseenille eiSuomessa ole
viitearvoja. Korkeimmat hyväksytyt arseenipitoi-
suudet elintarvikkeilleEuroopassa vaihtelevat 5 ja
10 mg/kg:nvälillä. EU:lla eiole toistaiseksiyhteisiä
enimmäispitoisuusrajoja arseenille. Maailman ter-
veysjärjestön alaisenCodexin (CCFAC) suositus
sokerin arseenipitoisuudelle on enintään 2 mg/kg.
VanhaWHO:n vuonna 1988 asettama epäorgaani-
sen arseenin väliaikainen siedettävä viikoittainen
saanti (PTWI) on 15 μg ruumiin painokiloa kohti
(WHO 1989). Arvo perustuu epidemiologisiin tut-
kimuksiin, jotka liittyvät arseenin saantiin juoma-
vedestä. Orgaanisen arseenin saantimäärän aset-
tamiseksi ei ole ollut riittävää tutkimustietoa.
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Kuva 4. Virtsan arseenin korrelaatio päivän aikana hengitettyyn keskimääräiseen ilman
arseenipitoisuuteen (U-As-i = epäorgaaninen arseeni, U-As = arseenin metaboliitit).
Figure 4. Correlation between urinary arsenic and the daily mean arsenic concentration in
respiratory air (U-As-i = inorganic arsenic, U-As = metabolites of arsenic).
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Suomalaisten altistuminen ja riskinarvio

Työssä arseenille arvioidaan altistuvan Suomes-
sa vajaat 5 000 työntekijää. Seuraavat altistumista
koskevat tiedot ovat peräisinTyöterveyslaitoksen
arseenia koskeneista tutkimuksista ja palvelutoi-
minnassa työhygieenistenmittausten rekisteriinker-
tyneistä tiedoista.
Suurin jatkuvasti altistuva ryhmä on kuparin tuo-
tannossa työskentelevät. Hengitysvyöhykkeeltä
mitattu keskimääräinen altistumistaso oli eri tuo-
tanto-osastoilla 6–19 μg/m³. Puun suolakyllästei-
den valmistuksessa altistumistaso jää keskimäärin
noin puoleen arseeninHTP-arvosta. Puun paine-
kyllästyksessä esiintyy lyhytaikaisiaHTP-arvonyli-
tyksiä, mutta kokonaisaltistuminen jää alleHTP-
arvon (keskimäärin 6μg/m³). Muut painekyllästä-
möiden työntekijät voivat altistua kuivaneen kyl-
lästetyn puun arseenia sisältävälle pölylle. Samoin
monilla eri aloilla työskentelevät puutavara- ja ra-
kennuspuutyöntekijät sekä puu- ja konepuusepät
voivat altistuaHTP-arvon runsaastikin ylittäville
ilman arseenipitoisuuksille (1–380 μg/m³). Altistu-
minen on kuitenkin vain ajoittaista, ja kokonaisal-
tistuminen jäänee vähäiseksi, koska kyllästettyä
puuta ei yleensä käsitellä jatkuvasti. Viime aikoina
lisääntyneessä elektronistenpiirien jamuiden elekt-
ronisten osien valmistuksessa on myös mitattu
HTP-arvon ylittäviä pitoisuuksia. Muilta aloilta ar-
seeninmittaustuloksia ilmasta on erittäin vähän.
Työntekijöiden biomonitorointimittauksissavuo-
sina 2001–2002 virtsan epäorgaanisen arseenin
pitoisuus oli keskimäärin 38 nmol/L (vaihteluväli
1–4190 nmol/L, n = 1238). Yli kolmannes tulok-
sista ylitti altistumattomien viiterajan30 nmol/L, ja
noin 10 % ylitti toimenpiderajan70 nmol/L (Työter-
veyslaitos, Biomonitorointimittaustenrekisteri). Kor-
keimmat keskimääräisetvirtsanepäorgaanisenarsee-
ninpitoisuudetolivatkuparin, nikkelin jasinkintuotan-
nossa (69 nmol/L, vaihteluväli 4–4190 nmol/L) ja
puun suolakyllästämöissä (59 nmol/L, vaihteluväli
4–291 nmol/L) työskennelleillä. Keskimääräinen
arseenipitoisuus oli alle altistumattomien viitearvon
pilaantuneenmaan (21 nmol/L, vaihteluväli< 1–140
nmol/L) jaongelmajätteidenkäsittelyssä (18nmol/L,
vaihteluväli< 1–102 nmol/L) sekä elektroniikan ar-
seeniseosteistenosienvalmistuksessa jakäsittelyssä
(17nmol/L, vaihteluväli< 1–65nmol/L).
Työperäisen altistumisen kriittinen vaikutus on
arseenin ja sen epäorgaanisten yhdisteiden karsi-

nogeenisuus pitkäaikaisessa altistuksessa, koska
se aiheuttaa keuhkosyöpää. Ulkomaisen kupari-
sulaton työntekijöillä, jotka ovat työskennelleet 15
vuoden ajan työtilassa, jossa ilman arseenipitoi-
suus on ollut 50 μg/m3, virtsan keskimääräinen
kokonaisarseenipitoisuus oli 163μg/L (2180 nmol/
L). Tämän on arvioitu aiheuttavan noin kaksinker-
taisen keuhkosyöpäriskin (Enterline et al. 1982).
Tällöinkumulatiivinenkokonaisaltistus onollut750
μg/m3 · vuotta (= 50 μg/m³ · 15 y). Sama kokonais-
altistus saavutetaan, kun työskennellään lähes 40
vuotta (37,5 y) työtilassa, jonka ilman arseenipi-
toisuus on 20 μg/m3. Tehdyt arviot riskin suuruu-
desta eri kuparisulatoissa ovat hyvin lähellä toi-
siaan. On kuitenkin huomattava, että sulatoissa on
myösmuita altisteita, joillavoiollamerkitystäkeuh-
kosyövän synnyssä, kuten rikkidioksidi, lyijy ja
kadmium.
Ilman arseenipitoisuus 20 μg/m3 vastaa suoma-
laisessa biomonitorointimenetelmässä virtsan epä-
orgaanisen arseenin likimääräistä 140 nmol/L:n pi-
toisuutta. Mittaustulostenmukaanmillään työalalla
Suomessa ei ole keskimäärin näin suuria pitoi-
suuksia. Kullakin työalalla on kuitenkin sekä altis-
tavia että altistamattomia työtehtäviä, joten keski-
määräisten pitoisuuksien perusteella ei voi arvioida
suoraan yksittäisen työntekijän terveysriskiä, vaan
altistuminen ja riski on arvioitava työntekijäkohtai-
sesti. Altistumiseen ja riskiinvaikuttavatmyös hen-
kilökohtaiset erot työtavoissa ja suojautumisessa
sekämahdolliset yksilöidenväliset fysiologiset erot
jayksilön terveydentila.
Arseenipitoista porakaivovettä (17–980 μg/L)
käyttäneiden suomalaisten henkilöiden virtsasta on
mitattu keskimäärin 58 μg/L (vaihteluväli 3–500
μg/L, n= 35) olevia arseenipitoisuuksia (Kurttio et
al. 1998). Epäorgaanisen arseenin pitoisuus oli
keskimäärin 11 μg/L (vaihteluväli 2–206μg/L) eli
147 nmol/L (vaihteluväli 27–2750 nmol/L). Virt-
san pitoisuuksien havaittiin korreloivan hyvin las-
kettuun päivän aikana saatuun arseeniannokseen.
Myös hiusten arseenipitoisuus korreloi hyvin sekä
arseeniannokseen että virtsan arseenipitoisuuteen.
Alle 1 μg/L arseenia sisältävää vettä käyttäneillä
kontrollihenkilöillä vastaava kokonaisarseenipitoi-
suus oli keskimäärin 5 μg/L (67 nmol/L) ja epäor-
gaanisen arseenin pitoisuus 2 μg/L (27 nmol/L).
Ulkomaisissa tutkimuksissaonhavaittuyli50 μg/L
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Taulukko 2. Arseenin saanti maidosta ja kalasta.
Table 2. Intake of arsenic from milk and fish.

arseenia sisältävää juomavettä jatkuvasti käyttä-
neillä riskin sairastua virtsarakko- ja keuhkosyö-
pään lisääntyneen. Samoin ihosyövän esiasteiden
on havaittu lisääntyneen, jos juomaveden arseeni-
pitoisuus on 50 μg/L tai hieman tätä pienimmissä-
kin pitoisuuksissa. Suomessa on äskettäin todettu
jo hyvin pienissä juomaveden pitoisuuksissa (yli
0,5 μg/L) pieni virtsarakon lisääntynyt syöpäriski
(Kurttio et al.1999). Vielä ei ole riittävästi luotet-
tavaa tietoa siitä, kuinka pienet juomaveden ar-
seenipitoisuudet voivat aiheuttaa vähäisempiä hait-
tavaikutuksia, kuten ääreisverenkierron häiriöitä.
Uusien tulosten perusteella Suomessa on arvioi-
tu arseenin saantia kalasta jamaidosta EU:n tie-
teellisen yhteistyön (SCOOP) puitteissa (taulukko
2). Arvion mukaan kokonaisarseenin keskimää-
räinen saanti on 14 μg/d. Maidon osuus on las-
kennallisesti yliarvioitu, koskapitoisuudet ovat pie-
niä (LOQ/2) ja kuitenkin kulutus kalaan verrattuna
on moninkertaista. Kirjolohesta ja lohesta kertyy
noin 70 % kalaravinnon arseenista. Muiden elin-
tarvikkeiden arseenipitoisuudet tunnetaanSuomes-
sa hyvin puutteellisesti, joten suomalaisen arseenin
kokonaissaantia ravinnosta ei voi arvioida.
Suomessapyritään tulevaisuudessamäärittämään
elintarvikkeista erikseen sekä orgaaninen että epä-
orgaaninen arseeni, joiden suhteelliset osuudet ko-
konaisarseenista vaihtelevat elintarvikkeesta toi-
seen. Eri kalalajit näyttävät keräävän erisuuruisia
määriä arseenia. On mahdollista, että orgaanisen
ja epäorgaanisen arseenin määrätkin vaihtelevat
eri kalalajeilla. Vastaavaa vaihtelua on havaittu

myös eri levälajien välillä, joita tuodaan Suomeen
kuivattuina. EsimerkiksiHijiki-lajikkeessa epäor-
gaanista arseenia on suhteellisesti enemmän kuin
muissa levälajeissa. Tuontivalvonnassa on havaittu
kyseisellä levälajilla erittäin suuria arseenipitoisuuk-
sia. Myös jodipitoisuudet ovat olleet kohonneita.
Arseenin biomonitorointimenetelmän kehittämi-
sen yhteydessäTyöterveyslaitoksella tutkittiin ka-
lasta virtsaan kulkeutuvia arseeniyhdisteiden pitoi-
suuksia (Työterveyslaitos 1994, julkaisematon tie-
to). Puolenpäivän aikaan nautitut kala-ateriat nos-
tivat virtsan kokonaisarseenin pitoisuuttamuuta-
man tunnin kuluessa keskimäärin 368μg/L:n tasol-
le (vaihteluväli 89–890 μg/L, n = 6). Eri lajien
kalat olivat suomalaisesta kaupasta ostettujameri-
kaloja, ja niistä oli valmistettu normaalin lounasan-
noksen kokoiset ateriat. Kalojen arseenipitoisuuk-
sia eimitattu. Suurimmat pitoisuudet virtsaan aiheu-
tuivat savupallaksesta (880 μg/L) sekämakrillista
ja puna-ahvenesta yli (600 μg/L). Kirjolohi ja sa-
vusilakka aiheuttivat pitoisuudet 137 ja 89 μg/L.
Virtsan epäorgaanisen arseenin pitoisuus ei nous-
sut yhdenkään lajin kohdalla (alle 0,2 μg/L, alle
2,5 nmol/L), mikä osoittaa kalojen epäorgaanisen
arseenin pitoisuuden olleenmerkityksettömän pie-
nen. Makrillissa arseeni oli ilmeisesti pääasiassa
DMA:na, koska erittyminen tapahtui noin 90 %:sti
DMA:na. Muissa kaloissa arseeni oli trimetyyliar-
seeniyhdisteinä, päätellen siitä, että ne erittyivät
selvästi nopeammin kuin DMA ja että DMA:n
osuus virtsassa oli vain 8–40 % kokonaisarseenis-
ta. MMA:n osuus oli kaikkilla lajeilla vain 0–10 %.

Arsenic                             Arseeni

Kulutus g/vrk Keskiarvo µg/g Saanti µg/vrk Osuus %

Consumption g/d Mean µg/g Daily intake µg/d Of total %

Maito Milk 420,0 0,002 0,84  5,8
Kirjolohi Rainbow trout 7,7 1,010 7,78  53,6

Hauki Pike 5,0  0,092 0,46 3,2
Silakka Baltic herring 5,8  0,160 0,93  6,4
Kuha Pike perch 6,0  0,090 0,54 3,7
Muikku Vendace 2,7  0,062 0,17 1,2
Siika Whitefish 2,2  0,017 0,04  0,3
Lohi Salmon 3,6  0,740 2,66 18,4
Muut kalat Other fish 6,0  0,190 1,10 7,6

14,50 100

Elintarvike Foodstuff

Yhteensä Total
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Arseenia esiintyy vähäisinämäärinä kaikkialla
elinympäristössä. Suomessa onmitattu kohonneita
arseenipitoisuuksia tietyillä työaloilla sekä eräillä
alueilla rengas- ja porakaivovesissä. Työympäris-
tössä ja juomavedessä arseeni on epäorgaanisessa
muodossa. Ravinnosta onmitattu yleensä vain ko-
konaisarseeni ilman arseeniyhdisteiden spesiointia.
Arseenin vaikutukset ihmiseen riippuvat paitsi an-
noksesta ja altistumisajastamyös arseenin kemial-
lisestamuodosta ja imeytymistiestä. Äkilliset ar-
seenimyrkytykset ovatharvinaisiavahinkoja taion-
nettomuuksia. Merkittävin arseenin monista vai-
kutuksista terveyteen on pitkäaikaisen altistumisen
aiheuttama syöpä. Epäorgaaninen arseeni aiheut-
taa ihmisellä kiistatta syöpää, kun taas äkillisesti-
kin vähemmänmyrkyllisistä orgaanisista yhdisteis-
tä tällaista näyttöä ei ole.
Työperäisen hengitysteitse altistumisen kriittinen
kohde-elin on keuhkot. Ilman arseenipitoisuus 20
μg/m³ aiheuttaa 40 vuoden työssäoloaikana noin
kaksinkertaisen lisääntyneen riskin sairastua keuh-
kosyöpään. Suomessa noin 5000:n arseenille al-
tistuvan työntekijän keskimääräinen altistumistaso
jää alle voimassa olevan ohjearvon 10 μg/m³ (ns.
haitalliseksi tunnettu pitoisuus). Siten riski sairas-
tua keuhkosyöpään on keskimäärin suhteellisen
pieni, mutta useilla työaloilla esiintyy selvästi altis-
tavia työtehtäviä tai lyhytaikaisia runsaastikin oh-
jearvon ylittäviä arseenipitoisuuksia, minkä vuoksi
altistuminen ja riski tulisi arvioida työtehtävä- tai
työntekijäkohtaisesti. Tämä voidaan tehdä luotet-
tavasti suomalaisella biomonitorointimenetelmällä,
jossa virtsastamääritetään erikseen epäorgaani-
nen arseeni.
Juomavedenarseenipitoisuudenylittäessä50 μg/L
vettä jatkuvasti käyttäneillä on todettu lisääntynyt
riski sairastua iho-, virtsarakko- ja keuhkosyö-
pään. Suomessa on todettu äskettäin tätäkin pie-

nemmissä pitoisuuksissa virtsarakon pieni lisään-
tynyt syöpäriski. Luotettava tieto puuttuu niistä
pienimmistä veden arseenipitoisuuksista, jotka voi-
vat aiheuttaamuita haittavaikutuksia, kuten iho-
muutoksia ja ääreisverenkierron häiriöitä. Kunnal-
listenvesilaitostenvedessä arseenipitoisuus onSuo-
messa selvästi alleWHO:n terveysperusteisen raja-
arvon 10 μg/L, joten valtaosalla suomalaisista ei
tapahdu merkittävää arseenialtistumista vedestä.
Kaivojen vedessä on eräillä alueilla kohonneita
arseenipitoisuuksia, enimmillään porakaivovedes-
sä jopa yli 1000 μg/L. Tällaista vettä pitkään käyt-
tävillä riski sairastua on lisääntynyt. Siksi runsaasti
arseenia sisältävien vesien käyttöä tulee välttää ja
pyrkiä korvaamaan vesi puhtaasta vesilähteestä
saatavalla vedellä tai jatkossa puhdistamaan vesi,
mikäli parhaillaan kehitteillä olevat menetelmät
osoittautuvat käytännössä toimiviksi ja riittävän te-
hokkaiksi.
Ravinnosta tulevaa suomalaisten arseenin koko-
naissaantia ja arseenin aiheuttamia riskejä ei voida
arvioida luotettavasti, koska tiedot elintarvikkei-
den sisältämästä arseenista ja sen kemiallisesta
muodosta ovat hyvinpuutteellisia. Ainoastaanmai-
don ja eräiden kalojen sekä tuontivalvonnassa il-
menneiden yksittäisten tuotteiden kokonaisarsee-
nipitoisuudet tunnetaan. Analyysimenetelmiä tulee
kehittää niin, ettämyös elintarvikkeista arseenin
spesiointi onmahdollista. Erityisesti epäorgaanisen
arseeninmääritys on oleellista, koskamahdolliset
haittavaikutukset aiheutuvat ilmeisesti ravinnon si-
sältämästä epäorgaanisesta arseenista. Merikalo-
jen syönnin jälkeen erittynyttä virtsaa analysoimal-
la on saatu epäsuoraa näyttöä siitä, että kaloissa ei
olemerkittävästi arseenia epäorgaanisena vaan että
kalojen runsas arseeni on ihmiselle haitattomina
orgaanisina yhdisteinä.

Ravinnosta saatavan arseenin aiheuttamia riske-
jä on vaikea arvioida, ennen kuin on tarkemmin
selvitetty, missämuodossa arseeni elintarvikkeissa
on. Pääasiassa haitat aiheutunevat ravinnonmah-

dollisesti sisältämästä epäorgaanisesta arseenista.
Merikalasta saatavan orgaanisen arseenin vaiku-
tukset ihmiseen ovat ilmeisestimerkityksettömiä.
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Absorptio Prosessi, jossa kiinteä aine sitoo sisärakenteeseensa alkuaine-, molekyyli-
tai ionimuotoista kaasumaista, nestemäistä tai kiinteätä ainetta. Vertaa sorp-
tio ja adsorptio.

Adsorptio Prosessi, jossa kiinteä aine sitoo pinnalleen alkuaine-, molekyyli- tai io-
nimuotoista kaasumaista, nestemäistä tai kiinteätä ainetta. Tyypillisiä maa-
ja vesiympäristön aineita sitovia pinta-aktiivisia aineita ovat humus, hie-
norakeinen saviaines sekä rauta- ja mangaanisaostumat. Vertaa sorptio ja
absorptio.

Allogeeninen Muualta kerrostumispaikalle kulkeutunut epäorgaaninen tai orgaaninen ai-
nes. Synonyymi on alloktoninen (muodostuma). Vastakohta on autigee-
ninen eli paikallisesta aineksesta syntynyt kerrostuma tai muodostuma.

Antropogeeninen Ihmistoiminnan aiheuttama ilmiö, kuten maaperän tai pohjaveden likaan-
tuminen.

Amfiboliitti Tumma (emäksinen eli mafinen) metamorfinen kivilaji, jonka päämineraa-
leina ovat amfibolit (sarvivälke) ja plagioklaasi.

Arkeeinen Geologisen ajan vanhin jakso (eoni) noin 4,0–2,5 miljardia vuotta sitten,
sekä sen aikana syntynyt kivilaji tai muodostuma. Suomen kallioperän van-
himmat kivet ovat arkeeisia.

Arkoosi Runsaasti kalimaasälpää (yli 25 %) sisältävä hiekkakivi. Toinen päämine-
raali on kvartsi.

Arseenikiisu Maankuoren yleisin rauta-arseenisulfidimineraali, FeAsS

Arsenaatti Arseenihapon H
3
AsO

4
 suola. Esimerkiksi Na

2
HAsO

4
. 7 H

2
O

Arseniitti Arseenihapokkeen H
3
AsO

3
 suola. Esimerkiksi Na

3
AsO

3

Autigeeninen Geologinen kerrostuma, jonka ainesosaset ovat peräisin samalta paikalta.
Synonyymi on autoktoninen.

BAF Kertyvyyden kuvaajana käytetty suhdeluku, joka kuvaa ruoan ja juoma-
veden kautta tapahtuvaa aineiden tai ravinteiden saantoa (bioaccumula-
tion factor).

BCF Kertyvyyden kuvaajana käytetty suhdeluku (tai biologinen kertyvyyste-
kijä), joka kuvaa pitoisuussuhdetta tutkittavan eliön ja testiympäristön vä-
lillä (bioconcentration factor).

Bioindikaattori Laji, eliö, eliöyhdyskunta tai sen osa, jonka yksilöiden tai populaatioiden
ominaisuudet tai kemiallisen koostumuksen muutos osoittavat ympäristön
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tilassa tapahtuvia muutoksia, kuten epäpuhtauksien esiintymistä ja leviä-
mistä (kertymäindikaattorit) tai vaikutuksia (reaktioindikaattorit).

Ilmanlaadun bioindikaattoreista tunnetuimpia ovat jäkälät ja yöperhoset.
Bioindikaattoreita ovat myös useat ravintoketjujen loppupäässä olevat la-
jit, kuten merikotka, hauki ja made.

Biosaatava Alkuaineet tai yhdisteet ovat biosaatavia (bioavailable), kun kasvit tai muut
elävät organismit voivat ottaa niitä (assimiloida) aineenvaihduntaan. Aineet
voivat olla ominaisuuksistaan tai kemiallisesta olomuodostaan riippuen olla
hyödyllisiä (esim. ravinteita) tai ympäristölle haitallisia  (esim. kromia tai
arseenia).

Carex-turve Sara-kasveista ja niiden jäänteistä muodostunut turve.

CCA-kylläste Puunsuojauksessa käytettävä kromia ja kuparia ja arseenia sisältävä kyl-
lästeaine (chromated copperarsenate).

Desorptio Kiinteään aineeseen sitoutuneen (adsorpoituneen tai absorpoituneen) al-
kuaine-, molekyyli- tai ionimuotoisen aineen vapautuminen kaasumaiseen
tai nestemäiseen tilaan. Sorption käänteinen ilmiö.

Diageneesi Mineraalin, kiven tai sedimenttikerrostuman kemiallisten, fysikaalisten ja bio-
logisen ominaisuuksien muuttuminen erilaisissa geologisissa prosesseissa. Ylei-
semmin kyseessä on sedimentin kovettumisen yhteydessä tapahtuva muutos.

Dioriitti Intermediäärinen magmasyntyinen syväkivilaji, jonka päämineraaleina
ovat plagioklaasi (andesiini), amfiboli (sarvivälke), pyrokseeni (augiitti)
ja kiille (biotiitti).

DMAA Dimetyyliarseenihappo, mikrobien vaikutuksesta muuntunut arseenin
esiintymismuoto (dimetylarsenicacid).

ECx-arvo Pitoisuus, jossa tutkittava näyte aiheuttaa jonkin ennalta määrätyn myr-
kyllisyysvaikutuksen käytetyille testieliöille. “x” tarkoittaa sitä prosentti-
lukua testieliöistä, joihin vaikutus on kohdistunut, esimerkiksi EC25.

Ekosysteemi Eliöyhteisön ja sen elottoman ympäristön muodostama toiminnallinen  ko-
konaisuus.

Emäksinen kivilaji Vähän piidioksidia (45–52 % SiO
2
) ja alkaleja (K, Na), mutta keskimää-

räistä enemmän magnesiumia, kalsiumia ja rautaa sisältävä kivilaji, kuten
syväkivistä gabro ja peridotiitti sekä pintakivistä basaltti. Ne sisältävät run-
saasti tummia mineraaleja (amfiboleja, pyrokseneja ja oliviinia) ja kalsium-
rikasta plagioklaasia ja vähän tai ei ollenkaan kvartsia.

En echelon Likimain yhdensuuntaisia kiven tai kallioperän (voimakkaasti venytetyn
S:n tai sulan muotoisia) tensiorakoja, murroksia tai juonia, jotka muodos-
tavat limittäisen jonon.

Epigeneettinen Prosessi, jossa malmi tai mineralisaatio on syntynyt huomattavasti sitä ym-
päröiviä isäntäkiviä myöhemmin ja jolla ei ole suoraa yhteyttä isäntäki-
vien syntyyn.

Epiterminen Hydroterminen mineralisaatio eli kiteytymä, joka on syntynyt suhteellisen
matalassa lämpötilassa (alle +200 oC) lähellä maanpintaa (alle 1 km sy-
vyydessä) kiertävien vesien mukana kulkeutuvista alkuaineista. Epitermi-
set juonet sisältävät erityisesti sulfideja, karbonaatteja ja kalsedonia.

Eutrofinen Runsasravinteinen tai rehevä (eutrofinen, autrofi) suo tai järvi. Myös run-
sasravinteiseen vesi- tai kasvuympäristöön syntynyt orgaaninen ja epäor-
gaaninen kerrostuma.
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Falertsi Harvinainen malmimineraaliryhmä, hopea-kupari-rauta-antimoni-arseeni-
sulfideja, (Ag,Cu,Fe)

12
(Sb,As)

4
S

13
. Yleinen vain eräissä malmeissa.

Felsinen Pääasiallisesti maasälvästä ja kvartsista koostuva (hapan) kivilaji, kuten
graniitti. Nimitystä käytetään myös edellä mainituista vaaleista mineraa-
leista. Sisältää lähes aina myös hieman kiilteitä (muskoviittia ja biotiittia).
Johdettu sanoista feldspar (maasälpä) ja silicium (pii). Liki samaa tarkoit-
tava termi on silicium- ja aluminum-sanoista johdettu salinen. Vastakoh-
tana on mafinen.

Fosfataasi Entsyymi, joka katalysoi epäorgaanisen fosfaatin irtoamista fosfaattieste-
reistä.

Fulvohappo Koostumukseltaan vaihteleva orgaanisen materiaalin lopullinen vesiliukoi-
nen ja bioaktiivinen hajoamistuote. Molekyylipainoltaan keveiden fulvo-
happojen koostumus riippuu alkuperäisestä eliö- ja kasvimateriaalista (hu-
muksesta) ja hajoamiseen osallistuneista mikrobeista.

Fytoremediaatio Fytoremidaatiossa eli fytokunnostuksessa käytetään hyväksi kasvien ja bio-
massan ominaisuuksia pilaantuneen maaperän, sedimentin tai pohjaveden
puhdistamiseen orgaanisista tai epäorgaanisista haitta-aineista. Se perus-
tuu kasvien kykyyn rikastaa poikkeuksellisen suuria määriä alkuaineita,
jotka kasvukauden jälkeen poistuvat puhdistettavalta alueelta kasvien kor-
juun yhteydessä.

Gabro Tumma emäksinen eli mafinen syväkivilaji, jonka päämineraaleina ovat
plagioklaasi (labradoriitti) ja pyrokseeni (augiitti).

Gersdorffiitti Harvinainen nikkeli-arseenisulfidimineraali, NiAsS

Grafiitti Kiderakenteeltaan heksagoninen hiilimineraali. Vapaan hiilen yleisin olo-
muoto kallioperässä.

Graniitti Suomen yleisin hapan (felsinen) syväkivilaji, joka koostuu tasasuhtaisesti
kalimaasälvästä (mikrokliini), natriumpitoisesta plagioklaasista (oligoklaasi)
ja kvartsista sekä pienestä määrästä kiillettä (biotiitti ja muskoviitti).

Granitoidi Graniitin kaltaisen magma- eli syväkiven (graniitin, granodioriitin ja to-
naliitin) yhteisnimitys.

Granodioriitti Magma eli syväkivi, jonka päämineraalit ovat plagioklaasi, kalimaasälpä ja
kvartsi sekä tummista mineraaleista amfiboli (sarvivälke) ja kiille (biotiit-
ti).

Hapan kivilaji Runsaasti piitä (yli 63 % SiO
2
), alkaleja (K, Na) ja alumiinia mutta vähän

magnesiumia, kalsiumia ja rautaa sisältävä kivilaji, kuten metamorfisista
kivistä kvartsiitti ja syväkivistä graniitti. Päämineraaleja ovat kvartsi, maa-
sälvät ja kiille. Koska tällaisten kivien päämineraaleja ovat maasälvät ja
kvartsi, kutsutaan samoja kiviä mineraalikoostumuksensa perusteella myös
felsisiksi.

Hapetus-pelkistys Reversiibeli (molempiin suuntiin tapahtuva) kemiallinen reaktio, jossa
tapahtuu sekä hapettumista että pelkistymistä. Hapetus-pelkistyspoten-
tiaali (redox-potentiaali, Eh) ilmaistaan millivoltteina. Eräs tyypillisimmistä
hapetus-pelkistysreaktioista on ferroraudan (Fe2+) hapettuminen ferrirau-
daksi (Fe3+) ja samanaikainen jonkin muun, hapettuneen ionin pelkisty-
minen.

Hematiitti Yleinen rautaoksidimineraali, α-Fe
2
O

3

Hydroterminen Kuumiin metallipitoisiin vesiliuoksiin liittyvä fysikaalis-kemiallinen pro-
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sessi, esim. eräiden malmien muodostuminen ja kivien muuttuminen näi-
den malmien ympäristössä.

Humiini Musta tai ruskehtava veteen liukenematon amorfinen humusaine, jota syn-
tyy orgaanisen kasviaineksen hajoamistuotteena.

Humus Vaihtelevassa määrässä hajonnutta koostumukseltaan vaihtelevaa kasvi-
ja eliöjäänteistä koostuvaa orgaanista ainesta (katso edellä). Humusta on
maannoksen humuskerroksessa (A), peltomaassa, soiden turvekerrostu-
missa sekä puro-, joki-, järvi- ja merisedimenteissä.

Hyperakkumulaattori Kasvilaji, joka voi rikastaa huomattavia määriä tiettyjä alkuaineita, kuten
raskasmetalleja ja arseenia. Niitä käytetään indikaattoreina osoittamaan esi-
merkiksi luontaisesti arseenipitoisia tai arseenilla saastuneita alueita.

Intermediäärinen Happamien ja emäksisten kivien välimaastoon sijoittuva kivilaji, jonka pii-
pitoisuus vaihtelee edellä mainittujen kivilajityyppien välillä (52–63 SiO

2
),

kuten syväkivistä monzoniitti ja dioriitti.

Ionivaihto Kiinteän aineen pinnalle kiinnittyneiden sähköisesti varattujen ionien vaih-
tuminen liuoksessa oleviin toisiin ioneihin. Ionivaihtoreaktioita voidaan
hyödyntää esimerkiksi poistettaessa liuoksessa olevia haitallisia aineita
(juomaveden puhdistaminen ionivaihtohartseja hyväksi käyttäen).

ISO International Standarization for Organization. Kansainvälinen standardi-
sointijärjestö.

ISO/TC 190 ISO:n tekninen komitea “190 Soil Quality”, joka laatii menetelmiä maan
laadun arviointiin.

Karsi Kalkkiviesiintymän yhteydessä esiintyvä, kalsiumpitoisista silikaattimine-
raaleista koostuva kivilaji, jossa on tavallisesti diopsidia, granaattia, epi-
doottia ja tremoliittia. Karsiin voi liittyä mm. rautamalmeja.

Kelaatti Orgaaninen rengasmainen yhdiste, joka voi sitoa ja luovuttaa ioneja, mm.
metalleja.

Kobolttihohde Kobolttia, arseenia ja rikkiä sisältävä mineraali, CoAsS

Kompleksoituminen Alkuaineiden, erityisesti siirtymämetallien kyky sitoutua suurempiin anio-
neihin, esim. pitkäketjuisiin tai rengasmaisiin orgaanisiin yhdisteisiin ku-
ten humukseen.

Konglomeraatti Sedimenttikivi, joka on alunperin ollut enimmäkseen karkeaa soraa. Ny-
kyisin pyöristyneiden kivikappaleiden välissä on hienojakoisempi iskos.

Kuparikiisu Maankuoren yleisin kuparimalmimineraali, CuFeS
2

Kvartsidioriitti Vaaleista mineraaleista koostuva syväkivilaji, jossa usein on eniten pla-
gioklaasia (oligoklaasi, andesiini), mutta myös merkittävästi kvartsia,  am-
fibolia (sarvivälkettä) ja kiillettä (biotiitti).

LC50-arvo Pitoisuus, jossa 50 % testieliöistä kuolee tietyn ajan kuluessa (lethal con-
centration).

Ligandi Keskusatomin (yleensä metalli) ympärille asettunut neutraali tai ionimuotoinen
atomi tai molekyyli. Se voi olla epäorgaaninen (esim. hydroksidi, OH-, tai sul-
faatti, SO

4
2-) tai orgaaninen (esim. asetaatti, CH

3
COO-). Orgaanisen humusyh-

disteet ovat yleisiä metalleja sitovia ligandeja. Katso kompleksoituminen.

Limnotelmaattinen Limnotelmaattinen rajapinta on orgaanisen vesisedimentin (kuten muta,
lieju) ja matalan veden turpeen (kuten ruokoturve, korteturve) välinen ra-
japinta.
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Löllingiitti Harvinainen rauta-arsenidimineraali, FeAs
2

Maahengitys Maanäytteestä laboratorio-oloissa määritetty hiilidioksidituotanto, joka
kuvaa maan mikrobien määrää.

Maasälpä Maankuoren yleisin mineraalien perhe: kalium-natrium-kalsium-aluminosi-
likaatteja eli hohkasilikaatteja. Perheeseen kuuluu kalimaasälpä KAlSi

3
O

8

sekä jatkuvan seossarjan muodostava plagioklaasiryhmä (Na-maasälväs-
tä Ca-maasälpään) NaAlSi

3
O

8
–CaAl

2
Si

2
O

8

Maatumisaste (H) Maatumisaste tai maatuneisuus ilmoittaa kasvinjäänteiden hajoamisasteen.
Asteikkona käytetään von Postin suhteellista asteikkoa (H), jonka arvot
ovat H1:tä eli maatumattomasta kasvimassasta täysin maatuneeseen eli
H10:en turpeeseen.

Mafinen Runsaasti magnesiumia ja rautaa sisältävä, tumma, emäksisinen, metamor-
finen tai syväkivilaji, kuten amfiboliitti, gabro ja peridotiitti. Termiä voi-
daan käyttää myös edellä mainituista tummista mineraaleista (kuten am-
fibolit, pyroksenit, oliviini) puhuttaessa. Vastakohtana on felsinen.

Magma Kivisula, joka voi olla maan pinnalle purkautuvaa laavaa, josta muodos-
tuu pintakiviä kuten basalttia. Magma voi olla myös syvällä maan uu-
menissa jähmettyvää kivisulaa, josta kiteytyy syväkiviä kuten graniittia
ja gabroa.

Magmakivi Kivisulasta jähmettymällä syntynyt kivilaji. Katso edellä.

Magnetiitti Yleisin rautamalmimineraali, jonka koostumus on Fe
3
O

4

Maucheriitti Harvinainen nikkeliarsenidimineraali, Ni
11

As
8

Mesotrofinen Keskiravinteinen (mesotrofinen, mesotrofi) suo tai järvi. Vertaa oligotro-
finen ja eutrofinen.

Meso-eutrofinen Meso-eutrofiset (tai meso-eutrofit) suot tai järvet ovat keskiravinteisia.
Mesoeutrofisella suolla on jokin runsasravinteisen (eutrofisen) suon piir-
re, esimerkiksi yksittäinen eutrofinen kasvilaji.

Metabolia Solussa tai organismissa tapahtuva elintärkeä orgaaninen aineenvaihdun-
taprosessi.

Metamorfoosi Kiven kiinteässä tilassa tapahtuva muodonmuutos. Metamorfisia reakti-
oita tapahtuu syvällä maankuoressa maanpinnan olosuhteita korkeammas-
sa lämpötilassa ja paineessa, jolloin kiven alkuperäinen rakenne ja mine-
raalikoostumus muuttuvat. Suuri osa Suomen kallioperän kivistä on me-
tamorfoituneita, esimerkiksi gneissit, kiilleliuskeet, metavulkaniitit ja mig-
matiitit.

Metasedimentti Meta-etuliite osoittaa kiven kiteytyneen uudelleen metamorfoosissa. Me-
tasedimentti on alun perin ollut löyhä savi-, siltti-, hiekka- tai sorakerros-
tuma eli sedimentti, joka on säilyttänyt vaihtelevia määriä alkuperäisestä
rakenteestaan ja mineraalikoostumuksestaan (katso metavulkaniitti). Ta-
vallisia metasedimenttikiviä ovat kvartsiitti, kiilleliuske, kiillegneissi, ar-
kosiitti, mustaliuske ja marmori.

Metavulkaniitti Meta-etuliite osoittaa kiven kiteytyneen uudelleen metamorfoosissa. Me-
tavulkaniitti on alun perin ollut vulkaaninen laavasta tai tuhkasta muo-
dostunut kivi, jonka rakenne ja mineraalikoostumus ovat voineet muut-
tua paljon alkuperäisestä kerrostumasta (katso metasedimentti). Tavalli-
sia metavulkaniitteja ovat vihreäkivi, metatuffi, metalaava sekä felsinen,
intermediäärinen, mafinen ja ultramafinen metavulkaniitti.
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Metyloituminen Metyyliryhmän liittyminen toiseen molekyyliin, vastakohta demetyloitu-
minen.

Migmatiitti Magmakiven ja metamorfisen kiven seos (seoskivilaji), jossa esim. van-
hempaan gneissiin on tunkeutunut magmana tai liuoksina nuorempaa ki-
viainesta kuten graniittia. Sula aines on myös voinut erkaantua paikan
päällä kiven osittaisen sulamisen tuloksena. Tyypillinen migmatiitti on
suonigneissi.

Minerotrofinen Minerotrofiset (tai mesotrofit) suot kasvavat pääasiassa pohjaveden ravin-
teiden varassa. Minerotrofit suot ovat lajistonsa perusteella joko eutrofi-
sia (runsasravinteisia), mesotrofisia (keskiravinteisia) tai oligotrofisia
(niukkaravinteisia).

MMAA Monometyyliarsonihappo, mikrobien vaikutuksesta muuntunut arseenin
esiintymismuoto.

Mustaliuske Grafiitti- ja sulfidipitoinen metamorfoitunut sedimenttikivi, joka on alun-
perin kerrostunut merenpohjaan hapettomissa olosuhteissa. Sedimenttikivi
on myöhemmin metamorfisissa ja tektonisissa prosesseissa muuttunut lius-
keeksi. Mustaliuske sisältää alkuperältään eloperäistä hiiltä.

Nikkeliini Harvinainen nikkeliarsenidimineraali, NiAs

Nitrifikaatio Maaperän typenkiertoon liittyvä reaktiosarja, jossa ammoniumtypestä
syntyy nitraattityppeä (vrt. denitrifikaatio, nitraattien pilkkoutuminen typ-
pikaasuksi).

Oligotrofinen Niukkaravinteinen tai karu (oligotrofisinen, oligotrofi) suo tai järvi.

Ombrotrofinen Ombtrotrofiset (ombrotrofit) suot saavat ravinteet pääasiassa sadevedes-
tä. Ombtrotrofiset suot ovat aina oligotrofisia.

Orogeeninen Vuorijonopoimutukseen liittyvä.

Paleoplacer Kiveksi kovettunut, alun perin jokisoraan kerrostunut hippu- eli paleo-
upamalmiesiintymä (esim. kultaesiintymä). Paleoplacereita tunnetaan
myös metamorfoituneista hiekkakivistä.

Paleoproterotsooinen Kallioperän muodostuma, joka on syntynyt 2,5–1,8 miljardia vuotta sit-
ten.

Pegmatiitti Erittäin karkearakeinen magmakivilaji, joka on syntynyt magman jään-
nösliuoksista. Sisältää erityisesti maasälpiä ja kvartsia, toisinaan myös har-
vinaisia mineraaleja.

Peridotiitti Ultramafinen (ultraemäksinen) kivilaji, jonka päämineraaleina ovat olivii-
ni, pyrokseenit (hypersteeni, augiitti) ja amfibolit (kuten sarvivälke).

Pestisidi Yleisnimi torjunta-aineelle. Rikkakasvien kemiallisia torjunta-aineita sa-
notaan herbisideiksi. Hyönteisten torjunta-aineita (kuten ennen käytetty
DDT) kutsutaan insektisideiksi.

Proterotsooinen Geologisen ajan keskimmäinen jakso (eoni), noin 2,5–0,6 miljardia vuotta
sitten. Suuri osa Suomen kallioperän kivistä on proterotsooisia. Sitä var-
hemmat muodostumat ovat arkeeisia ja nuoremmat paleotsooisia.

Rapakivi Usein helposti rapautuva eli moroutuva anorogeeninen (ei osallistunut vuo-
rijonomuodostukseen ja tektonisiin muutoksiin) karkearakeinen graniitti,
jolla on luonteenomainen rakenne: pyöreitä noin 2–5 cm:n läpimittaisia
kalimaasälpähajarakeita (ovoideja) ympäröi harmaa plagioklaasikehä. Tätä
yleisintä rapakivityyppiä kutsutaan nimellä viborgiitti. Muita rapakivityyp-
pejä ovat pyterliitti ja tasalaatuinen rapakivi.
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REE Harvinaisten maametallien (rare earth-elements) ryhmä, lantanidit.

Rikkikiisu Maankuoren yleisin rautasulfidimineraali, FeS
2

SEDEX Sedimenttikiven syntyyn geneettisesti liittyvä hydroterminen sulfidimal-
mi.

Sedimentti Raekooltaan vaihteleva epäorgaanisista mineraaleista tai orgaanisesta ai-
neksesta laskeutumalla syntynyt kerrostuma. Esimerkiksi veteen syntyneitä
sedimenttejä ovat savi, siltti, puro- ja järvisedimentit sekä merisedimen-
tit. Manner- tai vuoristojäätikön kerrostamia (glasiaali)sedimenttejä ovat
moreeni ja glasifluviaaliset hiekka- ja sorakerrostumat ja tuulen kerrosta-
mia (eolisia) sedimenttejä dyynihiekat. Lisäksi on saostumalla syntyneitä
kemiallisia sedimenttejä, kuten monet kalkkikivet, vivianiitti sekä kipsi ja
muut suolakerrostumat.

Sorptio Prosessi, jossa kiinteä aine pidättää toista alkuaine-, molekyyli- tai ioni-
muodossa olevaa kaasumaista, nestemäistä tai kiinteää ainetta. Katso de-
sorptio, adsorptio ja absorptio.

Sphagnum-turve Rahkasammalista ja niiden jäänteistä muodostunut turve.

Svekofenninen Kallioperän muodostuma, joka on syntynyt svekofennisen vuorijonomuo-
dostuksen eli orogenian aikana 1,92–1,77 miljardia vuotta sitten.

Syväkivi Syvällä maankuoressa kiteytynyt magmakivi, kuten graniitti, granodioriitti,
gabro ja peridotiitti.

Talkki Magnesiumhydroksidisilikaattimineraali, Mg
3
Si

4
O

10
(OH)

2

Tonaliitti Syväkivilaji, jonka päämineraaleina ovat plagioklaasi ja kvartsi ja jossa
lisäaineksena on kiillettä (biotiitti) ja amfibolia (sarvivälke).

Trofia Kuvaa kasvupaikan ravinteisuutta tai kasvillisuuden luontaista vaateliai-
suutta.

Ultraemäksinen Poikkeuksellisen vähän piitä (alle 45 % SiO
2
), alkaleja ja alumiinia, mut-

ta tavallista enemmän magnesiumia, kalsiumia ja rautaa sisältävä kivilaji.
Esimerkkinä on peridotiitti, joka koostuu tummista mineraaleista (amfi-
bolit, pyroksenit), serpentiiniitti, jossa on runsaasti serpentiiniä sekä du-
niitti, joka koostuu pääasiassa oliviinista.

Ultramafinen Katso ultraemäksinen.

Vihreäkivi Metamorfinen emäksinen (eli mafinen) tai ultraemäksinen (eli ultramafi-
nen), yleensä runsaasti kloriittia tai amfibolia sisältävä vulkaaninen kivi-
laji. Vihreäkivi on lähes aina väriltään tumman vihreä.

Vivianiitti Vesipitoinen rautafosfaattimineraali, Fe
3
(PO

4
)

2
. 8H

2
O, jota on mm. tur-

vekerrostumien pohjaosassa. Hapettuessaan vivianiitti värjäytyy sinertä-
väksi.
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A Word About Arsenic

Arsenic (As) is an element in group 5A of the Periodic Table, situated after
phosphorus, which it resembles in chemical behaviour, and before antimony (Sb) and
bismuth (Bi). Arsenic is a semi-metal, or metalloid, which possesses nonmetal cha-
racteristics like phosphorus but also metal characteristics. Antimony, which resemb-
les arsenic chemically and is heavier, has more metal characteristics; bismuth, which
is heavier still, is a full metal. The atomic weight of arsenic is 74.92 and density
5.72 g/cm3. The major isotope of arsenic, 75As, is accompanied by small amounts of
short-lived lighter and heavier isotopes.

The most common arsenic mineral in nature is arsenopyrite, FeAsS. Upon heating,
arsenic is released by sublimation and a solid iron sulfide is produced. Arsenic has
been known throughout history and its highly toxic trioxide (As

2
O

3
), familiarly

known simply as arsenic, has figured in not a few murder plots. Some other arsenic
compounds are toxic as well.  Despite its toxicity, or perhaps because of it, arsenic
was an important ingredient in early pharmacopoeias. It has also been applied as a
herbicide in agriculture. Today it is used in the electronics industry. Arsenic has
found its way into the environment, for example in wood preservatives, pesticides,
metal processing effluents, the combustion products of fossil fuels and imported
products such as phosphorus fertilizers. Lead batteries disposed of in landfills are a
potential source of arsenic in soil and groundwater.

Arsenic is transported into groundwater when arsenic-containing minerals or se-
condary compounds are dissolved in reducing conditions. Arsenic occurs in oxidation
states As3-, As0, As3+ and As5+ . As3+ and As5+ form weak or moderate strength acids:
arsenious acid H

3
AsO

3
 and (ortho)arsenic acid H

3
AsO

4
, which resembles ortho-

phosphoric acid. Depending on pH and oxidation/reduction conditions (Eh, redox) in
the environment, they dissociate by releasing hydrogen ions, which form negatively
charged complexes such as H

2
AsO

4
-, and HAsO

4
2- (Kabata-Pendias & Pendias 2001,

Moore & Ramamoorthy 1984, Smedley & Kinniburgh 2002. References: see page
12). The salts of arsenious acid are arsenites and those of arsenic acid are arsenates.
Complex ions of arsenic preferably bind with secondary iron oxides and hydroxides,
which are widely present in soil and bottom sediments. Binding also occurs in
varying degree with precipitates of manganese and aluminium, clay minerals and
organic materials (Blanck et al. 1989). Arsenic also appears in nature as organic
compounds formed through the catalytic action of algae and bacteria. The most
common organic process is methylation, in which the OH groups of arsenic com-
pounds are replaced by methyl groups.






