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More than 1000 sampies of groundwater were taken from drilled wells in sout
hern Finland in 1982 - 1986 and submitted to chemical analyses that included the 
determination of uranium and radon abundances in the water. 

The waters were divided into eight groups by dominant rock type to establish 
the influence of the geological environment on the water. The radon abundances 
were found to be highest in the groundwater of wells drilled into granitic rocks (me
dian 349 Bq/ I) . The survey also revealed a clear difference between granodioritic 
rocks (230 Bq/ I) and various types of schist and gneiss (about 100 - 170 Bq/ I) 
in their influence on the water. 

The collected chemical data show that correlation of uranium and radon con
centrations with the other ions was not high wherefore their contents cannot be 
deduced from the chemical composition of water . As the half-life of radon is short 
(3 .82 d), the occurrence of radon does not necessarily indicate the presence of ura
nium but only of radium . 

Waters taken from drilled wells may contain high abundances of uranium and 
radon although with considerable variations in abundance between adjacent wells . 
No high uranium or radon concentrations were found in rapakivi areas . However , 
a belt bordering the Vyborg rapakivi massif in southeastern Finland seems to have 
very high abundances of uranium and radon in some of the wells . 

The median radon abundance for the total data on the drilled wells in southern 
Finland was 210 Bq/ I, and that of uranium 5 ppb. The maximum uranium abun
dance was 20 000 ppb and that of radon about 50 000 Bq/ I. 
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JOHDANTO 

Luonnonvesien radontutkimukset aloitettiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) maa
peräosaston toimesta vuonna 1975 Kokemäellä ja Padasjoella sekä vuonna 1976 Askolas
sa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää radonin esiintyminen erityyppisissä vesissä. Poh
javesinäytteitä otettiin lähteistä, kuilu-ja kallioporakaivoista sekä vertailunäytteitä pinta
vesistä kuten Köyliönjärvestä, Kokemäenjoesta ja Rauman edustalta merestä . Tutkimus
tu losten mukaan suurimmat radonkaasupitoisuudet olivat kallioporakaivojen vesissä. Tä
män vuoksi jatkotutkimukset kohdistuivat pääasiassa kallioporakaivoihin. 

Vesien uraanitutkimukset aloitettiin vuonna 1972 Lapissa Inarinjärven koillispuolella 
havaittujen aeroradiometristen anomalioiden tarkistamiseksi. Alueen puroista ja pienistä 
lammista otetuista vesinäytteistä ei kuitenkaan löytynyt kohonneita pitoisuuksia. Suomen 
pohjavesien hydrogeokemiallisen kartoituksen yhteydessä 1978-82 (Lahermo et al. , 1990) 
kerättiin koko maasta noin 1 000 porakaivovesinäytettä, joista tehtiin uraanimääritykset, 
mutta ei radonmäärityksiä. 

Lapinjärvellä Itä-Uudellamaalla 1970-luvun puolivälissä tehdyissä tutkimuksissa havait
tin, että suurimmat kalliopohjavesien uraani- ja radonpitoisuudet olivat graniittialueilla 
Viipurin rapakivimassiivin ulkopuolella. Askolan Kylänpään koulun porakaivovedestä löy
detty erittäin suuri radonpitoisuus osoitti, että kalliopohjavesissä saattoi olla yli 1000-kertaisia 
pitoisuuseroja (Hyyppä 1976, 1981). 

Kun GTK ryhtyi kairaamaan 1980-luvun alussa lentomittauksilla löydettyä Nummi
Pusulan Palmotun uraaniesiintymää, maaperäosasto laajensi pohjavesien uraani- ja radon
tutkimukset myös Länsi-Uudellemaalle. Askolan ja Nummi-Pusulan alueiden tutkimustu
loksiin perustuen aloitettiin erikoistutkija luho Hyypän toimesta systemaattisesti 1 : 100 000 
-mittakaavaisena karttalehdittäin etenevä porakaivovesien uraani- ja radonkartoitus v. 1982. 
Tähän raporttiin on koottu kallioporakaivoista vuosien 1982-86 aikana otettujen vesi
näytteiden analyysitulokset. Aineistossa on lisäksi mukana Suom~n pohjavesien hydrogeo
kemiallisen kartoituksen yhteydessä 1 : 400 000 -mittakaavaisina karttalehdiltä 10, 11, 20, 
21, 30, 31 ja 41 vuosina 1980-82 kootut porakaivovesinäytteet. 
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TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Ennen vuotta 1982 tehtyjen pohjavesien uraani- ja radontutkimusten tavoitteena oli 
tutkimusmenetelmien kehittely ja laitteiden kalibrointi. Varsinkin radioaktiivisen radon
kaasun Uonka puoliintumisaika on vain 3,82 vuorokautta) käsittely oli vaikeaa, samoin 
kuin eri tavoin mitattujen radonpitoisuuksien keskinäinen vertailu. Radonkaasun skintil
lometrimäärityksistä maastossa luovuttiin menetelmään liittyvien suurten virhemahdolli
suuksien vuoksi. Vesinäytteiden radonkaasupitoisuuden mittauksessa aloitettiin yhteistyö 
Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa ja siirryttiin käyttämään STUK:n pitkälle kehitet
tyjä analyysimenetelmiä. 

GTK:n pohjavesien uraanitutkimukset liittyivät aluksi malminetsintään. Tutkimuskohteet 
olivat muilla menetelmillä paikallistettuja uraanimalmiaiheita . Pohjavesien radonkaasu
tutkimukset otettiin käyttöön tukemaan hydrogeokemiallisia uraanitutkimuksia, koska luon
nonuraanista noin 99,3 0,10 on isotooppia 238 U, ja radonkaasu (222 Rn) on kuudes jäsen 
238 U:n radioaktiivisessa hajoamissarjassa. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää pohjave
den radonkaasun käyttökelpoisuus uraanikriittisten alueiden tunnistamisessa ja rajaami
sessa. Vesinäytteiden saamiseksi kallioperästä ei kustannussyistä voitu kairata näytteenot
toreikiä, vaan näytteet otettiin tutkimusalueilla olevista kallioporakaivoista. 

STUK:n suorittamissa huoneilman radonkaasupitoisuustutkimuksissa on Etelä-Suomesta 
löytynyt alueita, joilla pientalojen huoneilmassa on paikoitellen hyvin suuria radonpitoi
suuksia. Suurten radonpitoisuuksien terveydelliset riskit olivat vilkkaan keskustelun koh
teena 1980-luvun alussa, ja kallioporakaivovesiä pidettiin yhÜ:nä mahdollisena radonin kul
jettajana malkalla kallioperästä sisätiloihin. Yhtenäisen laaja-alaisen geologisen ÜlUstatie
don saaminen radonkaasun alkuperästä, esiintymisestä ja kulkeutumisesta tuli tuolloin ajan
kohtaiseksi, ja GTK tiivisti yhteistyötään STUK:n kanssa maa- ja kallioperän radonvuon 
selvittämiseksi. 

Kallioporakaivovesien uraani- ja radontutkimusten alueellisena tavoitteena oli vuosina 
1982-86 kattaa lähinnä Etelä-Suomen graniittiset ja granodioriittiset syväkivialueet. Tä
mä tutkimus on edelleen käynnissä ja se etenee nykyisin maaperäkartoituksen mukaan. 

TUTKIMUSALUEET 

Laajamittaisten uraani- ja radontutkimusten alkaessa vuonna 1982 tarvittiin nopeasti 
tietoa Nummi-Pusulan Palmottujärven uraaniesiintymän ympäristöstä. Alueelta otetuista 
näytteistä tehtiin vain kenttämääritykset (lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, redox-potentiaali, 
vapaa hiilihappo ja liuennut happi) sekä uraani- ja radonanalyysit. Tällaista pikakartoi
tusta tehtiin seuraavilla karttalehtialueilla: 2023 Suomusjärvi, 2024 Somero, 2041 Lohja, 
2042 Karkkila, 2044 Riihimäki, 3111 Lahti, 3112 Heinola ja 3114 Vuohijärvi. Nummi
Pusulan Hyrkkölässä tehtiin karttalehtialueella 2024 10 tiheällä pisteverkolla erillistutki
mus maa- ja kallioperän pohjaveden uraani- ja radonpitoisuuksista. 

Tutkimuksia jatkettiin vuonna 1983 seuraavilla karttalehtialueilla: 1134 Kokemäki, 1141 
Luvia, 1143 Pori, 2111 Loimaa, 2112 Huittinen, 2113 Forssa, 2133 Kärkölä ja 2134 Lammi. 

Näytteistä tehtiin nyt myös edellä mainittujen kenttämääritysten lisäksi laboratorioissa 
laaja vesianalyysi, jossa määritettiin väriluku, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, kaliumper
manganaattiluku, nitraatti, kloridi, fluoridi, piihappo, sulfaatti, kokonaiskovuus, kalsium, 
magnesium, natrium, kalium, rauta, mangaani, sinkki, kupari, nikkeli, lyijy, kadmium, 
kromi, koboltti, uraani ja radon. 

Tutkimuksia jatkettiin vuonna 1984 seuraavilla karttalehtialueilla: 2131 Hämeenlinna, 
3123 Mäntyharju, 3141 Ristiina, 3143 Puumala, 4112 Imatra, 4121 Virmutjoki, 4122 Lo
hilahti, 4123 Parikkala ja 4124 Punkaharju. 

Vuoden 1985 aikana käsiteltiin ja tallennettiin atk:n avulla edellisten vuosien aineisto. 
Maaperäkartoitukseen liittyvän näytteenoton yhteydessä koottiin vuonna 1986 uraani- ja 
radontutkimuksia varten vertailuaineistoa rapakivialueelta karttalehdeltä 3042 Harnina. Suo
men pohjavesien hydrogeokemiallisen kartoituksen yhteydessä Etelä-Suomessa vuosina 
1980-82 tutkittu alue (kuva 1) on yhtenäinen, mutta sillä on vähemmän näytepaikkoja 
kuin uraani- ja radonkartoituksen yhteydessä vuosina 1982-86 tutkitulla epäyhtenäisellä 
alueella (kuva 2). 



Kuva 1. Kallioporakaivovesien 
uraaninäytteet 1980 - 82. Näyt
teiden lukumäärä 398 (Lahermo et 
al. 1990). 
Fig. 1. Uranium sampies taken in 
1980 - 82 jrom waters oj wells 
drilled into bedrock. Total num
ber oj sampies 398 (Lahermo et al. 
1990). 

Kuva 2. KaIlioporakaivovesien 
uraani- ja radonnäytteet 1982 -
86. Näytteiden lukumäärä 1048. 
Fig. 2. Uranium and radon samp
les taken in 1982 - 86 jrom 
wafers oj wells drilled into bed
rock. Total number oj sampies 
1048. 
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POHJAVESINÄ YTTEIDEN OTTO, KENTTÄMÄÄRITYKSET JA 
LABORA TORIOTUTKIMUKSET 

/ 
) 

i 
/ 
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Suomessa tehdään vuosittain satoja uusia kallioporakaivoja, ja samanaikaisesti pois
tuu käytöstä lukuisia kaivoja yhdyskuntien vesihuoltoverkostojen laajetessa. Porakaivoja 
on viime vuosina tehty paljon myös loma- ja vapaa-ajan asuntoihin, joissa veden käyttö 
rajoittuu vain muutamiin kesäkuukausiin. Myös kouluille tehdyt kaivot ovat kesäisin vä
häisessä käytössä tai käyttämättöminä. Toisaalta mm. meijerit, suuret maatilat ja jotkin 
teollisuuslaitokset käyttävät jatkuvasti runsaasti vettä. Kaivojen antoisuudet ja vedenkäyttö 
vaihtelevat suuresti. Lyhytikäisen radioaktiivisen radonkaasun analyysiä ajatellen veden 
erilainen vaihtuvuus asettaa vesinäytteet tuoreuden kannalta erilaiseen asemaan. 10kainen 
painesäiliö ja kaivo pitäisi tyhjentää välittömästi ennen näytteenottoa, mutta tämä ei oIe 
aina mahdollista. 

10kaisesta näytteenottopaikasta on täytetty vesinäytekortti (liite 3), johon on koodattu 
vesinäytepisteen tunnistetiedot, näytteenottopaikan kuvaus sekä kenttä- ja laboratoriomää
ritykset. Vesinäytekorttien tiedot on tallennettu GTK:n tiedostoihin ja ne voidaan ryhmi
tellä ja listata useilla eri tavoilla. 

Kaikkiaan 1098 näytteestä on tehty veden laaja fysikaalis-kemiallinen analyysi, 1383 
näytteestä uraanianalyysi ja 1048 näytteestä radonanalyysi. Näytteenottopaikalla on välit
tömästi mitattu näytteen lämpötila, pR, sähkönjohtavuus, redox-potentiaali, vapaa hiili
happo ja liuennut happi. Mittareina on käytetty WTW:n pR 90 -mittaria, WTW:n LF 91 
-sähkönjohtavuusrnittaria, EIL:n Model 3030 pR/ mV -redox-potentiaalirnittaria sekä Yellow 
Springsin YSI Model 54A -happimittaria. Vapaa hiilihappo on määritetty titraamalla. Osa 
näytteestä on suodatettu 0,45 Ilm:n membraanikalvon läpi ja hapotettu raskasmetalli- ja 
uraanimäärityksiä varten. Radonkaasun määrittämiseksi on otettu erillinen näyte neste
tuikeampulliin, ja näyte on lähetetty mahdollisimman nopeasti Säteilyturvakeskukseen ana
lysoitavaksi. 
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GTK:n vesilaboratorioissa on pohjavesinäytteistä tehty seuraavat analyysit: 
Väriluku (Pt mg/I) on määritetty Hellige-komparaattorilla vertaamalla veden väriä tun
nettuun Pt-värikiekkoasteikkoon. 
WTW:n pH 90-mittarilla on mitattu pH käyttämällä yhdistelmäelektrodia. 
Sähkönjohtavuus (mS/ m, 25°C) on mitattu Philipsin - PW 9504 -sähkönjohtavuus
mittarilla. 
Alkaliteetti (mmol/ l) on määritetty titraamalla 0,05-N HCI:llä bromkresolinvihreä
metyylinpunainen seosindikaatt9ria käyttäen . 
Kaliumpermanganaattiluku (KMn04 mg/ I) on saatu suorittamalla happamassa liuok
sessa permanganaattikeitto ja sen jälkeen oksaalihappo-permanganaatti-titraus. 
Nitraatti (N03 mg/I) on määritetty salisylaattimenetelmällä, ja lopuksi on mitattu vä
ri spektrofotometrisesti. 
Kloridi (Cl mg/ I) on titrattu happamassa liuoksessa merkurinitraatilla seosindikaatto
ria käyttäen. 
Fluoridi (F mg/ I) on määritetty Orionin ionispesifisellä elektrodilla käyttämällä TISAB
puskurointia. 
Piihappo (Si02 mg/ I) on määritetty ammoniummolybdaattimenetelmällä, ja muodos
tunut sininen väri on mitattu spektrofotometrisesti (Hitachi Model 100-40). 
Kalsium (Ca mg/ I), magnesium (Mg mg/ I), natrium (Na mg/ I), kalium (K mg/ I), rauta 
(Fe mg/ I), mangaani (Mn mg/ I) ja sinkki (Zn Ilg/ I) on määritetty atomiabsorptiospekt
rofotometrisesti liekkimenetelmällä. Laitteena on ollut Perkin-Elmer 5 000, jossa on 
käytetty automaattista näytteensyöttäjää AS 50 ja tulostinta PR 10. 
Kupari (Cu Ilg/I), nikkeli (Ni Ilg/I), lyijy (Pb Ilg/ I), kadmium (Cd Ilg/ I), kromi (Cr 
Ilg/I) ja koboltti (Co Ilg/I) on määritetty atomiabsorptiospektrofotometrisesti grafiit
tiuunimenetelmällä. Laitteena on ollut automaattisella näytteensyöttäjällä varustettu 
Perkin-Elmer 2380 ja tulostimena Per kin-Eimer R 100 piirturi. Ennen edellä mainittu
ja metallianalyysejä näytteet on suodatettu 0,45 Ilm:n membraanikalvon läpi ja kestä
vöity sen jälkeen lisäämällä 0,2 ml suprapur HNO/100 ml. 
Sulfaatti (S04 mg/I) on määritetty epäsuorasti kromin avulla. Näytteessä oleva sulfaat
ti on saostettu bariumkromaatilla bariumsulfaatiksi, ja reaktiossa vapautunut ekviva
lenttimäärä kromia on määritetty atomiabsorptiospektrofotometrisesti liekkimenetel
mällä. 
Uraani (U Ilg/ I) on määritetty fluoresenssispektrofotometrisesti ionivaihdetusta näyt
teestä, joka on esikestävöity lisäämällä 1 ml 10 % H 2S04/ 500 ml. Analyysilaitteisto
na oli vuoteen 1985 asti Perkin-Elmer 204. Tämän jälkeen siirryttiin suoraan tulosta
vaan malliin Per kin-EImer LS-2 B Filter-Fluorimeter. Uusi laitteisto on osoittautunut 
varsinkin määrityksen alarajan lähellä luotettavammaksi. Tästä syystä eri vuosina teh
dyt uraanianalyysit pitoisuusalueella U 1 - 10 Ilg/I eivät oIe täysin vertailukelpoisia. 
Säteilyturvakeskuksen Iaboratorioissa on määritetty vesinäytteiden sisäItämä radonkaasu 

(Rn Bq/I) Lumagel-nestetuikeampullista mittaamalla radonin ja sen lyhytikäisten tyttärien 
Iähettämät al fa- ja beetahiukkaset. Laitteistona on ollut Wallac Ultro-Beta 1210 nestetui
kelaskin. 

VesianaIyysimenetelmiä on vuosien mittaan testattu omilla rinnakkaisnäytteillä sekä 
GTK:lle lähetetyillä eri laboratorioiden välisillä vertailunäytteillä. Analyysimenetelmien tark
kuus ja toistettavuus ovat olleet hyviä lukuun ottamatta edellä mainittua vanhentunutta 
uraanimäärityslaitteistoa. Analyysien tulostaulukoissa (liite 1) raskasmetallien (Fe, Mn, Zn, 
Cu, Ni, Pb, Cd, Cr, Co, U) keskiarvot ovat liian korkeita, koska käytössä ollut lasken
taohjelma laski myös määritysrajaa pienemmät pitoisuudet mukaan ikään ku in ne olisivat 
määrityksen alarajan ilmoittamia pitoisuusarvoja. Kyseessä ovat siis keskiarvojen ylära
jat. Keskiarvojen alarajat saataisiin, jos määritysrajaa pienemmät pitoisuudet otettaisiin 
Iaskutoimituksissa mukaan nollina. Todelliset keskiarvot ovat näiden kahden luvun välis
sä. Ainakin lyijyn, kadmiumin, kromin ja koboltin mediaanit ovat selvästi määritysrajaa 
pienemmät ja keskiarvot täten liian suuria. Jos mediaani on suurempi kuin määritysraja, 
on se todellinen mediaaniarvo. 

Analyysitulostaulukoissa kenttämääritysten kohdalla olevat väri ja sameus eivät oIe stan
dardiyksiköissä. Kivilajin kohdalla olevat luvut ovat Suomen kallioperäkartan 1 : 1 milj. 
(Sirnonen, 1980) mukaan kivilajeille annettuja atk-numerotunnuksia. Satakunnan hiekka
kivialueen porakaivovesien uraanitulokset ovat puutteellisia, koska koeIuontoisesti Valti
on teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT:n) reaktorilaboratoriossa tehty näytesarja konsent
roitiin GTK:ssa liian pienestä vesimäärästä ja Iaskutoimitusten jälkeen määritysraja tuli 
poikkeuksellisen korkeaksi (12 ppb). 

Muilta osin analyysitulostaulukoita voidaan analyysivirherajat huomioon ottaen pitää 
luotettavina. 
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TUTKIMUSTULOKSET 

Kalliopohjaveden laatuun ja kemialliseen koostumukseen vaikuttavat mm. alueen ki
vilaji, kallioperää peittävä maaperä, meren läheisyys ja ihmisten toiminnasta johtuvat ym
päristömuutokset. 

Kivilajin vaikutus voidaan jakaa kahteen osaan. Kiven mineraalikoostumus ja mine
raalien erilainen rapautumisherkkyys vaikuttavat suoraan kalliopohjaveden koostumuk
seen monimutkaisten faasirajapinnoilla tapahtuvien liukenemis- ja saostumisreaktioiden 
välityksellä. Nämä reaktiot saattavat olla hyvin hitaita, mutta ne pyrkivät aina kohti tasa
painoa kiinteän mineraalifaasin ja kalliopohjaveden nestefaasin välillä. Kiven rakenteesta 
johtuva kullekin kivilajille ominainen lohkeilu ja rakoilu puolestaan vaikuttavat kalliopoh
javeden määrään, liikkeeseen ja viipymään. Mitä pitemmän ajan vesi viipyy kallioperässä 
eli mitä vanhempaa se on, sitä lähemmäksi kemiallista tasapainoa päästään mineraaliai
neksen ja kalliopohjaveden välillä (Lahermo 1971, Hyyppä 1981). 

Kallioperää peittävien maalajikerrosten laatu, kerrospaksuus, rakenne ja vedenläpäi
sevyys heijastuvat myös kalliopohjaveden laatuun. Maakerrosten pintaosissa happipitoi
seen sadeveteen liuenneella hiilidioksidilla on keskeinen osa veden ja mineraaliaineksen vä
lisissä tasapainoreaktioissa. Kallioperän rakoihin ja halkeamiin vajoava ja siellä liikkuva 
pohjavesi on usein läpikäynyt jo sarjan irtomaapeitteessä tapahtuneita liukenemis- ja io
ninvaihtoreaktioita. 

Näytteiden luokitus 

Tutkimusaineistoa on tarkasteltu tilastollisesti. Tarkastelun lähtökohdaksi on otettu ana
lyysitulosten mediaaniarvot, koska silloin eivät yksittäiset poikkeavat tulokset tai satun
naiset virheet analyysissä tai tulosten numeerisessa käsittelyssä aiheuta sanottavaa poik
keamaa . 

Kivilajin vaikutuksen selvittämiseksi on Etelä-Suomesta kerätyt porakaivovesinäytteet 
jaettu kivilajialueen mukaan kahdeksaan ryhmään seuraavasti: 

graniitti 
rapakivigraniitti 
granodioriitti ja kvartsidioriitti 
migmatiittigneissi 
fylliitti ja kiillegneissi 
k vartsi -maasälpäli uske 
amfiboliitti 
hiekkakivi 

näytteiden lukumäärä 
356 
200 
302 
316 
44 
57 
74 
29 

Pinta-alaltaan pieniltä gabro-, diabaasi- ja kalkkikivialueilta on näytteitä niin vähän, 
että niitä ei erillisinä otettu mukaan tarkasteluun. Tutkituilla alueilla suurimmista kivilaji
ryhmistä saatava kalliopohjavesi on kemialliselta koostumukseltaan melko samankaltais
ta, mikä näkyy myös vesien pääanionien ja -kationien jakaumassa (taulukko 1). 

Taulukko I. Porakaivovesien pääionien mediaaniarvoista lasketut ekvivalenttiprosentit kivilajeillain. Aineisto on 1 : 400 000 
karttalehtialueilta 10, 11,20,21,30,31, 41. Analyysien lukumäärä on 1051 kpl. 

Table 1. The equivalent percemages calculated lrom the median values 01 the main ions in the waters 01 drilled wells by 
rock type. Data lrom map sheets 10, Il, 20, 21, 30, 31, 41 (l " 400000). Total number 01 analyses 1051. 

Kivilaji n kpl HCO J CI SO. Ca Mg Na K 
Rock type No. 01 

sampies 

Graniilli - Granite 203 66,6 15 ,7 17,7 47,1 21,3 28,5 3,1 

Rapakivigraniitti - 189 67,1 19,9 13,0 38,8 17, I 40,2 4,0 
Rapakivi granite 
Granodioriitti ja 246 68,0 16,6 15,5 43,4 23,8 29,2 3,5 
kvartsidioriitti - Granodiorite 
and quartz diorite 
Migmatiittigneissi - 283 63,5 16,6 19,9 43,2 22,5 30,0 4,4 
Migmatitic gneiss 
Fylliitti ja kiillegneissi - 36 67,3 14,5 18,2 42 ,1 22,3 31,7 4,0 
Phyllite and mica gneiss 
Kvartsi -maasälpäliuske - 19 70,8 16,6 12,6 51,0 17,3 28,8 3,0 
Quartz-leldspar schis! 
Amfibo1iitti - Amphibolite 46 68,7 16 ,9 14,4 53,7 21,5 22,2 2,5 

Hiekkakivi - SandslOne 29 68,7 14,8 16,6 30,1 15,5 51,5 2,9 
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Meren vaikutus 

Ympäröivän kivilajin lisäksi kallioporakaivon veden laatuun vaikuttavat kaivon sijainti, 
syvyys ja suhde mereen. Meren läheisyys näkyy sisämaan kaivoihin verrattuna veden Suu
rempana suolapitoisuutena. Veden suolapitoisuuden ohella myös veden sisältämien suolo
jen keskinäiset suhteet muuttuvat. Tätä asiaa voi tarkastella vertailemalla rapakivialuei
den kalliopohjavesiä muiden suurten kivilajialueiden kalliopohjavesiin. Kaikki Suomen ra
pakivialueet sijaitsevat rannikolla tai suhteellisen lähellä merta, ja niiden pohjavesissä me
rellisten natriumin ja kloridin ekvivalenttien prosenttiosuudet ovat suuremmat kuin muil
la kivilajialueilla. Rapakivialueilla oli Na 40,2 070 ja Cl 19,9%, muilla kivilajialueilla Na 
vaihteli 22,2 - 31,7 prosenttiin ja Cl 14,5 - 16,9 prosenttiin. Satakunnan hiekkakiven 
alueella natriumin ekvivalenttiprosenttiosuus oli 51,5, mutta kloridin vain 14,8. 

Kun verrataan merellistä Ahvenanmaan rapakivialuetta mantereelliseen Viipurin rapa
kivialueeseen, on erD kallioporakaivojen veden laadussa huomattava (liite 2). Ahvenan
maan porakaivojen korkeus merenpinnasta on vain 5 metriä, vertailuaineistossa 40 met
riä. Porakaivojen mediaanisyvyys on Ahvenanmaan rapakivialueella 53 metriä ja Viipurin 
rapakivialueella 63 metriä. Kummankin alueen porakaivovesien pH on 7,2, mutta sähkön
johtavuus on Ahvenanmaan porakaivovesissä kolminkertainen. Tämän vuoksi lähes kaik
kien veden pääionien pitoisuuksien mediaaniarvot ovat Ahvenanmaan rapakivigraniitti
alueen porakaivovesissä noin kolminkertaiset, natriumin jopa seitsenkertainen Viipurin ra
pakivigraniittialueen vastaaviin arvoihin verrattuna. Porakaivovesien uraanipitoisuudet ovat 
kertaluokaltaan noin tuhannesosa veden pääionien pitoisuuksista. Porakaivovesien uraa
nin minimi- ja mediaaniarvot sekä keskiarvo ja maksimiarvotovat Ahvenanmaan rapakivi
alueella 1 ppb, 6 ppb, 16,9 ppb ja 140 ppb sekä Viipurin rapakivialueella vastaavasti 1 ppb, 
4 ppb, 7,5 ppb ja 88 ppb. Liuenneen uraanin määrä näyttää rapakivialueilla seuraavan 
porakaivovesien kokonaissuolapitoisuuden vaihteluita. 

Rannikon läheisyyden vaikutusta kallioporakaivovesien suolapitoisuuteen ja suolojen 
keskinäisiin suhteisiin on muiden kivilajien kohdalla vaikeampi osoittaa. Suunta on kui
tenkin sama siten että merelliset suolaiset vedet muuttuvat mantereisiksi vähemmän suo
laisiksi vesiksi. Suolaisetkaan rannikkoalueen porakaivovedet eivät muistuta koostumuk
seltaan merivettä (Lahermo and Lampen, 1987). Meriveden magnesiumpitoisuus on suu
rempi kuin kalsiumpitoisuus, kun taas suolaisissakin porakaivovesissä kaisiumpitoisuus on 
suurempi kuin magnesiumpitoisuus. 

Havainto- ja analyysitiedot on esitetty kivilajeittain liitteessä 1. Siitä ilmenee näyttei
den kokonaismäärä, tehtyjen analyysien ionikohtaiset Iukumäärät sekä mediaanien lisäksi 
myös keskiarvot. 

Kivilajin vaikutus 

Etelä-Suomen porakaivovesien radonkaasupitoisuuksien mediaaniarvot vaihtelevat ki
vilajeittain (kuva 3). Graniittiset kivet tuottavat muita kivilajeja enemmän radonia (gra
niitti 349 Bq/ I, rapakivigraniitti 320B q/ l), ja granodioriittiset kivetkin (230 Bq/ I) erottu
vat hyvin liuskeista ja gneisseistä (n. 100 - 170B q/ l). 

Porakaivovesieh radonkaasupitoisuus ylitti 5 000 Bq/ l seuraavilla karttalehtialueilla: 
2111 Loimaa, 2112 Huittinen, 2023 Suomusjärvi, 2024 Somero, 2133 Kärkölä, 3111 Lah
ti, 3112 Heinola, 3141 Ristiina, 4112 Imatra ja 4121 Virmutjoki. Uraanipitoisuus taas ylit
ti 1 000 ppb seuraavilla karttalehtialueilla: 2023 Suomusjärvi, 2024 Somero, 3111 Lahti, 
3112 Heinola, 3141 Ristiina, 4112 Imatra ja 4121 Virmutjoki. Suuret uraani- ja radonpi
toisuudet sattuvat samoille alueille, mutta uraanin ja radonin välinen korrelaatio ei silti 
oIe kovin voimakas. Samassa kylässä saattaa olla vierekkäisiä porakaivoja, joiden uraani
ja radonpitoisuudet poikkeavat suuresti toisistaan. 

Porakaivovesien uraani- ja radonpitoisuuksien paikallista vaihtelua seurattiin Lahden 
ympäristössä (taulukko 2). Näytepaikoiksi valittiin 15 porakaivoa, joissa oli suuret uraani
ja/ tai radonpitoisuudet. Ensimmäiset näytteet otettiin heinäkuussa 1982 ja vertailunäyt
teet samoista kaivoista maaliskuussa 1983. Esimerkiksi näytteessä 2 uraani- ja radonpitoi
suus on suurentunut, näytteessä 3 kumpikin on pienentynyt; näytteessä 6 uraanipitoisuus 
on pienentynyt ja radonpitoisuus hieman suurentunut sekä näytteessä 8 uraanipitoisuus 
on selvästi suurentunut ja radonpitoisuus pienentynyt. Muutokset voivat tapahtua saman
suuntaisesti tai vastakkaisesti ja osoittavat, että ionien liikkuminen kalliopohjaveden mu
kana on ilmeisen monimutkaista. Lahden seurantatutkimus osoittaa myös, että kertanäyt-
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NÄ YTTEIDEN MÄÄRÄ 
kpl 

Graniitti - 298 
Granite 

Rapakivigraniitti 82 
Rapakivi granite 

Granodioriitti ja kvartsidioriitti - 237 
Granodiorite and quartz diorite 

Fylliitti ja kiillegneissi - 35 
Phyllite and mica gneiss 

Migmatiittigneissi - 245 
Migmatitic gneiss 

Amfiboliitti - 66 
Amphibolite 
Kvartsi-maasälpäliuske - 44 
Quartz-feldspar schist 
Hiekkakivi - 27 
Sands tone 

Kuva 3_ Etelä-Suomen porakaivovesien radonkaasupitoisuuksien mediaaniarvot kivilajeittain_ 

Fig_ 3_ Median radon gas abundances in the waters oi dril/ed wel/s in southern Finland by rock type_ 

Taulukko 2. Lahden karttalehtialueen No. 311l porakaivovesien uraani- ja radonpitoisuuksien vaihtelut. Mittaukset tehty 
heinäkuussa 1982 ja maaliskuussa 1983 . 

Table 2. Variation in uranium and radon abundances in the waters of drilIed wells in Ihe Lahti map sheet area (No. 3111). 
Measuremenls made in July 1982 and March 1983. 

U ppb Rn Bq/l 

Näyte 1982 1983 1982 1983 
Sampie 

1 2930 3900 3120 2970 
2 2000 2770 2460 3810 
3 885 280 2120 500 
4 540 29 1630 1440 
5 230 573 625 1800 

6 210 145 4370 4850 
7 205 277 1000 1510 
8 190 421 3510 1490 
9 176 55 1185 770 

10 81 50 1150 1240 

11 59 76 963 1240 
12 56 125 1815 2910 
13 54 66 185 150 
14 50 88 4150 5220 
15 36 196 3650 4990 

teenottoon perustuvaa arviota yksittäisen porakaivoveden uraani-radonsuhteista on uska
liasta esittää. 

Etelä-Suomesta kootun yli tuhannen porakaivovesinäytteen uraani- ja radonpitoisuu-
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den vaihtelua on käytännössä mahdoton ottaa huomioon seurannassa. Esitetyn kaltaiset 
heilahtelut tasoittuvat kuitenkin alueellisessa tilastollisessa käsittelyssä osaksi suurta näy
tepopulaatiota. 

Uraanin ja radonin pitoisuuksien jakaumat ovat erilaiset (kuvat 4 ja 5). Uraanimääri
tyksiä on tehty yhteensä 1 388 ja uraanipitoisuudet painottuvat pienempiin arvoihin kuin 
radonpitoisuudet. Koko aineiston uraanin minimi-, mediaani-, aritmeettinen keskiarvo ja 
maksimiarvo ovat < 1 ppb, 4,6 ppb, 76,2 ppb ja 13 000 ppb. Noin 10070 uraanituloksista 
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Kuva 4. Uraanin kumulatiivinen jakauma. 
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Fig . 4.Cumulative distribution oj the uranium abundances. 
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ylittää keskiarvon. Radonmäärityksiä on tehty yhteensä 1 050 ja hyvin pienet radonpitoi
suudet ovat harvinaisia. Koko aineiston radonin minimi-, mediaani-, aritmeettinen keski
arvo ja maksimiarvo ovat 1 Bq/ I, 215 Bq/ I, 631 Bq/ l ja 24000 Bq/ I. Noin 25 % radontu
loksista ylittää keskiarvon. Kumulatiivisissa käyrissä 95 %:n kohta on merkitty pystyviivalla. 

Uraanin ja radonin pitoisuuksia esittävissä värimosaiikkikartoissa (kuvat 6 ja 7) on koko 
maa jaettu peruskarttalehdittäin (10 x 10 km) ruutuihin. Kunkin ruudun värisävy esittää 
kyseisen karttalehtialueen porakaivovesien uraani- ja radonpitoisuuksien keskiarvoa. 
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Kuva 5. Radonin kumulatiivinen jakauma. 
Fig. 5. Cumulative distribution 0/ the radon abundances. 
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Kuva 6. Kallioporakaivovesien uraanipitoisuuksien keskiarvot peruskarttalehdittäin. 
Fig 6. A verages oi the uranium abundances in the waters oi wells drilled into bedrock by basic map sheet. 
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Kuva 7. Kallioporakaivovesien radonpitoisuuksien keskiarvot peruskarttalehdittäin. 
Fig. 7. A verages 0/ radon abundances in the waters 0/ wells drilled into bedrock by basic map sheet. 
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Ionien keskinäinen riippuvuus 

Porakaivovesien analyysituloksista tehty korrelaatiomatriisi selvittää eri ionien ja mui
den mitattujen suureiden välisiä lineaarisia riippuvuuksia ilmaistuina Pearsonin korrelaa
tiokertoimina. Korrelaatiomatriisista tehtyyn tiivistelmään (taulukko 3) on otettu mukaan 
vain ne korrelaatiokertoimet, joille merkitsevyystaso p = .000. J os p = .000, se on osoi
tus siitä, että lineaarinen korrelaatio ei parane näytepopulaatiota lisäämällä. Seuraavassa 
on lyhyesti käyty läpi eri muuttujien väliset merkittävimmät riippuvuudet. 

Korkeus merenpinnasta: 
- selvä korrelaatio rannikkoalueiden fluoridi- ja sulfaattipitoisten vähähappisten vesien 

kanssa 

Vapaa hiilihappo, CO2: 

- selvä negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa, negatiivinen korrelaatio fluoridin kanssa 
- positiivinen korrelaatio useimpien metallien kanssa 

pH: 
selvä negatiivinen korrelaatio vapaan hiilihapon sekä redox-potentiaalin kanssa, 

- selvä positiivinen korrelaatio bikarbonaatin ja fluoridin kanssa, 
- negatiivinen korrelaatio monien raskasmetallien, varsinkin kuparin kanssa 

Sähkönjohtavuus: 
voimakas positiivinen korrelaatio pääionien kloridin, kalsiumin, magnesiumin ja nat
riumin kanssa, 
selvä positiivinen korrelaatio sulfaatin ja bikarbonaatin kanssa, 
negatiivinen korrelaatio hapen ja redox-potentiaalin kanssa 

Taulukko 3. Etelä-Suomen porakaivoaineiston korrelaatiomatriisi sta tehty tii vistelmä . Mukana ovat vain ne korrelaatiokertoimet , joille mer 

Table 3.Correlation matrix of the drilled weil data f rom southern Finland. Only correlation coefficients wilh a significance level of p = 0. 000 

Korkeus CO, pH s-johtav . redox 0 , Väri KMnO. N03 CI F SiO, SO. HC0 3 Ca 
meren p. 

Eleva- Conduct. Colour 
tion 

(m a.s. l.) 

korkeus -.21 -.29 + . 18 + .36 - .20 - .28 + . 17 - .18 - .46 - .32 - .47 - .14 
merenp . 
Elevation 
(m a.s.l.) 
CO, 1 -.60 + .16 + .27 + .28 + .26 -.20 + .16 
pH - .21 -.60 I +. 11 - .41 -.34 - .12 -. 33 + .39 + .44 
s-johtav. - .29 +. 11 1 -.27 - .25 + .20 + .96 + .12 + .51 + .30 + .88 
conduct. 
redox + .18 + .16 - .41 -.27 1 + .35 -.25 + .23 -. 18 - .16 - .25 -.30 -. 15 
0 , + .36 - .34 -.25 + .35 1 -. 17 + .22 -. 15 -. 35 - .16 - .16 - .44 -. 15 
väd -.20 + .27 - .25 -. 17 1 + .39 + .13 + .13 + .19 
colour 
KMnO. - .28 + .28 -. 12 + .20 + .39 + .15 -.10 + .21 + .20 + .16 
N03 + . 17 + .26 -.33 + .23 + .22 - .21 + .16 - .19 
CI -. 18 + .96 -. 18 -. 15 + . 15 + .37 + .93 
F - .46 -.20 + .39 + .12 -. 16 - .35 -.21 + .29 
SiO, -.25 -. 16 + .13 -. 10 
SO. -.32 + .16 + .51 -.16 + .13 + .21 + .16 + .37 I + .29 + .29 
HC03 - .47 + .44 + .30 -.30 -.44 + .19 + .20 - .19 + .29 + .29 1 + . 18 
Ca - .14 + .88 -. 15 - .15 + . 16 + .93 + .29 + .18 1 
Mg -.14 + .14 + .75 - .25 -.24 + . 12 + .65 + . 13 + .54 + .38 + .62 
Na -.18 + .58 -. 13 - .14 + .55 + .53 +.11 + .43 
K - .18 + .32 - .11 + .28 - . 17 + .11 + .25 + .43 + . 16 + .38 + .27 + .1 7 
Fe - .13 + .16 - .38 -.16 + .16 + .12 - .10 + .22 + .17 + .10 
Mn -.18 + .26 + .29 -.27 -.19 + .25 + .16 + .22 + .22 + .23 + .28 + .24 
Zn - .13 
Cu + .15 + .32 - .40 + .26 + .33 + .16 -. 21 -.15 - .25 
Ni +.23 - . 13 + .12 
Pb 
Cd + .12 - .17 
Cr + .57 + . 18 -.30 + .20 + .34 + .17 + .18 -.55 
Co + .33 
U + .11 
Rn 
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Redox-potentiaali: 
- negatiivinen korrelaatio etenkin pH:n, raudan ja mangaanin sekä bikarbonaatin kanssa, 
- positiivinen korrelaatio hapen ja nitraatin kanssa 

Happi, 0 2: 
negatiivinen korrelaatio pH:n, bikarbonaatin ja fluoridin sekä useimpien metallien ka.ns
sa, 
positiivinen korrelaatio redox-potentiaalin ja kuparin kanssa 

Väri: 
- positiivinen korrelaatio raudan, mangaanin ja permanganaattiluvun kanssa, 
- heikko negatiivinen korrelaatio hiilihapon, redox-potentiaalin ja hapen kanssa 

Bikarbonaatti, HC03 : 

- negatiivinen korrelaatio hapen ja redox-potentiaalin kanssa, 
- positiivinen korrelaatio pH:n ja useimpien metallien sekä sulfaatin ja fluoridin k"nssa 

KMn04-luku: 
- positiivinen korrelaatio värin, hiilihapon ja kaliumin kanssa sekä heikko positiivinen 

korrelaatio useimpien pääionien kanssa 

Nitraatti, N03 : 

negatiivinen korrelaatio pH:n, bikarbonaatin ja fluoridin kanssa, 
- selvä positiivinen korrelaatio kaliumin kanssa; ainoa ioni, jolla on heikko positiivinen 

korrelaatio uraanin kanssa 

Kloridi, Cl: 
voimakas elektrolyyttipitoisuuteen liittyvä positiivinen korrelaatio muiden veden pää
ionien paitsi bikarbonaatin kanssa 

kitsevyystaso p = .000 . 

are included. 

Mg Na K Fe Mn Zn Cu Ni Pb Cd Cr Co u Rn 

-.14 -.18 -.18 + .22 + . 15 + .12 + .57 

+ .14 + .32 + .16 + .26 + .32 +.23 + .18 + .33 
-.11 -. 13 -.40 -. 13 -.30 

+ .75 + .58 + .28 + .29 

- .25 -. 13 -.38 -.27 + .26 + .20 
-.24 -.14 -. 17 -.16 -.19 + .33 + .34 

+. 11 +.6 1 + .25 + .17 

+ .12 + .25 + .12 + .16 
+ .43 -. 10 + .16 + .18 +.1 1 

+ .65 + .55 + .16 + .22 

-.21 -.1 7 - .55 
+ . 13 + .22 + .22 -.15 
+ .54 + .53 + .38 + .17 +.23 +. 12 
+ .38 + .11 + .27 + .10 + .28 -.25 
+ .62 + .43 + .17 + .24 

I + .51 + .27 + .16 + .41 -.12 +.11 
+ .51 I + .22 + .17 
+ .27 + .22 1 +.20 +. 14 
+ .16 I + .35 + .14 
+ .41 + .1 7 + .20 + .35 I + .68 

+ .2 1 
- .1 2 
+. 11 + .14 + .22 

+.14 +.2 1 + .52 

+.22 + .52 I 
+ .68 

1 + .27 
+ .27 I 
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Fluoridi, F: 
- selvä n~gatiivinen korrelaatio z-koordinaatin ja hapen kanssa, 
- positiivinen korrelaatio pH:n ja bikarbonaatin kanssa 

Piihappo, Si02 : 

- ei selviä korrelaatioita muiden muuttujien kanssa 

Sulfaatti, S04: 
negatiivinen korrelaatio z-koordinaatin kanssa, 

- elektrolyyttipitoisuudesta johtuva positiivinen korrelaatio lähes kaikkien muiden muut
tujien kanssa, heikko positiivinen korrelaatio mm. raudan, mangaanin ja nikkelin kanssa 

Kalsium, Ca: 
- voimakas elektrolyyttipitoisuuteen liittyvä positiivinen korrelaatio muiden veden pää

ionien, etenkin kloridin, magnesiumin ja natrium in kanssa 

Magnesium, Mg: 
- voimakas elektrolyyttipitoisuuteen liittyvä positiivinen korrelaatio muiden veden pää

ionien kanssa 

Natrium, Na: 
- voimakas elektrolyyttipitoisuuteen liittyvä positiivinen korrelaatio muiden veden pää-

ionien kanssa 

Kalium, K: 
- selvä positiivinen korrelaatio etenkin nitraatin, sulfaatin ja hiilihapon kanssa, 
- heikko positiivinen korrelaatio myös muiden veden pääionien kanssa 

Rauta, Fe: 
- selvä positiivinen korrelaatio värin ja mangaanin kanssa" 
- negatiivinen korrelaatio redox-potentiaalin kanssa 

Mangaani, Mn: 
heikko positiivinen korrelaatio lähes kaikkien muuttujien kanssa, selvä positiivinen kor
relaatio koboltin kanssa, 
negatiivinen korrelaatio redox-potentiaalin kanssa 

Sinkki, Zn: 
- heikko positiivinen korrelaatio kadmiumin kanssa 

Kupari, Cu: 
- negatiivinen korrelaatio pH:n kanssa, 
- positiivinen korrelaatio hapen ja hiilihapon kanssa 

Nikkeli, Ni: 
- heikko positiivinen korrelaatio hiilihapon, sulfaatin ja kromin kanssa 

Lyijy, Pb: 
- ei korreloi muiden muuttujien kanssa 

Kadmium, Cd: 
- heikko positiivinen korrelaatio sinkin ja raudan kanssa, selvä positiivinen korrelaatio 

kromin kanssa 

Kromi, Cr: 
- negatiivinen korrelaatio pH:n ja etenkin fluoridin kanssa, 
- positiivinen korrelaatio hapen, nikkelin ja kadmiumin kanssa 

Koboltti, Co: 
- selvä positiivinen korrelaatio mangaanin ja hiilihapon kanssa 

Uraani, U: 
- positiivinen korrelaatio vain radonin ja nitraatin kanssa 

Radon, Rn: 
positiivinen korrelaatio vain uraanin kanssa, mutta ei muita korrelaatioita. 

Kallioporakaivovesien korrelaatiomatriisista näkyy, kuinka monitahoinen vuorovaiku
tusverkosto liittää veden eri komponentit toisiinsa. Riippuvuudet ovat voimakkaimpia ve
den pääkomponenttien keskcu. Useimmilla niistä on toistakymmentä merkittävää korre
laatiota muiden muuttujien kanssa. Monilla hivenainepitoisuuksina esiintyvillä raskasme-
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talleillakin on muutamia selviä korrelaatioita, jotka kytkevät niitä veden muihin ominai
suuksiin tai toisiin ioneihin. Esimerkiksi veden happamuuden ja kuparin välinen yhteys 
on ilmeinen. 

Uraanilla on heikko korrelaatio nitraatin kanssa, mikä viittaa uraanin liikkuvuuteen 
pohjaveden pintaosien kaltaisissa hapellisissa olosuhteissa. Nitraatti ei oIe peräisin kallio
perästä, eikä se oIe puhtaaseen kalliopohjaveteen kuuluva anioni. Uraanilla on tunnetusti 
suuri kyky adsorboitua orgaaniseen ainekseen ja kulkeutua tai pidättyä sen mukana. 

Radon korreloi vain uraanin kanssa, mutta korrelaatio ei oIe kovin voimakas. Radon 
on tosin kuudes jäsen uraanin (238 U) radioaktiivisessa hajoamissarjassa, mutta 238 U:n 
puoliintumisaika on 4 500 miljoonaa vuotta ja sitä sarjassa jäljempänä seuraavien uraa
nin (234 U) ja toriumin (230 Th) puoliintumisajat ovat vielä 250 ·000 vuotta ja 80 000 vuot
tao Vasta sitten päästään radonia välittömästi edeltävään radiumiin, jonka puoliintumisai
ka on 1 620 vuotta. Uraani, torium ja radium käyttäytyvät geokemiallisesti eri tavoin. Ra
diumilla on pitkän ajan kuluessa ollut mahdollisuus kulkeutua erilleen uraanista. Täten 
radon ei välttämättä indikoi uraanin vaan ainoastaan radiumin läsnäoloa. 

PÄÄTELMÄT 

Tutkimuksen tuloksia voi vain rajoitetusti yleistää näytteenottoalueiden kallioperän poh
javettä edustavaksi, koska näytteet on kustannussyistä otettu käytössä olevista kalliopora
kaivoista. Ne eivät oIe tutklmuksen ja geologisten korrelaatioiden tarkastelun kannalta iä
heskään aina tutkimusalueiden kallioperää parhaimmin edustavissa paikoissa. 

Yleisesti luonnehdittuna kalliopohjavesi on maan pintaosissa liikkuvaan nopeasti vaih
tuvaan pohjaveteen verrattuna emäksistä, vähähappista ja pelkistynyttä. Emäksisyyden joh
dosta hiilidioksidia on vähän tai ei lainkaan. Alhaisen redox-potentiaalin vuoksi vedessä 
on usein runsaasti liuennutta rautaa ja mangaania ja rikki on sulfidirikkinä. Mitä syvem
mällä ja mitä kauemmin vesi liikkuu kallioperässä, sitä runsaammin siihen on ehtinyt liue
ta eIektroIyyttejä. Kalliopohjavedet muuttuvatkin syvemmäile mentäessä kalsiumbikarbo
naatti-sulfaatti-tyyppisistä vesistä kohden natriumkloridi-tyyppisiä vesiä. Samalla suoIo
jen konsentraatio lisääntyy. Kohonneet nitraatti-ja kaliumpitoisuudet viittaavat pintave
sien pääsyyn näytteenottopaikan pohjaveteen. Ilman yksityiskohtaisempaa tutkimusta ja 
vesien ikämäärityksiä ei kuitenkaan voida päätellä, miltä syvyydeltä pohjavesi virtaa kai
voon. Tämän tutkimuksen anaIyysiaineisto osoittaa myös, että kallioporakaivojen vedes
sä :1äkyvät sekä kalliopohjaveden että maaperän pohjaveden ominaisuudet. 

Pohjaveden uraani ja radonkaasu ovat kumpikin peräisin maa- ja kallioperän kiviai
neksesta. Niiden vaihtelevat pitoisuudet eivät johdu ihmisten toiminnan aiheuttamasta kon
taminaatiosta. Sen sijaan monet porakaivovesien suuret sinkki- ja kuparipitoisuudet ovat 
peräisin happaman hiilihappopitoisen veden syövyttämistä vesijohdoista. Suuretkin uraani
ja radonpitoisuuksien muutokset saman kaivon vedestä eri aikoina otetuissa näytteissä osoit
tavat, että niihin vaikuttavat pohjaveden liikkeiden ja veden käytön vaihtelut. 

Suurin porakaivovedestä tavattu uraanipitoisuus oli 20 000 ppb, joka uusintanäyttees
sä oli alentunut noin 200 ppb:hen. Kyseinen kaivo on Ruokolahdella. Suurin tavattu ra
donpitoisuus oli noin 50 000 Bq/ l Askolan KyIänpäässä. Parissakymmenessä näytteessä 
noin tuhannesta oli radonia yli 5 000 Bq/ I. Kaikkien näytteiden radonpitoisuuden mediaa
niarvo oli 210 Bq/ I ja uraanipitoisuuden mediaaniarvo 5 ppb. Parissakymmenessä prosen
tissa näytteistä uraanipitoisuus jäi alle määritysrajan. Kaikissa näytteissä oli radonia yli 
määritysrajan 1 Bq/ I. 

Suhteellisen lyhyen puoliintumisaikansa (3,82 d) vuoksi rador. indikoi air.a radiumin 
läsnäoloa, ja kaasumaisena sen kulkeutuminen riippuu pohjaveden ja itse radonkaasun 
dynamiikasta. Pohjaveden kemiallinen koostumus ei näytä kontrolloivan radonin esiinty
mistä. Radonkaasun määrä kalliopohjavedessä riippuu sen sijaan selvästi kivilajista siten, 
että graniittialueilla pohjavedessä on enemmän radonkaasua kuin muilla kivilajialueilla ja 
granodioriittialueidenkin pohjavesi on seIvästi radonkaasupitoisempaa kuin erilaisten liuske
ja gneissialueiden pohjavesi. 

Etelä-Suomen graniittien (349 Bq/ I) ja Viipurin rapakivimassiivin (320 Bq/I) kalliopo
rakaivovesien radonpitoisuuksien mediaaniarvot eivät eroa paljon toisistaan. Pitoisuuk
sien jakaumassa on kuitenkin huomattava ero. Rapakivialueelta puuttuvat kokonaan.huip
pupitoisuudet samoin kuin hyvin pienet pitoisuudet. Sarna seikka ilmenee myös uraanipi
toisuuksissa. Rapakivialueella alle määritysrajan olevat ja yli 100 ppb:n uraanipitoisuudet 
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porakaivovesissä ovat harvinaisia. Toisaalta rapakivimassiivia näyttäisi reunustavan erään
lainen uraani-radonvyöhyke, jonka alueella tavataan porakaivovesissä hyvinkin suuria 
uraani- ja radonpitoisuuksia. 

Migmatiittisten gneissien alueella paikoin suuretkin porakaivovesien uraani- ja radon
pitoisuudet voivat johtua niitä lävistävistä graniittijuonista. Migmatiittien alueella kallio
porakaivo saattaa lävistää täysin erilaisia kiviä kvartsi- ja pegmatiittijuonista emäksisiin 
metamorfonoituneisiin pintakiviin asti. 

Satakunnan arkoosihiekkakivialueen porakaivovesien uraani- ja radonpitoisuudet ovat 
tasaisen pieniä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että radonkaasun alkuperä on peruskallios
sa, sillä radonia mahdollisesti tuottavan maaperän massa on vähäinen alla olevaan kallio
perään verrattuna. Koska Suomen yleisin maalaji moreeni on vain vähän kulkeutunutta, 
on moreeniaineksestakin syntyvä radonkaasu todennäköisimmin heijastumaa paikallises
ta kallioperästä. 

Pohjavesien uraani- ja radontutkimuksia on tarpeellista jatkaa ja laajentaa ne koske
maan myös maaperän pohjavettä. Näin saataisiin nykyistä parempi ja kattavampi kuva 
uraanin ja radonin esiintymisestä ja liikkeistä maa- ja kallioperässä. Tämän ohella olisi 
tehtävä seurar,tatutkimuksia uraanin ja radonin suhteen anomalisilla kalliopohjavesialu
eilla, koska kertanäytteenottoon perustuvat johtopäätökset saattavat johtaa virheellisiin 
tulkintoihin. 

Huoneilman suuret radonkaasupitoisuudet ovat geologisesta ympäristöstä peräisin oleva 
terveysriski. Porakaivoveden osuus radonin suoranaisena välittäjänä huoneilmaan ei ilmei
sesti oIe kovin suuri. Kallio- ja maaperän pohjaveden liikkeiden vaikutus radonin kulkeu
tumiseen ja vapautumiseen maaperän läpi edelleen huoneilmaan 0n sen sijaan merkittävä. 
Geologisin perustein tehtävä monipuolinen pohjavesitutkimus auttaa myös radonkaasun 
aiheuttamien ympäristöhaittojen selvittämisessä. 

KIITOSMAININNAT 

Erikoistutkija Juho Hyyppä on aloittanut GTK:ssa pohjavesien uraani- ja radontutki
mukset. Työtoverini pohjavesiryhmästä - varsinkin tutkimusavustaja Eero Visa - ovat 
osallistuneet eri vuosina käytännön kenttätöihin. FL Laina Salonen Säteilyturvakeskuk
sesta on vastannut radonkaasuanalyyseistä. GTK:n laboratorioissa tehdyistä vesianalyy
seistä, mukaan lu kien raskasmetallianalyysit, on vastannut FK Maija Ilmasti. Atk
suunnittelijat Pentti Mannelin ja Sirkka Lojander ovat tehneet numeeriset ja graafiset poh
javesien atk-ohjelmat. FT Pertti Lahenl1_o on antanut käyttööni Etelä-Suomesta 1980-82 
koottujen vesinäytteiden analyysitiedot. Englanninkielisen tekstin on kääntänyt Ms. Gilli
an Häkli. Professori Raimo Kujansuu ja FT Martti Salmi ovat lukeneet käsikirjoituksen 
ja antaneet arvokkaita ohjeita. Tekstinkäsittelijä Maila Koivisto on puhtaaksikirjoittanut 
tekstin. Edellä mainittujen ohella osoitan kiitokseni myös lukuisille GTK:n eri yksiköissä 
toimiville työtovereilleni, jotka ovat työpanoksellaan vaikuttaneet tämän raportin syntyyn. 

SUMMARY: Uranium and radon in weHs drilled into bedrock in southern Finland 

Für economic reasons, the sampies were taken only from wells in use and drilled into 
bedrock. Thercfore, the findings of the study are not fully applicable to the groundwater 
of the bedrock in all the sampling areas. In terms of this study and geological correlations, 
the wells are seldom located in sites that best represent the bedrock of a study area. 

In general, bedrock groundwater is alkaline, oxygen-deficient and reduced compared 
wit~l the rapidly changing groundwater flowing dose to the surface. Owing to the alkalini-
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ty, carbon dioxide is present in low concenrations, if present at all. As the redox potential 
is also low, the water often contains abundant dissolved iron and manganese, and sulphur 
occurs as sulphides. The deeper and farther the water flows in bedrock, the high er the abun
dance of dissolved electrolytes becomes . As a result, bedrock groundwater passes from cal
cium biearbonate-sulphate types towards sodium chloride types at greater depths. At the 
same time, the concentration of salts increases. Elevated nitrate and potassium concentra
tions imply that surficial waters have infiltrated into the groundwater at the sampling site. 
However, without detailed studies and dating of the waters, it is not possible to deduce 
the depth from whieh the groundwater flows to the weIl. The analytieal data of the present 
study demonstrate that the water in the weHs drilled into bedrock reflects the properties 
of both bedrock and soil groundwaters. 

Uranium and radon gas in groundwater derive from the mineral matter of bedrock and 
soil. Their varying abundances are not due to anthropogenic contamination. Instead, many 
of the high zinc and copper abundances in the waters of the drilled wells are caused by 
pipes corroded by acidic carbon dioxide-bearing water. The great variation in uranium and 
radon abundances in water taken from the same weIl at different tim es shows that the abun
dances are affected by variations in groundwater flow and in the rate at which water is 
pumped from the weH. 

The highest uranium abundance recorded for water from a drilled weH was 20000 ppb. 
When reanalysed, however, it had fallen to about 200 ppb. The weIl is at Ruokolahti. The 
highest radon abundance, c. 50 000 Bq/ I, was encountered at Kylänpää, Askola. About 
twenty sampies in a thousand contained over 5 000 Bq/ l radon. The median radon abun
dance of aH sampies was 210 Bq/ l and the median uranium abundance 5 ppb. In about 
twenty per cent of the sampies, the uranium concentration was below the analytical detec
tion limit. All the sampies contained radon in excess of the detection limit of 1 Bq/ I. 

Owing to its fairly short half-life (3.82 d), radon always indieates the presence of radi
um and, as agas, its migration depends on its dynamies and that of the groundwater. The 
chemieal composition of the groundwater does not seem to control the occurrence of ra
don. However, the concentration of radon gas in bedrock groundwater is clearly related 
to the rock type, the groundwater in granitie areas being rieher in radon gas than that in 
areas of other rock types. Even in granodiorite areas, the groundwater is distinctly rieher 
in radon gas than it is in areas of schists and gneisses. 

The median of the radon abundances in the waters of wells drilled into granite in southern 
Finland (349 Bq/ I) does not differ much from that of the waters in weHs drilled in the Vyborg 
rapakivi massif (320 Bq/ I). However, the distributions of the abundances differ markedly. 
The rapakivi area lacks entirely both the very high and the very low abundances. The same 
pattern repeats itself in the uranium abundances. Uranium abundances below the detec
tion limit or over 100 ppb are rare in waters of drilled wells in the rapakivi areas. However, 
the rapakivi massif seems to be bordered by a uranium-radon zone where the waters in 
drilled wells exhibit high uranium and radon concentrations. 

The occasional high uranium and radon values in the water of wells drilled into mig
matitie gneis ses may be due to the presence of intruding granite veins. In migmatitie areas, 
a drilled weH may intersect totaHy different lithologies, from quartz and pegmatite veins 
to mafie metamorphosed supracrustal rocks. In the Satakunta arkosie sandstone area, the 
uranium and radon abundances of the waters in driHed weHs are consistently low. 

The findings of the study indieate that the radon gas derives from bedrock, for the mass 
of the soil that might produce radon is smaH in relation to that of the underlying bedrock. 
As till, the predominant soil type in Finland, has been transported for only a short dis
tance, the radon produced by till probably also reflects the local bedrock. 

Studies on the concentrations of uranium and radon in groundwaters must be continued 
and extended to cover the groundwater in soil. That way we would get a better and more 
comprehensive pieture of the mode of occurrence and migration of uranium and radon 
in bedrock and soil. These studies should be supplemented by tests monitoring the bed
rock groundwater areas anomalous for uranium and radon, for the conclusions drawn from 
a single sampling may lead to erroneous interpretations. 

The high concentrations of radon gas in the air of dwellings pose a health risk caused 
by the geological environment. The water from drilled wells probably contributes little directly 
of the radon abundance in indoor air. However, the flow of groundwater in bedrock and 
soil has a marked impact on the migration and liberation of radon though soil and thus 
to the indoor air. A comprehensive groundwater study based on geologieal factors will help 
to delineate the environmental hazards of radon. 
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Appendix 1 

Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21 , 30, 31, 41. Näytepaikka porakaivo (uraani-radon 
aineisto). 
Näytteitä yhteensä 1446 
Analytical report of groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41 . Sampling locality drilled 
weil (uranium radon dafa) . 
Sampies fotal 1446 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth to water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth of weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness of overburden m 
Vesimäärä m3/ vrk -
Water pumped ouf mJ/d 
Kivilaji - Rock type 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TIONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidity 
Lämpötila °C - Temperature °C 
CO2 hiilihappo mg/ l -
CO2 carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Redox mV 
O2 happi 0,10 - O2 Oxygen 0/0 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMJNA TIONS 
Väriluk~ Pt mg/ l - Colour index Pt mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Alkaliteetti mmol/l - Alkalinity mmolll 
KMnO.-Iuku mg/ I - KMnO. consumpt. mg/ I 
NH. ammoniakki mg/ l - NR. ammonia mg/ I 
N02 nitriitti mg/ l - N02 nitrite mg/ I 
N03 nitraatti mg/ l - NOJ nitrate mg/ I 
CI kloridi mg/ l - CI chloride mg/ I 
F f1uoridi mg/l - F fluoride mg/I 
PO. fosfaatti mg/ I - PO. phosphate mg/ I 
Si02 piihappo mg/ l - Si02 silica mg/ I 
SO. sulfaatti mg/ l - SO. sulphate mg/ I 
HC03 bikarbon. mg/ l - RCOJ bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dR 
Ca kalsium mg/ l - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ l - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ l - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ l - K potassium mg/ I 
Fe rau ta mg/ l - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki !!g/ I - Zn zinc !!g/ I 
Cu kupari !!g/ l - Cu copper !!g/ I 
Ni nikkeli !!g/ l - Ni nickel !!g/I 
Pb lyijy !!g/l - Pb lead !!g/I 
Cd kadmium !!g/l - Cd cadmium !!g/ I 
U uraani !!g/l - U uranium !!g/ I 
Rn radon Bq/ l - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi !!g/ l - Cr chromium !!g/ I 
Co koboltti !!g/ l - Co cobalt !!g/ I 
Al alumiini !!g/ l - AI aluminium !!g/ I 

Kpl 
No . of sampies 

1104 

26 

30 

1314 

400 

369 

1392 

1093 
1093 
1076 
796 

1418 
1401 

963 
768 

1079 
15 

1088 

1094 
1092 

1 
o 

1092 
1094 
1094 

o 
1094 
1098 
1094 
1098 
1098 
1098 
1098 
1098 
1097 
1097 
1098 
1097 
1096 
1096 
1097 
1383 
1048 
363 
363 

o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

80.4 90.0 

57.7 60.0 

11.4 5.5 

66.0 60 .0 

4.7 3.0 

38 .9 22.0 

0.14 0.00 
0.02 0.00 
8.6 8.5 

30.3 20.0 

6.9 7 .0 
39.5 29 .5 

339 350 
53 .5 50 .0 

13.4 5.0 
7.0 6.9 

36.4 26.6 

1.90 1.62 
8.6 5.4 
0 .20 0.20 
0.00 0.00 
7.9 1.0 

45.0 14.0 
0.82 0.44 
0 .00 0 .00 

13.5 12.8 
25.3 19.4 

115.9 98.8 
6.0 4.4 

29.3 21.0 
8.2 6.3 

44.7 16.0 
7.1 3.5 
0.36 0.05 
0.13 0.04 

282 70 
21.7 6.8 

2.6 2.0 
1.2 1.0 
0.50 0.50 

72 .7 5.0 
631 210 

0.89 1.00 
1.06 1.00 
0.00 0.00 
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App. 1 co nt. 

Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Näytepaikka porakaivo . Kivilaji gra
niitti (13). 
Näytteitä yhteensä 356 

Analytical report oj groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11,20,21,30,31,41 . Sampling locality drilled 
weil. Rock type granil (/3). 
Sampies tOlal 356 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.l.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling deplh m 
Veden pinnan syvyys m -
Deplh to waler table m 
Kaivon kok. syvyys m -
Total deplh oj weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä mJ/vrk -
Water pumped out mJ/d 
Kivilaji - Rock type 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TlONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidity 
Lämpötila °C - Temperalure °C 
CO2 hiilihappo mg/ I -
CO] carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
ConductivilY mS/ m, al 25 °C 
Redox mV 
O2 happi 0J0 - 0 ] Oxygen % 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMINATJONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index PI mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivily mS/ m, al 25 °C 
Alkaliteetti mmol/I - Alkalinity mmol/ I 
KMnO.-Iuku mg/ I - KMnO. consumpl. mg/ I 
NH. ammoniakki mg/ I - NH. ammonia mg/ I 
N02 nitriitti mg/ I - NO] nitrite mg/ I 
NOJ nitraatti mg/ I - NOJ nitrate mg/ I 
CI kloridi mg/ I - CI chloride mg/ I 
F fluorid i mg/ I - F jluoride mg/ I 
PO. fosfaatti mg/ I - PO. phosphate mg/ I 
Si02 piihappo mg/ I - SiOl silica mg/ I 
SO. sulfaatti mg/ I - S04 sulphate mg/ I 
HCOJ bikarbon. mg/ I - HC03 bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ I - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ I - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ I - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ I - K potassium mg/ I 
Fe rauta mg/ I - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki Jlg/ I - Zn zinc Jlg / I 
Cu kupari Jlg/ I - Cu copper Jlg/ I 
Ni nikkeli Jlg/I - Ni nickel Jlg/I 
Pb Iyijy Jlg/I - Pb lead Jlg/ I 
Cd kadmium Jlg/ I - Cd cadmium Jlg/ I 
U uraani Jlg/ I - U uranium Jlg/ I 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi Jlg/ I - Cr chromium Jlg/ I 
Co koboltti Jlg/ I - Co cobalt Jlg/ I 
AI alumiini Jlg/I - AI aluminium Jlg/I 

Kpl 
No. oj sampies 

202 

7 

6 

331 

75 

80 

356 

202 
202 
197 
125 

355 
349 

137 
124 

199 
o 

202 

203 
203 

o 
o 

202 
203 
203 

o 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
202 
203 
203 
203 
201 
201 
335 
298 

60 
60 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

91.2 95.0 

71.1 70 .0 

21.4 10.5 

67.0 63.0 

4.5 3.0 

24.3 14.0 

0.06 0.00 
0.01 0.00 
7.8 7.6 

26.4 20.0 

6.9 6.9 
34.9 24.8 

353 360 
59.4 60.0 

10.7 5.0 
0.0 0.0 

35.6 23 .5 

1.67 1.39 
7.2 4.4 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
8.2 1.9 

48.8 11.6 
0.66 0.48 
0.00 0.00 

13.2 12.5 
20.8 17.7 

102.2 84.7 
6.3 4.0 

32.7 20.0 
7.8 5.5 

29.3 13 .9 
4.5 2.6 
0.27 0.05 
0.09 0.02 

364 90 
28.2 10.6 

3.2 2.0 
1.1 1.0 
0.54 0.50 

150.7 9.0 
905 349 

1.00 1.00 
1.09 1.00 
0.00 0.00 



Liite 1 jatk. 

App. 1 cont. 

Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21, 30, 31 , 41. Näytepaikka porakaivo. Kivilaji ra
pakivi. (10) 
Näytteitä yhteensä 206 
Analytical report oj groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Samp/ing locality drilled 
weil. Rock type rapakivi. (10) 
Sampies total 206 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth to water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth oj weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä mJ/vrk -
Water pumped out m3/ d 
Kivilaji - Rock type 

KENTTÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TlONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidity 
Lämpötila °C - Temperawre °C 
CO2 hiilihappo mg/ I -
CO} carbonic acid mgl l 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Redox mV 
O2 happi 070 - O} Oxygen % 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMJNA TJONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index Pt mg I I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Alkaliteetti mmolll - Alka/inity mmol/I 
KMn04-luku mg/ I - KMnO, consumpt. mg/ I 
NH4 ammoniakki mg/ I - NR, ammonia mgl l 
N02 nitriitti mg/ I - NO} nitrite mgl l 
NOJ nitraatti mg/ I - N03 nitrate mgl l 
CI kloridi mg/ I - CI chloride mgl l 
F f1uoridi mg/ I - F jluoride mgl l 
P04 fosfaatti mg/ I - PO, phosphate mgl l 
Si02 piihappo mg/ I - SiOl silica mgl l 
504 sulfaatti mg/ I - S04 sulphate mgl l 
HCOJ bikarbon . mg/ I - RC03 bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dR 
Ca kalsium mg/ I - Ca calcium mgl l 
Mg magnesium mg/ I - Mg magnesium mgll 
Na natrium mg/ I - Na sodium mgl l 
K kalium mg/ I - K potassium mgl l 
Fe rauta mg/ I - Fe iron mg I I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mgl l 
Zn sinkki ~g/I - Zn zinc ~gll 
Cu kupari ~g/I - Cu copper ~gll 
Ni nikkeli ~g/I - Ni nickel ~g/I 2.0 
Pb Iyijy ~g/I - Pb lead ~gll 
Cd kadmium ~g/I - Cd cadmium ~gll 
U uraani ~g/I - U uranium ~g/I 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bql l 
Cr kromi ~g/I - Cr chromium ~gll 
Co koboltti ~g/ I - Co cobalt ~g/I 
AI alumiini ~g/I - AI aluminium ~gll 

Kpl 
No. oj sampies 

195 

II 

183 

44 

55 

206 

194 
194 
193 
191 

204 
198 

187 
184 

194 
I 

194 

194 
194 

o 
o 

194 
194 
194 

o 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 
194 

194 
194 
203 

82 
78 
78 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

31.7 20.0 

2.5 2.5 

4.8 3.0 

60.9 55.0 

4.4 2.0 

75.7 43.0 

0.11 0.00 
0.01 0.00 

10.2 10.0 
31.9 20.0 

7. 1 7.2 
52.2 31.9 

334 340 
40.8 37.0 

15.3 5.0 
7.5 7.5 

47.3 30.2 

2.4 2.0 
10.9 6.6 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
4.1 1.0 

63.40 20.2 
2.1 1.9 
0.00 0.00 

12.3 11.9 
30.5 18.2 

143 119 
6.4 4.3 

32.7 21.0 
8.0 5.6 

112. 25.0 
11.7 4.2 
0.44 0.09 
0.18 0.07 

191 50 
15.1 4.0 

194 1.8 
1.7 1.0 
0.37 0.50 

10.2 4.0 
465 320 

0.55 0.50 
0.57 0.50 
0.00 0.00 



Liite 1 jatk . 

App. 1 cont. 

Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Näytepaikka porakaivo . Kivilaji gra
nodioriitti , kvartsidioriitti. (15) 
Näytteitä yhteensä 302 
Analytical report 0/ groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11,20,21,30,31,41. Sampling locality drilled 
weil. Rock type granodiorite, quartzdiorite. (15) 
Sampies total 302 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth to water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth 0/ weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness %verburden m 
Vesimäärä m3/ vrk -
Water pumped out mJ/d 
Kivilaji - Rock type 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TlONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidity 
Lämpötila °C - Temperature °C 
CO, hiilihappo mg/ I -
CO, carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Redox mV 
0 , happi % - 0 , Oxygen % 

LABORATORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMINA TIONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index Pt mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Alkaliteetti mmol/I - Alkalinity mmol/I 
KMnO.-Iuku mg/ I - KMnO. consumpt. mg/ I 
NH. ammoniakki mg/ I - NH. ammonia mg/ I 
NO, nitriitti mg/ I - NO, nitrite mg/ I 
N03 nitraatti mg/ l - NOJ nitrate mg/ I 
CI kloridi mg/ I - CI chloride mg/ I 
F fluorid i mg/ I - F fluoride mg/ I 
PO. fosfaatti mg/ I - PO. phosphate mg/ I 
SiO, piihappo mg/ I - SiO, silica mg/ I 
S04 sulfaatti mg/ I - SO. sulphate mg/ I 
HC03 bikarbon . mg/ I - HCOJ bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ I - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ I - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ I - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ I - K potassium mg/ I 
Fe rau ta mg/ I - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki ~g/I - Zn zinc ~g/I 
Cu ku pari ~g/ I - Cu copper ~g/I 
Ni nikkeli ~g/I - N i nickel ~g/I 

Pb Iyijy ~g/I - Pb lead ~g/I 
Cd kadmium ~g/I - Cd cadmium ~g/I 
U uraani ~g/I - U uranium ~g/I 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi ~g/I - Cr chromium ~g/I 

Co koboltti ~g/I - Co cobalt ~g/I 
AI alumiini ~g/ I - AI aluminium ~g/I 

Kpl 
No. 0/ sampies 

242 

4 

6 

279 

76 

92 

302 

243 
243 
240 
122 

300 
292 

231 
123 

244 
1 

243 

246 
246 

I 
o 

246 
246 
246 

o 
246 
246 
246 
246 
246 
246 
246 
246 
245 
246 
246 
246 
245 
246 
246 
289 
237 

27 
28 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

86.3 87.5 

49.5 43.0 

14.5 11.0 

62.4 58.0 

5.1 4.0 

38.6 24.0 

.0.14 0 .00 
0.02 0.00 
7.8 7.4 

32 .2 20.0 

7.0 7.1 
43.4 32.5 

326 345 
54.3 55.0 

13.6 5.0 
6.8 6.8 

37.6 29.2 

2. \0 1.83 
9.0 5.8 
0.20 0.20 
0.00 0.00 
8.1 1.6 

46.2 15.8 
0.49 0 .31 
0.00 0.00 

13.4 12.7 
25.1 20.0 

128.3 111.6 
6.5 5.2 

30.4 24.0 
9.8 8.0 

36.2 18.5 
6.8 3.8 
0.35 0.05 
0.15 0.05 

149 70 
20.6 6.8 
2.4 2.0 
1.0 1.0 
0.53 0.50 

98 .2 5.0 
726 230 

1.00 1.00 
2.17 1.00 
0.00 0.00 



Liite 1 jatk . 
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Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21 , 30, 31, 41 . Näytepaikka porakaivo. Kivilaji gra
niittijuonia migmatiittisessa gneississä. (14) 
Näytteitä yhteensä 316 
Analytical report oj groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Sampling locality drilled 
weil. Rock type migmatitic gneiss. (14) 
Sampies total 316 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth to water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth oj weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä m3/ vrk -
Water pumped out m3/ d 
Kivilaji - Rock type 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERM1NA TIONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidity 
Lämpötila °C - Temperature °C 
CO, hiilihappo mg/ I -
CO} carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Redox mV 
0 , happi OJo - O} Oxygen % 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMINA TIONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index Pt mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Alkaliteetti mmol/I - Alkalinity mmol/I 
KMnO.-luku mg/ I - KMnO. consumpt. mg/ I 
NH. ammoniakki mg/ I - NH. ammonia mg/ I 
NO, nitriitti mg/ I - NO} nitrite mg/ I 
N03 nitraatti mg/ I - N03 nitrate mg/ I 
CI kloridi mg/ I - CI chloride mg/ I 
F fluoridi mg/ I - F jluoride mg/ I 
PO. fosfaatti mg/ I - P04 phosphate mg/ I 
SiO, piihappo mg/ I - SiO} silica mg/ I 
S04 sulfaatti mg/ I - S04 sulphate mg/ t 
HC03 bikarbon. mg/ I - HC03 bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ I - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ I - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ I - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ I - K potassium mg/ I 
Fe rauta mg/ I - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki ~g/I - Zn zinc ~g/I 
Cu kupari ~g/ I - Cu copper ~g/I 
Ni nikkeli ~g/I - Ni nickel ~g/I 
Pb Iyijy ~g/I - Pb lead ~g/I 
Cd kadmium ~g/I - Cd cadmium ~g/I 
U uraani ~g/I - U uranium ~g/I 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi ~g/I - Cr chromium ~g/I 

Co koboltti ~g/I - Co cobalt ~g/I 
AI alumiini ~g/ I - AI aluminium ~g/I 

Kpl 
No . oj sampies 

283 

12 

6 

269 

147 

75 

316 

281 
281 
277 
237 

306 
313 

251 
235 

274 
12 

279 

279 
277 

o 
o 

279 
279 
279 

o 
279 
283 
279 
283 
283 
283 
283 
283 
283 
283 
283 
282 
282 
282 
283 
296 
245 
158 
157 

o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

101.9 100.0 

61.2 61.2 

11.6 5.0 

72.9 61.5 

3.9 3.0 

30.2 17.0 

0.12 0.00 
0.02 0.00 
8.8 8.9 

30.6 20.0 

6.8 6.9 
30.7 25 .9 

355 360 
61.0 60 .0 

11.0 5.0 
6.9 6.9 

27 .8 22 .5 

1.44 1.29 
7.3 5.1 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

10.6 1.8 
23 .5 12.0 
0.46 0.23 
0.00 0.00 

13.7 13.5 
24.4 19.4 
87 .6 78.6 
4.5 3.8 

21.4 17.1 
6.6 5.4 

21.0 13.6 
6.9 3.4 
0.27 0.05 
0.09 0.03 

440 90 
24 .7 8.7 

3.0 2.0 
1.1 1.0 
0.54 0.50 

43 .4 4.0 
425 140 

1.00 1.00 
1.09 1.00 
0.00 0.00 



Liite 1 jatk. 

App. 1 cont. 

Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Näytepaikka porakaivo. Kivilaji fyl
liitti, kiillegneissi (19). 
Näytteitä yhteensä 44 

Analylical reporl oj groundwaler sampies Soulhern Finland map sheels 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Sampling 10calilY drilled 
weil. Rock type phyllite and mica gneiss. 
Sampies IOlal 44 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevalion (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyy m 
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth to water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth oj weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä m3/ vrk -
Waler pumped oul mJ/ d 
Kivilaji - Rock Iype 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMINA TIONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidity 
Lämpötila °C - Temperature °C 
CO, hiilihappo mg/ l -
CO} carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/m, 25 °C -
ConduclivilY mS/ m, al 25 °C 
Redox mV 
0, happi 070 - O} Oxygen % 

LABORATORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMINA TIONS 
Väriluku Pt mg/ l - Colour index PI mg/ I 
pH 
Sähkönjohlavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, al 25 °C 
Alkaliteetti mmol/l - Alkalinity mmol/I 
KMnO,-luku mg/ l - KMnO. consumpl. mg/ I 
NH, ammoniakki mg/ l - NH. ammonia mg/ I 
NO, nitriitti mg/l - NO} nilrite mg/ I 
N03 nitraalti mg/ l - NOJ nilrale mg/ I 
Cl kloridi mg/ l - CI chloride mg/ I 
F f1uoridi mg/ I - F jluoride mg/ I 
PO, fosfaatti mg/ I - PO. phosphate mg/ I 
SiO, piihappo mg/ l - SiO} silica mg/ I 
SO, sulfaatti mg/ l - SO. sulphale mg/ I 
HC03 bikarbon. mg/ I - HCOJ bicarb. mg / I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ l - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ l - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ l - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ I - K potassium mg/ I 
Fe raula mg/ I - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/l - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki Ilg/ 1 - Zn zinc Ilg/1 
Cu kupari Ilg/ 1 - Cu copper Ilg / 1 
Ni nikkeli Ilg/ 1 - Ni nickel Ilg/ 1 
Pb lyijy Ilg/ 1 - Pb lead Ilg/ 1 
Cd kadmium Ilg/ 1 - Cd cadmium Ilg / 1 
U uraani Ilg/ 1 - U uranium Ilg / 1 
Rn radon Bq/I - Rn radon Bq! 1 
Cr kromi Ilg!l - Cr chromium Ilg! 1 
Co koboltti Ilg! l - Co cobalt Ilg! 1 
AI alumiini Ilg! 1 - AI aluminium Ilg / 1 

Kpl 
No. oj sampies 

36 

o 

o 

40 

13 

13 

44 

36 
36 
34 
20 

44 
43 

36 
20 

36 
o 

36 

36 
36 
o 
o 

36 
36 
36 
o 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
43 
35 
9 
9 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

93.2 93.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

59.6 62.5 

5.2 4.0 

25.7 13 .0 

0.03 0.00 
0.02 0.00 
8.5 8.1 

32.7 35.0 

6.8 6.9 
31.4 30.7 

330 330 
58.3 55.0 

13.0 7.5 
0.0 0.0 

29.5 27.4 

1.82 1.81 
7.9 6.0 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
7.7 1.0 

19.2 13 .8 
0.53 0.36 
0.00 0.00 

15 .9 14.9 
25.7 23.5 

111.3 110.4 
5.5 4.6 

23.7 20.5 
9.6 6.6 

22.0 17.7 
5.3 3.8 
0.26 0.05 
0.08 0.04 

136 110 
17.3 7.6 
3.2 2.0 
1.0 1.0 
0.50 0.50 

25.6 4.0 
510 170 

1.00 1.00 
1.06 1.00 
0.00 0.00 



Liite 1 jatk. 

App. 1 cont. 

Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11,20,21,30,31,41. Näytepaikka porakaivo. Kivilaji kvart
simaasä1paliuske (20). 
Näytteitä yhteensä 57 
Analytical report oj groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11,20,21,30, 31,41. Sampling locality drilled 
weil. Rock type quartz-jeldspar schist. 
Sampies total 57 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth to water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth oj weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä mJ/vrk -
Water pumped out m3/ d 
Kivilaji - Rock type 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TIONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidily 
Lämpöti1a °C - Temperature °C 
COz hiilihappo mg/ I -
CO2 carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
ConductivilY mS/ m, at 25 °C 
Redox mV 
Oz happi f110 - O2 Oxygen % 

LA BORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMJNA TIONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index Pt mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
A1ka1iteetti mmol/I - Alkalinity mmol/I 
KMnO,-luku mg/ I - KMnO, consumpt. mg/I 
NH4 ammoniakki mg/ I - NH, ammonia mg/ I 
NOz nitriitti mg/ I - N02 nitrite mg/ I 
NOJ nitraatti mg/ 1 - N03 nitrate mg/ I 
CI k10ridi mg/ 1 - CI chloride mg/ I 
F fluoridi mg/ 1 - F jluoride mg/ I 
PO, fosfaatti mg/ I - PO, phosphate mg/ I 
SiOz piihappo mg/ I - Si02 silica mg/ I 
S04 su1faatti mg/ I - SO, sulphate mg/ I 
HCOJ bikarbon. mg/ 1 - HC03 bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ I - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ I - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ I - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ 1 - K potassium mg/ I 
Fe rauta mg/ I - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki ~g/I - Zn zinc ~g/I 
Cu kupari ~g/I - Cu copper ~g/I 
Ni nikkeli ~g/I - Ni nickel ~g/I 
Pb Iyijy ~g/ I - Pb lead ~g/I 
Cd kadmium ~g/1 - Cd cadmium ~g/I 
U uraani ~g/I - U uranium ~g/I 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi ~g/1 - Cr chromium ~g/I 

Co koboltti ~g/I - Co cobalt ~g/I 
AI a1umiini ~g/1 - AI aluminium ~g/I 

Kp1 
No. oj sampies 

19 

o 

o 

51 

3 

22 

57 

19 
19 
19 
13 

56 
57 

19 
12 

19 
1 

19 

19 
19 
o 
o 

19 
19 
19 
o 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
55 
44 

1 
1 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

77.3 90.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

70.8 70.0 

4. 1 5.0 

33.6 23.5 

0.21 0.00 
0.05 0.00 
8.4 7.4 

27.9 20 .0 

6.9 7.0 
31.3 28.9 

348 360 
42.5 42 .5 

14.2 5.0 
7.6 7.6 

28.9 27.3 

2.05 2.10 
9.1 5.4 
0.00 0.00 
0 .00 0.00 
4.0 1.0 

16.5 17.4 
1.21 0.41 
0.00 0.00 

14.0 12.2 
22.5 18.0 

125.0 128.1 
4.4 3.4 

22 .8 19.0 
5.2 3.9 

32.2 12.3 
3.1 2.2 
0.20 0.06 
0.08 0.02 

118 70 
12.6 5.0 
2.1 2.0 
1.0 1.0 
0.53 0.50 

14.1 5.0 
340 98 

1.00 1.00 
1.00 1.00 
0.00 0.00 
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App. 1 cont. 

~ohj~vesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11,20,21,30,31,41. Näytepaikka porakaivo. Kivilaji am
flboluttI (18). 
Näytteitä yhteensä 74 
Analytical report of groundwaler sampies SOUlhern Finland map sheets 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Sampling locality drilled 
weil. Rock type amfibolit (18). 
Sampies total 74 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.l.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m -
Depth 10 water table m 
Kaivon koko syvyys m -
Total depth of weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness of overburden m 
Vesimäärä mJ/vrk -
Water pumped out mJ/ d 
Kivilaji - Rock type 

KENTTÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMINA TlONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidiry 
Lämpötila °C - Temperature °C 
CO, hiilihappo mg/ I -
CO} carbonic acid mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Redox mV 
0 , happi 1110 - O} Oxygen % 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMINA TJONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index Pt mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mS/ m, at 25 °C 
Alkaliteetti mmol/l - Alkalinity mmol/I 
KMnO.-luku mg/ I - KMnO. consumpl. mg/ I 
NH. ammoniakki mg/ I - NH. ammonia mg/ I 
NO, nitriitti mg/ I - NO} nitrite mg/I 
NOJ nitraatti mg/ I - NOJ nitrale mg/ I 
Cl kloridi mg/ I - CI chloride mg/ I 
F fluoridi mg/ I - F fluoride mg/ I 
PO. fosfaatti mg/ I - PO. phosphate mg/ I 
SiO, piihappo mg/ I - SiO} si/ica mg/ I 
SO. sulfaatti mg/ I - SO. sulphate mg/ I 
HCOJ bikarbon. mg/ I - HCOJ bicarb. mg/ I 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ I - Ca calcium mg/ I 
Mg magnesium mg/ I - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ I - Na sodium mg/ I 
K kalium mg/ I - K pOlassium mg/ I 
Fe rau ta mg/ I - Fe iron mg/ I 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 
Zn sinkki ~g/ l - Zn zinc ~g/I 
Cu kupari ~g/l - Cu copper ~g/I 
Ni nikkeli ~g/ l - Ni nickel ~g/I 
Pb lyijy ~g/l - Pb lead ~g/I 
Cd kadmium ~g/l - Cd cadmium ~g/I 
U uraani ~g/l - U uranium ~g/I 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi ~g/l - Cr chromium ~g/I 
Co koboltti ~g/l - Co cobalt ~g/I 
Al alumiini ~g/ l - AI aluminium ~g/I 

Kpl 
No. of sampies 

45 

o 

67 

16 

22 

74 

46 
46 
45 
18 

73 
69 

44 
18 

45 
o 

44 

46 
46 
o 
o 

45 
46 
46 
o 

46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
73 
66 

3 
3 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

95.8 100.0 

30.0 30.0 

0.0 0.0 

67.2 65.0 

6.0 5.7 

34.7 21.5 

0.04 0.00 
0.00 0.00 
7.6 7.0 

23.8 20.0 

7.1 7.3 
57.3 38.2 

335 360 
62.1 60.0 

12.3 5.0 
0.0 0.0 

39.5 35.6 

2.16 1.95 
7.1 4.9 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

10.1 1.0 
110.1 17.0 

0041 0.27 
0.00 0.00 

14.2 12.6 
24.2 19.7 

13104 118 .9 
10.9 6.9 
58.5 33.5 
11.8 8. 1 
42.5 15.9 

5.8 3.0 
0.27 0.05 
0.11 0.04 

334 110 
27.8 6.1 

2.5 2.0 
1.1 1.0 
0.53 0.50 

40.5 4.0 
539 113 

1.00 1.00 
1.00 1.00 
0.00 0.00 



Liite 1 jatk. 
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Pohjavesinäytteiden analyysitulos Etelä-Suomi karttalehdet 10, 11, 20, 21, 30, 31,41. Näytepaikka porakaivo. Kivilaji hiek
kakivi (9). 
Näytteitä yhteensä 29 
Analytical repOrl oj groundwater sampies Southern Finland map sheets 10, 11, 20, 21, 30, 31, 41. Sampling localily drilled 
weil. Rock Iype (9). 
Sampies lotal 29 

Korkeus merenpinnasta m -
Elevation (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m -
Sampling deplh m 
Veden pinnan syvyys m -
Deplh 10 waler table m 
Kaivon kok . syvyys m -
Total deplh oj weil m 
Maaperän paksuus m -
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä m3/ vrk -
Water pumped oul mJld 
Kivilaji - Rock type 

KENTTÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERM1NA TlONS 
Väri - Colour 
Sameus - Turbidily 
Lämpötila °C - Temperature °C 
CO, hiilihappo mg/ l -
CO, carbonic acid mg 1I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conductivity mSl m, at 25 °C 
Redox mV 
0 , happi 070 - 0 , Oxygen % 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMINA TIONS 
Väriluku Pt mg/ l - Colour index Pt mg/ I 
pH 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C -
Conduclivity mSl m, at 25 °C 
Alkaliteetti mmol / l - Alkalinily mmoll l 
KMnO.-luku mg/ l - KMnO. consumpt. mgll 
NH. ammoniakki mg/ l - NH. ammonia mgl l 
NO, nitriitti mg/ l - NO, nilrile mgl l 
N03 nitraatti mg/ l - NOJ nitrate mgl l 
CI kloridi mg/ l - CI chloride mgl l 
F fluoridi mg/ l - F jluoride mgl l 
PO. fosfaatti mg/ l - PO. phosphale mgl l 
SiO, piihappo mg/ l - SiO, silica mg 1I 
SO. sulfaatti mg/ l - SO. sulphate mg/ I 
HC03 bikarbon. mg/ l - HCOJ bicarb. mgl l 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 
Ca kalsium mg/ l - Ca calcium mgl l 
Mg magnesium mg/ l - Mg magnesium mg/ I 
Na natrium mg/ l - Na sodium mgl l 
K kalium mg/ l - K potassium mgl l 
Fe rau ta mg/ l - Fe iron mgl l 
Mn mangaani mg/ l - Mn manganese mgl l 
Zn sinkki >tg/l - Zn zinc >tg l l 
Cu kupari >tg/ l - Cu copper >tgl l 
Ni nikkeli >tg/ l - Ni nickel >tgl l 
Pb lyijy >tg/ l - Pb lead >tgl l 
Cd kadmium >tg/ l - Cd cadmium >tgl l 
U uraani >tg/ l - U uranium >tg/ I 
Rn radon Bq/ l - Rn radon Bq/ I 
Cr kromi >tg/ l - Cr chromium >tgl l 
Co koboltti >tg/ l - Co cobalt >tgl l 
Al alumiini >tg/ l - AI aluminium >tgl l 

Kpl 
No. oj sampies 

29 

o 

o 

21 

14 

4 

29 

29 
29 
29 
29 

29 
29 

29 
29 

27 
o 

29 

29 
29 
o 
o 

29 
29 
29 
o 

29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
27 
o 
o 
o 

Keskiarvo Mediaani 
Average Median 

27.5 25.0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

49.8 50.0 

11.5 9.0 

52.7 55.0 

0.69 0.00 
0.00 0.00 

10.3 9.8 
17.2 10.0 

7.5 7.5 
54.7 41.4 

261 250 
43.4 39 .0 

27.2 20.0 
0.0 0.0 

53.4 40.2 

2.41 2.59 
13 .6 11.7 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
4.5 1.0 

74.7 19.8 
0 .46 0.40 
0.00 0.00 

15.7 14.3 
36 .4 30.0 

147.2 157.9 
5.6 5.3 

26.2 26.0 
8.7 8.1 

69.3 51.0 
5.4 4.8 
1.13 0.13 
0.28 0.10 

131 50 
5.1 2.1 
2.2 2.0 
1.0 1.0 
0.50 0.50 

14.4 12.0 
217 97 

0.00 0.00 
0 .00 0 .00 
0.00 0 .00 
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Pohjavesinäytteiden analyysitulos 
Ahvenanmaan rapakivialueen kallioporakaivot 
Näytteitä yhteensä 65 
Analytical report of groundwaler 
Sampies 10lal 65 

Kpl Keskiarvo Mediaani 
No . of sampies Average Median 

Korkeus merenpinnasta m - 65 8.3 5.0 
Elevalion (m a.s.l.) m 
Näytteenottosyvyys m - 0 0 .00 0.0 
5ampling deplh m 
Veden pinnan syvyys m - 2.0 2.0 
Deplh 10 waler lable m 
Kaivon koko syvyys m - 57 51.5 53.0 
TOlal deplh of weil m 
Maaperän paksuus m - 5 5.3 3.0 
Thickness of overburden m 
Vesimäärä m3/ vrk - 34 94.6 48.0 
Waler pumped oul m3/ d 
Kivilaji - Rock Iype 65 

KENTTÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TJON5 
Väri - Colour 65 0.18 0.00 
Sameus - Turbidily 65 0.03 0.00 
Lämpötila °C - Temperalure °C 64 10.1 10.0 
CO, hiilihappo mg/ l - 65 43.3 35.0 
CO] carbonic acid mg/ I 
pH 65 7.1 7.2 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C - 58 97.8 78.7 
Conduclivity m5/ m, al 25 °C 
Redox mV 65 334 350 
0 , happi 1170 - 0 ] Oxygen 0/0 58 29.9 27.0 

LABORATORIOMÄÄRITYKSET: -
LABORA TOR Y DETERMJNA TJON5 
Väriluku Pt mg/ l - Colour index PI mg/ I 65 22.7 15.0 
pH 0 0.00 0.00 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C - 65 81.2 66.8 
ConductivilY mS/ m, al 25 °C 
Alkaliteetti mmol/ l - Alkalinily mmol/I 65 3.8 4.0 
KMn04-luku mg/ l - KMnO, consumpl. mg/ I 65 16.6 13.4 
NH4 ammoniakki mg/ l - NH, ammonia mg/ I 0 0.00 0.00 
NO, nitriitti mg/ l - NO] nilrite mg/ I 0 0.00 0.00 
N03 nitraatti mg/ l - NO) nilrate mg/ I 65 2.2 1.0 
Cl kloridi mg/ l - CI chloride mg/ I 65 126.0 38.2 
F f1uoridi mg/ l - F fluoride mg/ I 65 1.9 1.6 
P04 fosfaatti mg/ l - PO, phosphale mg/ I 0 0.00 0.00 
SiO, piihappo mg/ l - SiO] silica mg/ I 65 11.6 11.6 
S04 sulfaatti mg/ l - 504 sulphale mg/ I 65 51.4 41.0 
HC03 bikarbon. mg/ l - HCOJ bicarb. mg/ I 65 233. 244. 
Kokonaiskovuus °dH - TOlal hardness °dH 65 10. 8.1 
Ca kalsium mg/ l - Ca calcium mg/ I 65 56 .2 40.0 
Mg magnesium mg/ l - Mg magnesium mg/ I 65 12.3 8.2 
Na natrium mg/ I - Na sodium mg/ I 65 271 120 
K kalium mg/ l - K potassium mg/ I 65 25.2 14.0 
Fe rauta mg/ l - Fe iron mg/ I 65 0.63 0.14 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ l 65 0.23 0. 12 
Zn sinkki Ilg/ 1 - Zn zinc Ilg / 1 65 255 80 
Cu kupari Ilg/ 1 - Cu copper Ilg / 1 65 13.4 3.0 
Ni nikkeli Ilg/ 1 - Ni nickel Ilg/ 1 65 2.2 2.0 
Pb Iyijy Ilg/ 1 - Pb lead Ilg/ 1 65 1.6 1.0 
Cd kadmium Ilg/ 1 - Cd cadmium Ilg/ 1 65 0.51 0.50 
U uraani Ilg/ 1 - U uranium Ilg / 1 65 16.9 6.0 
Rn radon Bq/ l - Rn radon Bq/ I 0 0.00 0.00 
Cr kromi Ilg/ 1 - Cr chromium Ilg/ 1 0 0.00 0.00 
Co koboltti Ilg/ 1 - Co cobalt Ilg/ 1 0 0.00 0.00 
Al alumiini Ilg/ 1 - AI aluminium Ilg / 1 0 0.00 0.00 
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Pohjavesinäytteiden analyysitulos 
Vii purin rapakivialueen kallioporakaivot 
Näytteitä yhteensä 128 

Analytical reporl oj groundwaler 
Sampies total 128 

Kpl Keskiarvo Mediaani 
No. oj sampies Average Median 

Korkeus merenpinnasla m - 117 44.5 40.0 
Elevalion (m a.s.I.) m 
Näytteenottosyvyys m - 2.5 2.5 
Sampling depth m 
Veden pinnan syvyys m - 8 5.4 3.0 
Depth 10 water lable m 
Kaivon kok. syvyys m - 113 67.6 63.0 
Total depth oj weil m 
Maaperän paksuus m - 31 4.8 2.0 
Thickness oj overburden m 
Vesimäärä m3/v rk - 18 45 .9 24.0 
Water pumped oul mJ/d 
Kivilaji - Rock type 128 

KENTT ÄMÄÄRITYKSET -
FJELD DETERMJNA TlONS 
Väri - Colour 116 0.08 0.00 
Sameus - TurbidilY 116 0.00 0.00 
Lämpötila °C - Temperature °C 116 10.1 9.5 
CO2 hiilihappo mg/ l - 113 24.3 15 .0 
CO2 carbonic acid mg/ I 
pH 126 7. 1 7.2 
Sähkönjohtavuus mS/ m, 25 °C - 127 32.4 24.5 
ConduclivilY mS/ m, al 25 °C 
Redox mV 109 327 330 
O 2 happi 070 - O2 Oxygen % 113 47.4 45 .0 

LABORA TORIOMÄÄRITYKSET: -
LA BORA TOR Y DETERMJNA TIONS 
Väriluku Pt mg/ I - Colour index PI mg/ I 116 9.9 5.0 
pH I 7.5 7.5 
Sähkönjohtavuus mS / m, 25 °C - 116 29.7 22.2 
Conduclivily mS/ m, al 25 °C 
Alkaliteetti mmol/I - Alkalinity mmol/ I 116 1.5 I.5 
KMnO.-luku mg/ l - KMnO. consumpl. mg/ I 116 8.0 4.7 
NH. ammoniakki mg/ I - NH. ammonia mg/ I 0 0.00 0.00 
N02 nitri itti mg/ l - N02 nitrite mg/ I 0 0 .00 0 .00 
N03 nitraatti mg/ l - NOJ nitrate mg/ I 116 4.2 1.0 
CI kloridi mg/ l - CI chloride mg/ I 116 33 .2 13.6 
F fluoridi mg/ l - F jluoride mg/ I 116 2.3 2.1 
PO. fosfaatti mg/ l - PO. phosphate mg/ I 0 0.00 0.00 
Si02 piihappo mg/ l - Si02 silica mg/ I 116 12.3 11.8 
SO. sulfaatti mg/ l - SO. sulphate mg/ I 116 19.0 15.0 
HC03 bikarbon. mg/ l - HCOJ bicarb. mg/ I 116 93.4 92.4 
Kokonaiskovuus °dH - Total hardness °dH 116 4.0 3.2 
Ca kalsium mg/ l - Ca calcium mg/ I 116 19.8 16.0 
Mg magnesium mg/ l - Mg magnesium mg/ I 116 5.4 4 .0 
Na natrium mg/ l - Na sodium mg/ I 116 32.9 16.0 
K kalium mg/ l - K potassium mg/ I 116 4.3 3.3 
Fe rau la mg/ l - Fe iron mg/ I 116 0.31 0.06 
Mn mangaani mg/ I - Mn manganese mg/ I 116 0.14 0.05 
Zn sinkki Ilg/ l - Zn zinc Ilg / 1 116 132 50 
Cu kupari Ilg/ l - Cu copper Ilg / 1 116 17.1 4.5 

Ni nikkeli Ilg/ 1 - Ni nickeillg/ l 116 1.4 0.95 
Pb lyijy Ilg/l - Pb lead Ilg / 1 116 1.8 1.0 
Cd kadmium Ilg/ l - Cd cadmium Ilg / 1 116 0.26 0.10 

U uraani Ilg/ 1 - U uranium Ilg/ 1 126 7.5 4.0 
Rn radon Bq/ I - Rn radon Bq/ I 82 465 320 
Cr kromi Ilg/ 1 - Cr chromium Ilg / 1 77 0.54 0 .50 
Co koboltti Ilg/ l - Co cobalt Ilg / 1 77 0.56 0 .50 
Al alumiini Ilg/ l - AI aluminium Ilg / 1 0 0.00 0.00 
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App.3 

GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS . MAAPERA. VES1NAYTEKORTTI 
02150 ESPOO 15. PL 77 96101 ROVANIEMI 10 

VESINAYTEPISTEEN TUNNISTETIEDOT 
Noytetunnus 
N:o Rynmci 

[Y] 1 I I 1 I I 

Nciytt .. nottopvm . 

VUOSI ,:..Pv":;',.-.;.:.K::,;k '..--,;.V.::.:UO;:S.:...,' 

I 1 1 1 1..-1 ..1-1 -,-I -1...1 .-1.1--1.1--11 

Kortin toyttcijöt 

Loborotorlonumer'o 

Korttalentl X Y Z Lööni Kunta 

1 I I I 1 I 1 1..-1 ..1-1 ....L...I -1...1 --L...-JI--JII I 1 I 11 111m []] 1..-1 ..1-1 ....L...I ....l.-.. __ _ 

Kylö. tila , nenkilö . punel innumero 

NAVTTEENOTTOPAIKAN KUVAUS 
Otto- Ko,von Inm,s- NÖytt .. notto- Veden pin. Ka,von kok . Maaperon 

Nöyhpaikka A tope kunto toiminta 

[}] 1 I 1 I 10 0 0 000 
SYVVS m syvyys m syvyys m > poksuus m 

1 _ I I 11 1 I 11 1 I I 11 1 1 I I I 
Moop . Alue- Aiko- ja Vesimöörci 

m J/vrk 

1 1 I I 
CD rn l.-m_V'J...IO_i.l..-____________ _ 

muod. MooloJit 

CD 1 I I I 
Li sötietajo 

kENTTÄMÄÄRITVKSET 
Vö- 50- LömpÖ-
ri meus tilo oe co, mg/l pH 

rno 0 1 I I 11 _ I 11 I I 
Redo. mV Mittausorvo mV Vokio 

1 I 1 1 

Lisöti.tojo 

LABORATORIOMÄARITVKSET 

SOnkönjahtavuus 
m S/m . 25°C M,ttousorvo 

11 I I I I I 
02 % Mittousorvo ppm 

1 I I 1 

Vö r iluku Sönkönjontovuus Alkollte.ttl I< 1'1 n04 -luku 

LömpÖt,lo °C Kerro,n 

Suodatus 

o 

> Pt mg/l pH mS/m. 25°C < m mol/l ,,,g/l < NH4 mg/l < NO, mg/l 

[1]1 1 1 1 11 1 I 11 1 I I 1 11 1 1 I 1 11 1 i I 11 1 1 I I 11 1 _ 1 I 
< NO) mg/l Cl mg/l < F mg/l < PO, mg/l jiO

la 
Ig/) 

1 1 1 1 I 11 1 1 1 1 I 11 1 I 1 11 I _ I I 

SO!!, mg/l < Co mg/l < Mg mg/l < No mg/l < K mg/l 

gJl 1 1 1 I 11 1 1 1 1 I 11 1 1 1 I 1 11 1 1 1 I 1 11 1 1 1 1 
< Fe millI < Mn mg/l < Zn ~rl < Cu ~~/l < Ni ~g/l 

1 1 1 I 1 11 1 1 I 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 I 11 1 1 1 1 I 
< Pb ~Il/l < Cd ~g/l < U ~g/l Rn Bq/l < Cr ~g/l < Co ~g/l 

~I 1 1 1 I 11 1 1 1 1 I 11 1 1 1 1 1 I! 1 1 1 1 11 1 I [ I 11 1 1 1 I 
< Hg ~g/l 

1 1 1 I I 1 I 

Lisötietojo 

o KPL SEURAAVIA LABORATORIOMÄÄRITVKSIÄ TALLENNETAAN: 

1";111 flIrr 111 rr 11I 1"11 i nrn i i I rr I ! I 
Lisöti.tojo 

Köönno 0 
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