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Esipuhe 

Geologian tutkimuskeskuksessa jäIjestettiin 9-10.10.1990 ensimmäinen Suomen ympäris
tötieteellisiä karttoja ja kartoituksia koskeva symposiumi, joka kokosi yhteen kaikkiaan 
noin sata alan tutkijaa eri tutkimuslaitoksista, korkeakouluistaja hallinnosta. Symposiumissa 
pidettiin 20 puhe-esitelmää ja 10 juliste-esitelmää. 

Symposiumin suuri osallistujamäärä oll selvä osoitus tärnänkaltaisten tilaisuuksien tarpeelli
suudesta. Laajasta ympäristötieteellisestä tutkimuksesta huolimatta Suomessa ei oIe juuri 
järjestetty kaikille avoimia ympäristötieteellisiä kokouksia,joissa olisi mahdollista esittää 
uusimpia tutkimustuloksia ja keskustella ympäristötutkimuksesta riittävän laaja-alaisesti 
ja tieteidenvälisesti. 

Symposiumi toimi hyvänä näyttönä suomalaisen ympäristöhrtoituksen tilasta, varsinkin 
maaperän, vesistöjen, pohjaveden, metsienja laskeumien suhteen. Monilta aloilta on olemassa 
koko maan kattavia näytteenotto- ja havaintoverkostoja, joiden avulla ympäristön tilaa 
voidaan varsin onnistuneesti seurata Esitelmien yhteydessä käytyjen keskusteluiden pohjalta 
saimme kuitenkin sellaisen vaikutelman, että tutkimuksessa ollsi ehkä syytä keskittyä hieman 
nykyistä enemmän myös luonnossa vaikuttavien prosessien, kuten esim. maaperän happamoi
tumisen parempaan mallittamiseen, jotta ympäristötutkimus voisi myös ennustaa tulevaa 
kehitystä. Toistaiseksi on~hty vain seurantatutkimuksia. Mallien käyttö ympäristötutkimuk
sessa saattaisi olla hyvä teema uudelle symposiumille joskus lähivuosina. 

Tähän julkaisuun on koottu eräitä symposiumissa pidettyjä esitelmiä laajemmiksi artikke
leiksi kirjoitettuina. Lisäksi mukaan on liitetty muiden esitelmien tiivistelmät. 

Artikkeleiden esitarkastukseen ovat osallistuneet Juhani Virta (Helsingin yliopisto), 
Risto Kuittinen (Geodeettinen laitos), Michael Starr (Metsäntutkimuslaitos), Reijo Salminen, 
Raimo Lahtinen, Marja-Liisa Räisänen ja Matti Kontio (Geologian tutkimuskeskus) ja 
MiIja Salkinoja-Salonen (Helsingin yliopisto). Heille kuuluu lämmin kiitos arvokkaasta 
työstä tämän julkaisun hyväksi. 

Espoossa 14.10.1991 
Ilmo Kukkonen Heikki Tanskanen 
Geologian tutkimuskeskus 

julkaisun toimittajat 
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Ympäristötieteelliset kartat ja kartoitushankkeet Suomessa 
Summary: Enllironnunlal maps and enllironnunlal surlleying projecls in Finland 
Toim. (eds.) llmo Kukkonen & Heikki Tanskanen 
Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Surlley 0/ Finland. Reporl o/lnllesligalion 115.7-14. 1992. 

SUOMEN METSÄMAIDEN HAPPAMOITUMINEN 

Michael Starr ja Pekka Tamminen 

Starr, Michael and Tamminen, Pekka, 1992. Forest soil acidification in 
Finland. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraporui - Geologjcal Survey 
0/ Fjnland. Report o/Investjgatjon 115, 7-14, 5 figures . 

The Finnish Forest Research Institute (FFRI) is carrying out a soil survey 
and acidification research programme based on 384 permanent plots located 
systematically throughout Finland. The material covers the range of forest 
site types. soil types and parent materials (except peat) in Finland. We 
summarize the results of a detailed soil acidification study of 65 ofthe plots 
located in southern Finland and present national maps of pH (water) based 
on a11 the plots. In the detailed acidification study. the amount of free acidity 
(pH) accounted for <0.2% oftotal acidity in the humus layer and for <0.01 % 
in the mineral soil. The Ca/AI molar ratio was <0.1 at 15% of the 65 plots. 
On the national scale. pH values varied from 3.4 to 5.8 in the surface humus 
layer, and from 3 .6 (0-5 cm) to 7 .4 (60-70 cm) in the mineral soil. There 
was a clear regional pattern in humus layer pH values with northern and 
western coastal Finland having the lower pH values. In mineral soil, the 
lowest pH values were associated with the southern and western coastal 
zone. Regression analysis indicated that 42% and 31 % of the variation in 
pH values of the humus layer and mineral soll. respectively. could be explained 
by various stand, site and soil factors . It was not possible to quantify the 
contribution of acid deposition. The present levels of soil acidification are 
not considered to pose a threat to forest health, and to be primarily the result 
of interna I proton production by natural acidification processes and the effects 
of land use and forest management his tory . 

Key words (GeoRef Thesaurus. AGI): forest soil. pH, acidification. maps, 
Finland 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus. AGI): metsämaat, pH. happamoituminen, 
kar tat, Suomi 

Mjchael Starr ja Pekka Tamminen. Metsäntutkimuslaitos , PL 18, 01301 , 
Vantaa 
Michael Starr and Pekka Tamminen, Fjnnish Forest Research Instjtute, 
P .O . Box 18, SF·0J30I Vantaa. Finland 

JOHDANTO 

Metsämaiden happamoitumista on esitetty 
yhdeksi syyksi Keski-Euroopan metsätuhoihin. 
Myös Suomessa on arveltu metsämaiden happa-

moituvanja köyhtyvän nopeasti siinä määrin, että 
puiden kasvu heikkenee ja alttius taudeille lisääntyy 
(Hari ja Raunemaa 1983, Johanssonja Savolainen 
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Geo1ogian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - G~ological Survey 0/ Finland, Report o/Investigation 115, 1992 
Michael Starr ja Pekluz Tamminen 

1990). 
Suomen metsämaat ovat happamoituneet luontai

sesti siitä asti, kun ne paljastuivat mannerjäätikön 
ja jääkauden jälkeisten vesien alta, keskimäärin 
8000-10 000 vuotta sitten. 

Luontaisten tekijöiden - kivennäismaan ominai
suuksien, ilmaston, topografian ja kasvillisuuden 
- lisäksi ihminen on vaikuttanut metsämaiden 
happamoitumiseen mm. kaskeamisen, puun tal
teenoton, havupuiden suosimisen, metsäpalojen 
torjumisen ja ilmansaasteiden välityksellä. Tällä 

hetkellä mielenkiinto on kohdistunut etupäässä 
ilmansaasteiden vaikUituksiin. Onko sitten mahdol
lista arvioida maan happamuuteen vaikuttavien 
tekijöiden suhteellista merkitystä? Ainakaan 
toistaiseksi se ei näytii mahdolliselta, mutta asiaa 
tutkii Suomessakin monta tutkimusryhmää. Met
säntutkimuslaitoksessa asiaa on tutkittu HAPRO
projektin yhteydessä vuodesta 1985. Tällöin laitoksen 
maantutkimusosasto perusti pysyviä, intensiivisen 
seurannan koealoja ja kartoitti koko Suomen 
kangasmaat harvalla Jrläytteenottoverkolla. 

AINEISTO JA MENETELMÄ T 

Vuosina 1986-89 kootti in 384 pysyv äl tä kangas
maan koealalta koko Suomesta maanäytteitä. 
HAPRO-loppuraporttiin saatiin valmiiksi 65 :een 
Etelä-Suomesta vali ttuun koealaan perustuva 
tutkimus (Tamminenja Starr 1990). Tähän mennes
sä kaikista näytteistä on mitattu pH,ja parhaillaan 
analysoidaan 40:n rautapodsolimaannoksen 
näytteitä. Maanäytteitä otettiin sekä vakiosyvyyk
siltä (humuskerros, 0-5 cm, 5-20 cm, 20-40 cm, 
60-70 cm) että maannoshorisonteista. Näytteet 
kuivattiin, humusnäytteetjauhettiinja kivennäis
maat seulottiin 2 mm:n seulalla. 

Laboratoriossa analysoidaan näytteiden kosteus 
tuoreenaja ilmakuivana, määrätilavuisten näyttei
den tiheys, raekoostumus pipettimenetelmällä, 
näytteiden orgaanisen aineen määrä ja os asta 
näytteitä ominaispinta-ala. Edelleen määritetään pH 
vesilietoksestaja uuttuvia alkuaineita happamalla 
(pH = 4,65) ja neutraalilla ammoniumasetaatilla 
sekä 0, 1 M bariumkloridilla. Rauta- ja alumiinifrak
tioita uutetaan natrium pyrofosfaatillaja dithionii-

tilla. Lisäksi näytteistä määritetään alkuainepitoi
suuksia kuivapoltolla (C, N, S), tuhkistamalla, ja 
liuottamalla tuhka suolahappoonja märkäpoltolla 
(HzOz + HN03). Liuosmuotoon saatetut näytteet 
analysoidaan ICP-laitteella. Lisäksi vaihtuva ja 
kokonaishappamuus määritetään titraamalla 
bariumkloridi- ja ammoniumasetaatti- (pH = 7) 
uutoksista. 

Maastossa on arvioitu mm. näytepisteiden eli 
koealojen topografiaa, maaperän paksuutta, 
kivisyyttä, kallioisuuttaja viljavuutta (metsätyyppien 
ja kasvupeiteanalyysien avulla) sekä tehtyjä ojituksia 
ja muokkauksia. Koealojen puusto mitattiin tarkasti, 
ja näytepisteille laskettiin keskimääräinen lämpösum
ma (Ojansuu ja Henttonen 1983). Maanäytteiden 
oton yhteydessä arvioitiin kussakin pisteessä 
humuslaji, maannostyyppi ja näkyvän profiilin 
horisontit. Yksi viidestä näytekuopasta syvennettiin 
vähintään 70 cm:n syvyiseksi, ja tästä kuopasta 
otettiin horisonttinäytteet, maannos kuvattiin 
lomakkeelle ja profiili valokuvattiin. 

TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Etelä-Suomen metsämaiden happamoitumistilanne 

Etelä-Suomesta analysoitujen 65 koealan perus
teella kangasmaat eivät näyttäisi olevan keskimää
rin kovin happamia (Tamminen ja Starr 1990). 
Happamoitumisastetta arvioitiin pH:n, vaihtuvan 
ja kokonaishappamuuden, alumiinipitoisuuksien, 
emäskyllästysasteen, ja Ca/AI-moolisuhteen 
perusteella. Viimeksi-mainittua tunnusta on 
pidettävä ehkä parhaana happamoitumista kuvaa
vana yksittäisenä tunnuksena, koska kyseessä on 
metsämaan kahden yleisimmän ja suhteellisen 
yksiselitteisesti määritettävän kationin suhde,jolle 

8 

on löydettävissä v,ertailuarvoja kirjallisuudesta 
(Meiweset al. 1986). Ca/Al-moolisuhdeoli keski
määrin tyydyttävänkorkea (> 1 ,O),mutta 15 %:ssa 
pintamaanäytteitä suhde jäi alle 0, 1 ,jolloin kyseistä 
maakerrosta voidaan yleensä pitää pitkälle happamoi
tuneenajajolloin sen puskurikyky happamoitumista 
vastaan on rajallinen (Berden et al. 1987). Aineiston 
perusteella ei voida kui tenkaan arvioida luontaisten 
ja antropogeenisten happamoitumisteki jöiden, esim. 
happaman laskeuman, suhteellista merkitystä. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraponti - Geological Survey of Finland, Repor/ of Inves/iga/ion 115, 1992 
Forest soil acidification in Finland 

Humuskerros 
Humus tayer 

Ei-vaihtuva titrattava happamuus 
Non-exchangeable titratable acidity 

89,2% 

Vapaa H+ 
Free H + 
0,2% 

Vaihtuva happamuus 
Exchangeable acidity 

10,7% 

(65,6 cmol H+ kg-1 ) 

<0,01% 

0-5cm 60 - 70 cm 

68 ,6% 85,6% 

31,3% 

<0 ,001 % 

Kuva I. Vapaan sekä vaihtuvan ja ei-vaihtuvan titrattavan happamuuden suhteelliset osuudet eri maakerroksissa 65 eteläsuomalaisella 
koealalla . Sulkeissa kokonaishappamuuden absoluuttiset arvot (Tamminen ja Starr 1990). 
Fig . 1. Proportions offree acidi/y. and exchangeable and non-exchangeable /i/ra/able acidi/ies in /he different soil layusfor 65 plots 
in sou/hern Finland . Absolu/e values are given undernea/h in paren/heses (Tamminen and Starr 1990) . 

CEC 
me/kg 

Humus 278 
(828) 

38 0-5 cm (109) 

19 5-20 cm (65) 

8 20-40 cm (37) 

6 60-70 cm (25) 

0 20 40 60 80 100 % 

Ca AI 

Kuva 2. Tehokas kationinvaihtokapasiteetti ja tärkeimpien kationien osuudet. Sulkeissa potentiaalinen 
kationinvaihtokapasiteetti (Tamminen ja Starr 1990). 
Fig . 2. Effec/ive ca/ion exchange capacily (CEC) and Ihe relalive con/ribulions of Ihe main ca/ions . PoUn/ial CEC vallUs 
are given in paren/heses (Tammillell alld Starr 1990) . 
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Geologian tutkimuskeskus, Tutkimu sraportti - Geological Survey of Finland, Report of lnvestigation 115, 1992 
Micluul Starr ja Pek/c.a Tamminen 
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Kuva 3 . pH -jakaumat eri maakerroksissa 384 koealalla. 

6 7 8 

pH 

Fig . 3. The distribution of pH values in the profiles at 384 plots . 

Maan happamuus 

Maan pH:lla mitattu happamuus on tärkeä 
maaperää kuvaava ekologinen tunnus. Se heijastaa 
maan yleistä happamuusastetta, puskurikykyä 
happamoitumista vastaan, ravinteiden saatavuutta 
ja tiettyjen metallien, erityisesti alumiinin, 
toksisuutta maavedessä. Toisaalta pH-arvo riippuu 
luonnon ajallisen ja paikallisen vaihtelun lisäksi 
mittausmenetelmistä. Lisäksi pH ilmentää vain 
osaa maan happamuudesta, maaveden ve
tyionikonsentraatiota. 

Maan kiinteään ainekseen liittyy happamuutta, 
joka voi olla vaihtuvaa - ts. maaveden suhteen 
kemiallisessa tasapainossa olevaa - tai ei
vaihtuvaa, tiukemmin maahiukkasiin sitoutunutta 
happamuutta. Suomen metsämaissa vaihtuvan 
happamuuden osuus on 10-30 % ja ei-vaihtuvan 
happamuuden 70-90 % kokonaishappamuudesta 
(kuva 1) maakerroksen sijainnin, raekoostumuk
sen ja humuspitoisuuden mukaan (Tamminen ja 
Starr 1990). Vaihtuvan happamuuden määrä 
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vastaa kivennäismaassa likimain ns. happamien 
kationien A13

+ ja Fe3
+ kokonaismäärää. Näiden 

hydrolysoituessa vapautuu vetyioneja, ts. ne 
reagoivat happojen tavoin. Vaihtuvan vedyn osuus 
vaihtuvasta happamuudesta on merkittävä yleensä 
vain humuskerroksessa. Kivennäismaassa vedyn 
osuus vaihtuvista kationeista on yleensä vähäinen 
(kuva 2) (Tamminen ja Starr 1990). 

Maahiukkasiin sitoutunut, ei-vaihtuva happamuus 
määritetään uuttamaUa maata neutraalilla puskurili
uoksella, esim ammoniumasetaatilla (pH = 7), ja 
titraamalla uutos takaisin alkuperäiseen pH-arvoon. 
Ei-vaihtuva happamuus syntyy alumiini- ja 
rautahydroksidienja -kompleksien sekä erityisesti 
orgaanisten happojen puskurireaktioissa, joissa 
nämä luovuttavat protoneita liuokseen. Ei-vaihtuvaa 
happamuutta selittää parhaiten maan orgaanisen 
aineksen osuus (Tamminen ja Starr 1990). 

Maan happamuustunnuksista pH kuvaa maan 
(maaveden) aktuaalista, eliöille merkityksellisintä 

--------------------~ 
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Kuva 4a. pH-kartta: humuskerros. 
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Fig. 4a . Soil pH map for humus layer. The cumulative frequency 
distribution of the pH values is presented in the upper left-hand 
corner. 

happamuutta. Vaihtuva happamuus kuvaa maan 
happamuusvarastoa, joka on otettava huomioon 
mm. maata neutraloitaessa. Ei-vaihtuva happa-
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Kuva 4b. pH -kartta : kivennäismaakerros 5-20 cm. 
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Fig . 4b. Soi/ pH map for mineral soil at depth of 5-20 cm.The 
cumulative frequency distribution of the pH values is preseflted 
in the upper left-hand corner. 

muus kuvaa maan rakenteellista, tiukimmin 
maahiukkasiin sitoutunutta happamuusreserviä. 

pH-kartoitus 

Kaikista keräämistämme maanäytteistä on 
mitattu vesi-pH. Koska koealojen maanäytteitä 
voitiin tarkaste11a yhdessä ainoastaan va
kiosyvyyksiltä otettujen näytteiden osalta, esite
tään nyt vain niitä koskevia tuloksia. 

pH-arvot vaihtelivat voimakkaasti, ja olivat 
alimmillaan humuskerroksessa 3,4, kivennäismaa
kerroksessa 0-5 cm:n syvyydessä 3,6 ja 5-20 
cm:n syvyydessä4,2 (kuva 3). Vaikka happamuus 

sinänsä ei ol1ut vaarallise11a taso11a missään 
maakerroksessa, tiedetään, että kivennäismaan 
vaihtuvan alumiinin määrä lisääntyy voimakkaasti, 
kun pH laskee alle 4,5 (Derome et al. 1986, Tammi
nenja Starr 1990). Ulrichin (1983) mukaan pH:n 
ollessa 4,2 Ae+ -pitoisuus maanesteessä nousee jopa 
tärkeimmäksi kasvien kasvua sääteleväksi tekijäksi. 
Suomen metsämailla tällainen johtopäätös ei 
näyttäisi kuitenkaan perustellulta (vrt. Arovaara 
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Kuva 4c. pH-kartla : kivennäismaakerros 20--40 cm . 
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Fig. 4c . Soil pH map/or mineral soil al deplh 0/20-40 cm . The 
cumulalive /requency dislribulion 0/ Ihe pH 1Ialues is presenled 
in Ihe upper le/I-hand corner. 

ja Ilvesniemi 1990. Tamminen ja Starr 1990). 
Metsämaan happamuuden mahdollisia alueelli

sia eroja selvitettiin laatimalla karttoja maaker
roksittain (kuvat 4a-4d). Kunkin maakerroksen 
pH:n vaihteluväli jaettiin kartoissa kolmeen 
osaan: alin. keskimmäinen ja ylin kolmannes. 

Humuskerroksen pH oli korkein Etelä- ja Itä
Suomen viljavilla alueilla (ks. esim. Ilvessalo 
1960. Kujala 1962. Salminen 1981) ja matalin 
Pohjois- ja Länsi-Suomessa (kuva 4a). Humusker
roksen pH on melke hyvä viljavuuden yleisindi
kaattori. sillä se kuvastaa mm. kalsiumin ja 
käyttökelpoisen typen määrää. Kivennäismaan pH 
korreloi puolestaan yleensä heikosti viljavuuden 
kanssa (Urvas ja Erviö 1974). Kivennäismaan 
pH:n vaihtelu poikkesikin humuskerroksen 
mallista. Kivennäsimaan pH-arvo näytti olevan 
matalampi Etelä-Suomessa ja rannikoiden nuorilla 
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Kuva 4d . pH-kartta: kivennäismaakerros 60-70 cm. 
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Fig . 4d. Soil pH map /or mineral soU al deplh 0/60-70 cm. The 
cumulali1le /requency dislribulion 0/ Ihe pH 1Ialues is presenled 
in Ihe upper le/I -hand corner . 

mailla kuin Pohjois- ja Sisä-Suomessa (kuvat 4b. 
4c ja 4d). Pienestä havaimojoukosta ei muodostunut 
kuitenkaan selviä. toisistaan poikkeavia alueita. 

pH-arvojenja kasvupaikkatunnusten riippuvuutta 
tarkasteltiin myös regressioanalyysillä. Tällöin 
todettiin. että humuskerroksen pH korreloi selvästi 
parhaiten järjestysasteikolla ilmaistun kasvupaikka
tyypin kanssa (kuva 5a). Muutkin humuskerroksen 
pH:n kanssa korreloituneet tunnukset kuvastavat 
lähinnä kasvupaikan viljavuutta (kuva 5a). pH-arvo 
on regressiomallin mukaan keskimääräistä 
korkeampi viljavilla kasvupaikoilla. nuorissa ja 
lehtipuuvaltaisissa metsissä. hienorakeisilla mailla 
(savi-hiesu) ja Etelä-Suomessa. Humuskerroksen 
pH:hon vaikuttavat alentavasti rnrn. hurnuskerroksen 
paksuus. havupuiden. etenkin kuusen. suuri osuus 
ja puuston ikä. 

Kivennäismaakerrosten pH:ta ei pystytty selittä-
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a) Humuskerros 
Humus layer 

58,5% 

~ Metsätyyppi 
Site type D Savimaannos 

Clay soil type 

b) Kivennäismaa (60-70 cm) 
Mineral soil (60-70 cm) 

69,5% 

mm Keskiraekoko 
Median partic/e size 

LJ Nuori puusto 
Young stand 

E::l Humuksen paksuus 
C:::=:l Humus thickness 

Iml!i Lämpösumma 
Effective tempo sum 
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D Not explained 

Kuva 5. a) Humuskerroksen ja b) kivennäismaakerroksen 60-70 cm pH:ta selittävien puusto-. kasvupaikka- ja maatunnusten selitysosuudet. 
Fig. 5. The rela/ive con/ribulion 0/ various sland. si/e and soil/ac/ors /0 Ihe varia/ion in soil pH values o/Ihe a) humus layer and 
b) Ihe mineral soillayer al 60-70 cm deplh . 

mään regressiomalleilla yhtä hyvin kuin humus
kerroksen pH:ta; mallien selitysasteet nousivat 
pinnasta syvemmälle mentäessä. Kivennäismaan 
pH:ta selittivät paitsi maan raekoostumusta ja 
vedenjohtokykyä kuvaavat tunnukset myös 
humuskerroksen paksuus ja puulajikin (kuva 5b). 
Sen sijaan humuskerroksen suhteen paras tunnus, 
metsätyyppi, korreloi kivennäismaan pH:n kanssa 
heikosti ja lämpösumma taas negatiivisesti (kuva 
5b). Hienorakeisten maiden korkea pH-arvo on 
havaittu jo aiemminkin (Urvas ja Erviö 1974), 
mutta lämpösumman negatiivista korrelaatiota 
pH:n suhteen ei voitu varmistaa aikaisemmista 
aineistoista. 

Kivennäismaan alhaisempaan pH-arvoon Etelä
Suomessa (kuvat 4b-4d ja 5b) voisi olla syynä 
esim. Etelä-Suomen metsämaiden olennaisesti 
suurempi biomassan tuotos ja siihen sitoutuvat 
emäksiset kationit, Etelä-Suomen kivennäismai
den suurempi orgaanisen aineen määrä (Viro 
1962) sekä mahdollisesti lämpimämmästä ilmas-

tosta johtuva nopeampi kemiallinen rapautuminen. 
Suomen metsiä on inventoitujo vuodesta 1921 

alkaen. Metsämaistakin on saatu tällöin jonkin 
verran tietoa (Aaltonen 1941, Viro 1958, Salminen 
1981), mutta vasta nyt on saatu koottua ensimmäi
nen systemaattinen otos Suomen metsämaista (vtr. 
Urvas ja Erviö 1974). Analysoidun aineiston 
perusteella metsämaiden happamoituminen ei 
näyttäisi olevan ainakaan yleisesti metsien pahin 
uhka tällä hetkellä. Yli 20 vuotta seurattujen 
lannoituskokeiden perusteella näyttäisi lisäksi siltä, 
että metsämaiden pintakerrosten nykyisen happa
moitumistilan syynä lienevät pääasiassa muut tekijät 
kuin ihmisen aiheuttama hapan laskeuma (vrt. 
kuitenkin Kauppi et al. 1990). Tietomme metsä
maista ovat edelleenkin varsin niukat, varsinkin 
kun otetaan huomioon metsiemme intensiivinen 
käyttö ja taloudellinen merkitys. Metsämailla on 
lisäksi merkitystä paitsi metsäekosysteemille 
itselleen myös pinta- ja pohjavesien laadulle. 

13 



Geologian tulkimuskeskus, Tulkimusrapomi - Geological Surlley 0/ Finland, Report o/lnllestigation 115, 1992 
Michael Starr ja PelduJ Tamminen 

KIRJALLISUUS - REFERENCES 

Aaltonen, V.T. 1941. Metsämaamme valtakunnan metsien 
toisen arvioinnin tulosten valossa. Referat: Die finnischen 
Wald boden nach der Erhebungen der zweiten Reichswald
schätzung. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 
29(5), 62 s. 

Arovaara, H. & lIvesnierni, H. 1990. Effects of soluble 
inorganic aluminium on the growth and nutrient concentra
tions of Pinus sylvestris and Picea abies seedlings . 
Scandinavian Journal of Forest Research 5(1), 49-57. 

Berden, M., Nilsson, S.I., Rosen, K. & Tyler, G. 1987. SoU 
acidification extent, causes and consequences. An evalua
tion of literat ure information and current research. National 
Swedish Environmental Protection Board. Report 3292, 
164 s. 

Derome, J., Kukkola, M. & Mälkönen, E. 1986. Forest 
liming on mineral soUs. Results of Finnish experiments. 
National Swedish Environmental Protection Board. Report 
3084, 105 s. 

Hari, P. & Raunemaa, T. 1983. Metsien tuottokyvyn 
muutokset 1900-2040. Teoksessa Energiantuotannosta 
peräisin olevien ilman epäpuhtauksien vaikutus metsän 
tuotokseen. Loppuraportti. Helsingin yliopiston 
metsänhoitotieteen laitoksen tiedonantoja 44, 20 s. 

I1vessalo, Y. 1960. Suomen metsät kartakkeiden valossa. 
Summary: The forests of Finland in the light of maps . 
Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 52(2),70 s. 

Johansson, M. & Savolainen, 1. 1990. Regional acidification 
model for forest soils . Teoksessa Acidification in Finland. 
Toim. P . Kauppi, P. Anttila & K. Kenttämies. Springer
Verlag, 253-269. 

Kauppi, P., Anttila, P., Karjalainen.Balk, L., Kenttämies, 
K., Kämäri, J. & Savolainen, I. 1990. Happamoituminen 
Suomessa. HAPROn loppuraportti . Ympäristöministeriön 
ympäristönsuojeluosaston sarja A 89, 89 s. 

Kujala, V. 1962. Metsä- ja suokasvien levinneisyys- ja 
yleisyyssuhteista Suomessa. Vuosina 1951-53 suoritetun 
Valtakunnan metsien Irr linja-arvioinnin tuloksia. Referat: 
Über die Frequenzverhaltnisse der Wald - und 

14 

Moorpflanzen in Finnland. Ergebnisse der m ReichwaIdsab
schatzung 1951-53. Communicationes Instituti Forestalis 
Fenniae 59(1). 

Meiwes, K.J., Khanna, P.IIC & Ulrich, B. 1986. Parameters 
for discribing soil acidification and their relevance to the 
stability of forest ecosys tems. Forest Ecology and Manage
ment 15, 161-179. 

Ojansuu, R. & Henttonen, H. 1983. Kuukauden 
keskilämpötilan, lämpösumman ja sademäärän paikallisten 
arvojenjohtaminen Ilm21 tieteen laitoksen mittaustiedoista. 
Summary: Estimation of l:he local values of mouthly tempera
ture, effective temperature sum and precipitation sum from 
the measurements made by the Finnish Meteorological 
Office. Silva Fennica 17(2), 143-160. 

Salminen, S. 1981. Vuosien 1971-75 valtakunnallisia 
metsävaratietoja karttam.uodossa. Summary: A cartographic 
presentation of forest resources in Finland 1971-75. Folia 
Forestalia 483, 42 s . 

Tamminen, P. & Starr, M.R. 1990. A survey of forest soU 
properties related to soil acidification in southern Finland. 
Teoksessa Acidification in Finland . Toim. P. Kauppi, P. 
Anttila & K. Kenttämi·es. Springer Verlag, 237-251. 

Ulrich, B. 1983. Soil acidity and its relations to acid deposition. 
Teoksessa Effects of ac(:umulation of air pollutants in forest 
ecosystems. Toim. B. Ulrich & J . Pankrath. D. Reidel 
Publishing Company, Dordrecht-Boston-London, 127-146. 

Urvas, L. & Erviö, R. 1974. Metsätyypin määräytyminen 
maalajin ja maaperiin kemiallisten ominaisuuksien 
perusteella. Abstract: [nfluence of the soil type and the 
chemical properlies of :soil on the determining of the forest 
type. Journal of Scienti. fic Agricultural Society of Finland 
46,307-319. 

Viro, P.J. 1958. Suomen metsämaiden kivisyydestä. 
Summary: Stoniness 01' forest soil in Finland. Communica
tiones [nstituti Foresta lis Fenniae 49(4), 45 s. 

Viro, P.J. 1962. Forest site evalution in Lapland. 
Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 55(9),14 s. 



Ympäristötieteelliset kartat ja kartoitushankkeet Suomessa 
Summary: EnllironfMn/al maps and enllironfMn/al surlleying projec/s in Finland 
Toim. (eds .) llmo Kukkonen & Heikki Tanskanen 
Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Surlley 0/ Finlafld. Repor/ o/lnlles/iga/ion 115. 15-21. 1992. 

METSÄMAAN HAPPAMOITUMINEN - RAPAUTUMISNOPEUDEN 
V AIKUTUS MAAN EMÄSKA TIONIV ARASTOON 

Matti Johansson 

Johansson, M. 1992. Forest soil acidification - the effect of weathering 
rate on the base cation pool in soil. Geologian tutkimuskeskus. 
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A soil acidification model was applied to determine the potential 
geographical and temporal dimensions of Finnish forest soil acidification. 
The ion flows considered were the acidic deposition caused by sulphur 
emissions. base cation deposition. the production of base cations through 
mineral weathering and the net uptake of base cations by tree growth. Nitrogen 
deposition was assumed to accumulate in the biomass and thus not to have 
an acidifying effect. 

The major emphasis in the study was on refining the weathering rate 
component. which was estimated from the total calcium and magnesium 
content in soil and the effective temperature sumo 

The ion flows were used as input data for preliminary runs of the soil 
acidification model. The neutralising effects of the base cation deposition 
and the weathering rate were almost equal. but varied spatially . The effect 
of the variation in weathering rate can be seen in the acidification status 
of forest soils estimated by the model. This new method for estimating 
weathering rates is more reliable than the old method based on bedrock types . 

Key words (GeoRefThesaurus. AGI) : weathering rate. acidification. forest 
soil. model 
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JOHDANTO 

Metsärnaan ernäsravinnevaraston suuruus kuvaa 
rnaan ravinteikkuutta ja happamoitumisen sietoky
kyä. Hapan laskeuma muuttaa metsämaan kemial
lista tilaa. Suurin vaikutus on rikkilaskeumalla, 
mutta myös typen oksidit ja ammoniakki ovat 
potentiaalisia happamoiuavia aineita. Typen 

arvioidaan kerääntyvän vielä metsämaihin Suo
messa, joten se ei suoranaisesti aiheuta happamoi
tumista. Laskeuma maaperään lisääntyy metsässä, 
kun puut suodattavat laskeumaa avointa maata 
enemmän. 

Hapanta laskeumaa neutraloi osaltaan emäska-
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Kuva 1. KaJsiurnin ja rnagnesiurnin kokonaispitoisuus rnoreenin hienoainekiessa « 0,062 rnrn) 
painoprosenlleina . 
Fig. 1. Ta/al calcium and magnesium concen/ra/ions (%) in Ihe < 0 .062 mm i' ill /raclion . 

tionilaskeuma. Puun kasvuun sitoutuu maaperästä 
emäskationeja, ja ne poistuvat ekosysteemistä 
puunkorjuun kautta. Maan emäskationivarasto 
täydentyy mineraalien rapautumisen kautta. Edellä 
mainittujen ionivirtojen arvioinnissa suurimmat 
epävarmuudet ovat mineraalien rapautumisno
peudessa ja emäskationilaskeuman määrässä. 

Osana Happamoitumisprojektia (Happamoitumi
nen Suomessa 1990) kehitettiin kvantitatiivinen 

kokonaismalli (HAKOMA). Sillä kuvataan ja 
kytketään toisiinsa happamoitumisketjun eri 
vaiheita päästöistä vaikutuksiin (Johansson et al. 
1990). Tarkastelun ylhtenä tarkoituksena on kuvata 
metsämaan muutoksila erilaisissa happamoittavien 
päästöjen kehitysarvioissa. Lisäksi arvioidaan eri 
tekijöiden merki tystä ja suhteellista osuutta 
happamoitumisessa. 

RAPA UTUMISNO PEUDEN LASKENT AMENE1rELMÄ T 

Yleistä 

Rapautumisnopeus ilmiönä on sellainen, että 
sen luonnollinen vaihtelualue on erittäin suuri. 
Rapautumisnopeuksia on mallilaskuja varten 
arvioitu aiemmin kallioperän ominaisuuksien 
avulla (UNESCO 1972). Ruotsissa tehtyjen 
mittausten perusteella on saatu kokeellinen 
riippuvuus (Olsson ja Melkerud 1991), jonka 
avulla voidaan arvioida rapautumisnopeus. 
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Menetelmässä maa{X:rän kalsiuminja magnesiumin 
kokonaispitoisuudet alle 2,0 mm:n fraktiosta 
lasketaan happoekvivalentteina yhteen. Summa 
kerrotaan sitten tehoisalla lämpösummalla. Kalsium 
ja magnesium kuvastavat parhaiten nopeasti 
rapautuvia mineraaleja (Sverdrup et al. 1990). 
Kalium ja natrium taas esiintyvät hitaasti rapautu
vissa mineraaleissa . 
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Suomen geokemialliset lähtötiedot 

Suomen osalta lähtötietoina on käytetty Geolo
gian tutkimuskeskuksen (GTK) vuosina 1984-85 
otettujaja vuonna 1986 analysoituja moreeninäyt
teitä_ Näytepisteet (1 057 kpl) jakaantuivat melko 
tasaisesti ympäri Suomea. Jokainen piste koostuu 
noin neljästä osanäytteestä, jotka on kukin otettu 
noin metrin syvyydeltä. Osanäytteet on otettu 
toistensa läheisyydestä. Näytteet on yhdistetty ja 
sekoitettu pistekohtaisesti. Analyysiä varten on 
näytteestä seulottu alle 0,062 mm fraktio. Muusta 
aineksesta ei oIe pitoisuusmittauksia. Analyysi on 
tehty kokonaisliuotusmenetelmällä, jossa mitatta
va aine erotetaan erittäin vahvalla happoliuotuk
sella. Rapautumisnopeuden laskemista varten 
käytettiin tuloksia kalsiumin ja magnesiumin 

pitoisuuksista, joiden maantieteellinen jakauma 
on esitetty kuvassa 1. 

HAKOMA:n laskentaruudukko on jaettu no in 
14 km ' 14 km kokoisiin ruutuihin. joihin GTK:n 
pistekohtaiset mittaustulokset siirrettiin. Kunkin 
ruudun arvoon vaikuttaviksi tuloksiksi valittiin 
ruutua lähinnä olevat kaks i mittauspistettä. Ruudun 
arvoksi annettiin mittauspisteiden etäisyydellä 
painotettu keskiarvo. Siten vannistettiin, että kaikki 
GTK:n mittauspisteet tulevat hyödynnettyä tavalla 
tai toisella ja että pistekohtaiset ääriarvot eivät 
saaneet liikaa painoa ympärillä olevissa ruuduissa. 
Tämän jälkeen tehtiin liukuva keskiarvoistus 3 . 
3 ruudun ikkunalla koko Suomen alueella. 

Tehoisa lämpösumma 

Tehoisalla läm pösummalla tarkoi tetaan astepäi
välukua, kun raja-arvona on vuorokautinen keski
lämpötila + 5°C. Valtakunnallinen jakauma on 
saatu Metsäntutkimuslaitoksen ohjelmistolla 
(Ojansuuja Henttonen 1983) erikseen lasketuista 
tuloksista. Lämpösummaa laskettaessa käytettiin 
hyväksi Ilmatieteen laitoksen mittausasemien 

tuloksia. Huomioon otettiin kunkin laskemapisteen 
sijainti leveysasteina. korkeus merenpinnasta ja 
etäisyys mereen (Henttonen ja Mäkelä 1988). 
Tehoisa lämpösumma tunnetaan hyvin. eikä 
käytettyjen arvojen oleteta aiheuttavan suurta 
epävannuutta lopputulokseen. 

Kenttäkokeista saatu riippuvuus 

Ruotsissa on tutkittu maaperän ainepitoisuuksi
en ja rapautumisen välistä riippuvuutta (Olsson 
ja Melkerud 1991). Mittaukset ja kemi alli set 
analyysit tehtiin kahdeksasta näytepisteestä. 
Maaperää tutkittiin 1,5 metrin syvyyteen asti. 
Maannokset olivat rautapodsoleita, raekoostumuk
seltaan samankaltaisia. ja savipitoisuus oli noin 
2-3 % (yksi poikkeus 9 %). Kokonaisanalyysi 
tehtiin alle 2 mm:n seulotuille näytteille vahvalla 
happoliuotuksella (lithium borate). Tuloksista 
havaittiin. että aivan maan pinnalla kalsiumin ja 

magnesiumin pitoisuudet ovat pieniä huuhtoutu
misen johdosta. Pitoisuus suurenee kuitenkin 
rikastumiskerroksessa, mutta pienenee vähitellen 
syvemmällä. Pohjoisessa voimakkaasti rapautunut 
kerros on ohuempi kuin etelässä. Eri fraktioilla 
on joitakin eroja aineiden pitoisuuksissa, mutta 
tätä ei oIe otettu huomioon sovellettaessa näitä 
tuloksia Suomen lähtötietoihin. 

Mittauksia on täydennetty muutamalla muulla 
samaan menetelmään perustuvalla mittaustuloksella, 
ja riippuvuudeksi on saatu (Sverdrup et al. 1990) : 

rapautumisnopeus = 3.68 . 10-3 
• ((Xc. + XMg) • L T(> + 5°C)) - 0,37 

jossa Xc. + XMg = Ca(paino-%) ·2/40,08 + Mg(paino-%) . 2/24.30 

on massapitoisuuksista laskettu ekvivalenttipitoi
suuksien summa. 

Tä1lä relaatiolla (kuva 2) saadaan tulos laatuna 

keq ha-1a-1 yhden metrin maaprofiilille (1 keq ha-1 

= 100 meq m-2
). Maaperän happamoitumismallissa 

tarkastellaan sitä pintamaannosta, jossa puun juuret 
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Kuva 2 . Kokeellinen riippuvuus, jolla kalsiumin ja magnesiumin 
kokonaispitoisuuksien ja tehoisan lämpösumman avulla saadaan 
rapautumisnopeus (Dlsson ja Melkerud 1991). 
Fig. 2. The relalionship belween Ihe 10lal calcium and magnesium 
concenlralions in Ihe < 2.0 mm soil fraclion. and Ihe effeclive 
lemperalure sum used 10 derive Ihe mineral wealhering rate (afler 
Olsson and Melicerud 1991). 

Kuva 3 . Maaperän ominaisuuksiin ja tehoisaan lämpösummaan 
perustuvalla menetelmällä laskettu rapautumisnopeuskartta. 
Fig. 3. Map of eslimaled wealhering rale in Finland. 

pääosin sijaitsevat. Sen vuoksi rapauturnisnopeus 
rnuunnetaan 0,5 rn:n rnaakerrokselle ja sarnalla 
rnuiden syöttötietojen kanssa yhteisrnitalliseksi 
1aaduksi rneq rn-2 a·1

• 

Yhtä1öä sovellettiin siltä osuudelta, jo1ta 
havaintoja oli käytettävissä. Mikäli 1ärnpösurnrnan 
ja pitoisuuksien tu10 oli pienernpi kuin 120, 

I. < 5 ~ 15 - 20 
meqm·2 a·1 1. 5-10 ~ 20-25 

111 1 0 - 1 5 [J > 25 

käytettiin arvoa kohdasta 120. Rapauturnisnopeuden 
ei siis anneta rnennä täysin nollaan rnissään olosuh
teissa. 

Yhtälö on johdettu käyttäen näytepisteitä, jotka 
sijaitsevat kaikki rnelko ete1ässä. Pohjoisin piste 
sijaitsee 1eveysasteella 64,4 ON. Yhtälön oletettiin 
kuitenkin pätevän myös pohjoisernpana. 

TULOKSET 

Esitetyllä 1askentataval1a saadaan tu10kseksi 
koko Suornen kattava rapauturnisnopeuskartta, 
joka on esitetty kuvassa 3. Keskirnäärin rapautu
rnisnopeuden arvo on välillä 10-15 rneq rn·2 a· 1 

puo1en rnetrin paksuiselle rnaakerrokselle. Suurin 
arvo on hiernan yli 25. 

Saatuja tu10ksia on käytetty runsasravinteisten 
kivennäisrnaiden rapauturniselle sellaisinaan, 
koska sovellettavat tulokset ovat perustuneet 
samankaltaisten maiden tarkasteluihin. Suornen 
sovellutuksessa 1ähtökohtana on poikkeva fraktio 
« 0,062 rnrn) verrattuna yhtälönjohdossa käytet
tyyn « 2,0 rnrn). Eri fraktioilla on joitakin 
ai neiden pitoisuuseroja siten, että hienofraktio 
antaa jonkin verran suurernrnan pitoisuusarvon 
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tässä tarkaste1taville aineille (Melkerud 1990). 
Tärnä ero ei kuitenkaan oIe rnerkittävä rnuihin 
epävarmuustekijöihin verrattuna. 

Koska hienoaineksen rnäärä vaikuttaa rnerkittä
västi rnaa-aineksen kerniallisesti aktiiviseen pinta
alaan, sen oletetaan säätävän suurelta osin 
rapauturnisnopeutta. Niukkaravinteisille kiven
näisrnaille on rapauturnisnopeuden arvoja korjattu 
runsasravinteisia kivennäisrnaita pienernrniksi 
keskirnääräisen hienoaineksen osuuden perusteella. 
Taulukossa 1 (Tarnminen, julkaisernaton; Tamrninen 
ja Starr 1990) kasvupaikkatyypit on jaettu sarnal1a 
ryhrnityksellä kuin maaperän sirnulointirnallissa. 
Sen rnukaan niukkaravinteisilla rnetsärnailla on 
alle 0,062 rn rn :n fraktion osuus noin puolet 
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Kuva 4. Suomen ja muiden Euroopan maiden aiheuttama koko
naisrikkilaskeuma vuonna 2000 (perustuu voimassa oleviin 
pää störajoi tuk siin). 
Fig. 4 . EstifTUJted total sulphur deposition in the year 2000 from 
both Finnish and European emissions (according to current 
reduction plans) . 

verrattuna runsasravinteisiin maihin. Jos siis 
oletetaan, että karkea aines on suhteellisen 
inaktiivista, kuvan 3 rapautumisnopeuskartan 
arvot ovat niukkaravinteisille maille vain puo1et 
kuvan asteikolla olevista arvoista. 

Happamoinavaksi 1askeumaksi on tarkaste1uissa 
otettu vain rikkipäästöistä aiheutuva kuormitus. 
Suomenja Venäjän lähialueiden (Kuola, Karjala, 
Pietari ja Viro) päästöihin on sovellettu Ilmatie
teen 1aitoksen kehittämää mesoskaa1amallia. Kau
koku1keutuma on 1askettu IIASA:ssa (Interna
tional Institute for Applied Systems Analysis) ke
hitetyllä RAINS-mallilla, joka käyttää hyväkseen 
EMEP-kaukokulkeutumismallin tuloksia. Vuoden 
2000 kokonaisrikkilaskeuma, joka on esitetty ku
vassa 4, kuvaa keskimääräistä kuormitusta maan 
happamoitumismallin simulointiaikana. Ajanjak
solla on oletettu ainoastaan voimassa olevien 
päästörajoitusten vaikutus rikkipäästöjen kehityk
seen. 

Hapanta 1askeumaa neutraloiva emäslaskeuma 
on arvioitu vesi- ja ympäristöhallituksen mit
tausasemien tuloksista vuosilta 1986-88. 
Asemilla on kerätty kuukausittaista märkälas-

Tau1ukko 1. Hienoaineksen « 0.06 mm) osuus eri kasvupaik 
katyyppiryhmien maanäytteistä. 
Table 1. The fTUJSS pacentag#! of the < 0 .06 mmfraction in soU 
sampies by forest site type group . 

runsasravinteiset niukkaravinteiset 
mineraalimaat mineraalimaat 

rich poor 
mineral soUs mineral soUs 

maaperäkartoitusaineisto (0-30 cm) 
(Tamminen, julkaisematon) 
soil fTUJpping data (0-30 cm) 
(Tamminen , unpublished) 

maanäytteitä, kp1 943 305 
number of sampies 
keskiarvo, % 32.3 21.2 
mean, % 
vaihtelualue, % 2-100 1-75 
range, % 

ILME-aineisto (5-20 cm) 
(Tamminen & Starr 1990) 
ILME data (5-20 cm) 

maanäytteitä, kpl 46 19 
number of sampies 
keskiarvo, % 38. 1 20. 1 
mean, % 
vaihtelualue, % 13-95 5-43 
range , % 

keumaa. Tarkaste1usta on jätetty pois ne arvot, 
joissa on selvä ihmisen toiminnan vaikutus, kuten 
läheiset pellot tai vilkasliikenteiset tiet. Lisäksi 
arvoihin on tehty merisuo1akorjaus. Kuvassa 5 
esi tetyn emäskationilaskeumakartan oletetaan 
edustavan metsäekosysteemin ulkopuo1e1ta tu1evaa 
luontoperäistä laskeumaa. 

Maamallin toimintaa ovat esittäneet tarkemmin 
de Vries et al. (1989). Mallin 1ähtötietoina olevat 
kasvupaikkatyyppien 1askenta-arvot on koottu vuo
den 1987 aikana kerätyistä maanäytteistä (Tammi
nenja Starr 1990). Koska maan happamoituminen 
on hyvin hidas prosessi, on simulointi ulotettu vuo
teen 2040 saakka. Tällöin kehityssuunnan tu10kset 
tulevat selvästi näkyviin. Perustapaukseksi valittiin 
nykyisin voimassa olevien päästörajoitusten vaiku
tus. Metsämaan happamoitumisen tilaa kuvataan 
emäskyllästysasteella. Se ilmoittaa kasveille käyt
tökelpoisten emäskationiravinteiden määrän suh
teessa maaperässä oleviin kaikkiin kationeihin. Alle 
viiden prosentin emäskyllästysaste merkitsee sitä, 
että maaveteen alkaaliueta puidenjuuristollemyrkyl
listä alumiinia. Simuloitu ennakkoarvio metsämai
den emäskyllästysasteesta on esitetty kuvassa 6. 
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meq m'2a" . < 10 ~ 20- 30 
l1li10- 20 Q > 30 

Kuva 5. Merisuolakorjatun emäskationilaskeuman sadevesimit 
tauksista arvioidut määräL 
Fig . 5. Seasalt·corrected base catiofl depositiofl derived[rom bulk 
precipitatiofl measuremeflts . 

0/0 
11 < 5.0 
Im 5 .0-7 .5 

~ 7.5-100 
f3J >100 

Kuva 6 . Sirnuloitu ennakkoarvio metsämaiden emäskyllästysasteesta 
vuonna 2040 (nykyisten pällstörajoitusten mukaan). 
Fig. 6. Prelimiflary simulatiofl o[ [orest soil base saturatiofl 
(effective) iflthe year 2040 (a,ccordiflg to curreflt reductiofl plans) . 

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖlKSET 

Ruotsissa tehtyjen rnittausten perusteella 
kehitettyä lähestyrnistapaa sovellettiin sellaise
naan Suornen olosuhteisiin. Tulosten tulkinnassa 
on kuitenkin vielä epäselvyyksiä. Maaperän 
kalsiurninja magnesiumin prosentuaalinen osuus 
rnaarnassasta tulisi olla analysoitu koko rnaa
aineksesta « 2,0 rnrn) . Sen sijaan Suornen 
geokernialliset kartat ilrnoittavat osuuden hieno
aineksesta « 0,062 rnrn) ja vain rnoreenista. 
Pitoisuudet näissä fraktioissa poikkeavat toisis
taan jonkin verran. 

Syvällä olevan rnaa-aineksen orninaisuuksien 
oletetaan kuvastavan pintarnaan orninaisuksia. 
Pintarnaa (rnallissa on tarkasteltu 50 crn:n kerrosta 
pintamaata humus rnukaan lukien) ei välttärnättä 
oIe rapauturnisorninaisuuksiltaan sarnanlaista kuin 
koko näytteenottoprofiilin aines keskirnäärin. 

Saadun rapauturnisnopeuden arvoa tulisi 
soveltaa erilaisille rnaille niiden fysikaalisten 
orninaisuksien perusteella. Tässä tarkastelussa on 
oletettu hienoaineksen rnäärän kuvaavan rnaaperän 
suhteellista rapauturnisvoirnakkuutta. Hienoainek-
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sen rnäärää on arvioitu rnaaperän kartoitusten 
pohjalta. Kyseisten kartoitusten koealat ovat 
pääosin Etelä- ja Keski-Suornesta, eikä eroja 
pohjoisernpiin alueisiin oIe voitu arvioida. 

HAKOMAssa aiernrnin sovellettuun rapautumis
nopeuskarttaan verrattuna uusi kartta antaa 
tarkernpaa paikkatietoa. Vanha kartta oli arvioitu 
suurernrnassa ruutukoossa,joka sisältää 16 nykyistä 
laskentaruutua. Rapauturnisnopeuden vaihtelualue 
on molernmissa lähes sama. Muutamat rapautumis
nopeuden äärialueet ovat samankaltaisia paikalli
selta vaihtelultaan, 'oten rnyös uusi menetelmä 
ilmentää ainakin osittain kalioperän laatua. 

Ernäskationilaskeuma ja rapauturnisnopeus ovat 
keskenään samaa suuruusluokkaa. Rapautumisno
peuden suuruus on myös puun kasvuun nettositou
tuvan ernäsravinnernäärän suuruinen. Emäslaskeuma 
yksinään ei keskimäärin pysty neutraloimaan 
rikkipäästöistä aiheutuvaa hapanta laskeumaa. 
Tällöin rnaan puskurikapasiteetista riippuu, kuinka 
nopeasti maan ravinnemäärä voi vähentyä 
haitallisen pieneksi. 
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Uudella meneteImällä rapautumisnopeus on 
voitu arvioida entistä Iuotettavammin. Luotetta
vuutta heikentää meneteImän kehityksen rajallinen 
koeaineisto. Rapautumisnopeuksien arviointeja on 

tehty niukasti, eikä todentaminen oIe heIppoa. 
Lisäksi Suomen geokemiallisen Iähtöaineiston 
erilainen fraktio antaa hieman liian suuria rapautu
misnopeuksia. 
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FENNOSKANDIAN GEOKEMIAN ATLAS: 
ALUSTAVIA TULOKSIA SEN KÄYTÖSTÄ 

YMP ÄRISTÖTUTKIMUKSISSA 

Peter Eden & Alf Björklund 
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of Invesligalion 115, 23-33, 5 figures, 3 tables, one appendix. 

The ultimate objeetive of the Global Geoehemieal Sampling (GGS) 
programme is to eolleet large eomposite sampies of different materials at 
about 10 000 stations over the whole globe. In the first phase the GGS is 
earrying out pilot sampling in different environments to work out proee
dures for future global sampling. 

One pilot projeet, the sampling undertaken for a Geoehemieal Atlas of 
Fennoseandia, was initiated in 1989 at Abo Akademi University. The aim 
of the projeet is to eolleet eomposite sampies of stream water, overbank 
stream sediments, humus (A horizon) and til! (C horizon) from 49 draina
ge areas 500-5 000 km2 in size. The sampies will be stored as referenee 
sampies for future environmental monitoring . 

So far we have carried out chemical analyses of stream water (one 
sampie from eaeh site), of the bottom sampies of overbank sediments and 
of depth profile sampies of overbank sediments from Finland. Even at this 
very low sampling density, many elements in both stream water and 
overbank sediments, show anomaly patterns c1early related to known 
geologieal features. These methods eould thus be used for global sampling 
in glaciated terrains. 

Anthropogenie influenee is refleeted in water sampies and in the surfaee 
sampies of the overbank sediments (e .g., leaehing of Al, deposition of 
Pb), but rarely in the bottom sampies . The rivers draining the sulphide 
clays of western Finland carry a eonsiderable metal load to the sea. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AG!): environmental geology, geoehemi
cal surveys, sampling, stream water, overbank stream sediments, till, 
monitoring, Finland, Norway, Sweden 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AG!) : ympäristögeologia, geokemialliset 
tutkimukset, näytteenotto, purovesi, tulvasedimentti, moreeni, seuranta, 
Suomi, Norja, Ruotsi 
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JOHDANTO 

Geokemiallisia näytteitä on viime vuosikym
meninä otettu hyvin paljon ympäri maailmaa ja 
analyysiaineistoa on olemassa runsaasti. Tutki
mukset on kuitenkin tehty pääasiassa malminet
sintätarkoituksiin, eikä näytemateriaalia oIe 
yleensä säästetty. Systemaattista geokemiallista 
kartoitusta on suoritettu vasta viidesosalla man
tereiden pinta-alasta . . Lisäksi näytteenotto- ja 
analyysimenetelmät ovat olleet melkein joka 
maassa erilaiset. Siksi ei oIe mahdollista olemas
sa olevasta aineistosta tehdä useampia maita 
kattavia geokemiallisia karttoja, koko maapallos
ta puhumattakaan. 

Vuonna 1988 perustettiin IGCP:n (Interna
tional Geological Correlation Program) projekti 
259, International Geochemical Mapping, jonka 
yhtenä tehtävänä on maapallon geokemiallisen 
kartoituksen aloittaminen (Global Geochemical 
Sampling; GGS) . Tarkoitus on kerätä erilaisista 
näytemateriaaleista isoja yhdistelmänäytteitä 
noin 10 000 näyteasemasta ympäri koko maapal
loa. 

Ensimmäisessä vaiheessa viedään läpi useita 
esitutkimusprojekteja erilaisissa geologisissa 
ympäristöissä sopivien menetelmien löytämisek
si. Yksi näistä esitutkimusprojekteista käsittää 
koko Fennoskandian alueen (n. 1 000 000 km2

) 

ja se käynnistettiin Abo Akademin geologian ja 
mineralogian laitoksessa kesällä 1989. Globaali
sessa esitutkimusohjelmassa se edustaa aluetta, 
jonka mannerjäätikkö on aikaisemmin peittänyt. 
Projektin tärkeimmät tehtävät ovat: 

1) kehittää menetelmät isojen näytteiden kerää
miseksi ja analysoimiseksi, 
2) testata eri näyteaineksien sopivuutta GGS:ää 
varten jäätiköityneillä alueilla, 
3) arvioida näytteenoton ja analysoinnin kustan
nukset GGS:lle, 
4) tutkia geokemialliset anamaliakuviot GGS:n 
mittakaavassaja ni iden korrelaatio alueen geolo
gisten piirteiden kanssa, 
5) kerätä isoja referenssinäytteitä tulevaa ympä
ristömuutosten seurantaa varten sekä 
6) laatia Suomen, Ruotsin ja Norjan kattava 
Fennoskandian geokemian atlas. 

Tässä artikkelissa kuvailemme esitutkimuspro
jektin päämääriä ja tämänhetkistä tilannetta, 
annamme alustavia t loksiaja arvioimme ensim
mäisiä viitteitä projektin tulosten käyttömahdol
lisuuksista geokemi allisessa kartoituksessa ja 
ym päristötu tkim uksi ssa. 

ALUEEN GEOLOGIA 

Prekambrinen Fennoskandian kilpi muodostaa 
pääosan tutkimusalueen kallioperästä. Kilven 
suurrakenteissa on geokronologinen vyöhykkeel
lisyys, jolle mannerkuoren nuorentuminen koilli
sesta lounaaseen on luonteenomaista. Tämä 
johtuu siitä, että alueen maankuori muodostui 
pääasiassa kolmessa poimutusvaiheessa 
2 900-2 600 Ma (lopinen), 2 000-1 750 Ma 
(svekofenninen) ja 1 750- 1 500 Ma sitten 
(goottinen) (Gaal and Gorbatschev 1987). 

Fennoskandian kilpi jaetaan kolmeen aluee
seen (domains) (kuva 1) : 

1) Arkeeinen alue (Archean Domain; > 2 500 Ma) 
muodostaa kilven koillis- ja itäosan ja koostuu 
granitoideista ja lineaarisista vihreäkivivyöhyk
keistä. Proterotsooinen (2 100-1 900 Ma) Lapin 
granuliittivyöhyke (Granulite Belt) jakaa alueen 
kahtia. Arkeeinen alue kehittyi tasaiseksi kra
tooniksi, jonka lounaisreunaa peittävät nuorem
mat sedimentti- ja tulivuorisyntyiset kivi-
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Kuva 1. Yksinkertaistellu Fennoskandian karlla. 
Fig . 1. Simplified geological map of Fennoscandia 
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lajit. Alueen sisällä esiintyy myös monin paikoin 
proterotsooisia vulkaniitteja ja granitoideja. 
2) Svekofenninen alue (Svecofennian Domain; 
2000-1 750 Ma) peittää Keski- ja Etelä-Suomen 
sekä suurimman osan Ruotsista. Alue jakaantuu 
tulivuoriperäisiin pohjois- ja eteläsvekofennisiin 
provinsseihin sekä sedimenttiperäiseen keskisve
kofenniseen provinssiin. Alkuperäiset muodostu
mat muuttuivat perusteellisesti, kun niihin sve
kofennisessa orogeniassa tunkeutui runsaasti sy
väkiviä, lähinnä granitoideja. 
3) Lounais-Skandinavian alue (Southwest Scan
dinavian Domain; 1 750--1 500 Ma) Länsi-Ruot
sissa sekä Etelä- ja Länsi-Norjassa työntyi gootti
sessa vaiheessa lounaasta kiinni svekofennisen 
alueen länsireunaan. Vulkaanis-sedimenttinen 
kallioperä muuttui myöhemmin voimakkaasti, 
kun granitoideja tunkeutui siihen useassa vai
heessa. Suuret siirrosvyöhykkeet jakavat tämän 
alueen moneen litologisesti erilaiseen osaan. 
Pitkä transskandinaavinen graniitti-porfyyri vyö
hyke (1 800--1 700 Ma) erottaa alueen sveko
fennisestä alueesta (Gaal and Gorbatschev 1987) . 

Kilven länsireuna muokkautui uudelleen sve
konorjalaisessa (1250--900 Ma)ja kaledonisessa 
(600--400 Ma) vuorijonopoimutuksessa. Kale
doni idi t kil yen länsi puolella pei ttäv ät suurimm an 
osan Norjasta ja Ruotsin luoteisreunasta. Ne 
koostuv at m yöhäisprekam brisista - v arhaispaleot
sooisista (600--400 Ma), alunperin meressä muo
dostuneista kivilajeista, jotka ovat työntyneet 
Fennoskandian kilven päälle . Muutamassa paikas
sa vanhempi kilpi näkyy ylityöntölaattojen läpi 
(Stephens 1988). 

Mannerjäätikkö peitti peneplaaniksi kuluneen 
kilvenja Kaledoniidit pleistoseeni-ajalla. Viimei
nen jäätikön sulaminen tapahtui 11 000--8 000 
vuotta sitten. Nyt moreeni ja glasiofluviaaliset 

tulvasedimentti 
overbank sediment 

/" "-
x 

Kuva 2 . Näytteenottostrategia . Ristit osoittavat moreenin ja hu
muksen näytteenottopaikat. 
Fig. 2. Sampling s/ra/egy. The cross es show /he sampling si/es 
for /ill and humus. 

muodostumat peittävät laajat alueet. Postglasiaa
lisetjärvetja Itämeri peittivät Suomenja Ruotsin 
rannikkoalueet ja jättivät paikoin paksut, osittain 
sulfidipitoiset savikerroksetjälkeensä. Turvemaat 
ovat hyvin tavallisia Keski- ja Pohjois-Suomessa 
sekä Pohjois-Ruotsissa. Myös Norjassa savi peit
tää matalat alueet eräiden vuonojen ympärillä. 
Laaksoissa ja alueilla, joilla korkeuserot ovat 
pienet, kallioperän päällä on moreenia sekä gla
siofluviaalista soraa ja hiekkaa. 

TUTKIMUSMENETELMÄ T 

Näytteenottoa varten valittiin49 suurehkonjoen 
valuma-aluetta (500--5000 km2),joista 15 sijait
see Suomessa, 19 Ruotsissaja 15 Norjassa. Valu
ma-alueet ed ustav at erilai sia kallioperägeolo gisia 
yksiköitä (kuva 1). 

Alunperin arvioitiin, että purosedimenttiä, tul
vasedimenttiä, jokivettä, moreenia ja humusta 
voitaisiin käyttää kartoituksessa. Näytteenoton 
alkuvaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että sopivan 
näytteenottopaikan löytäminen purosedimentille 
on hyvin vaikeaa ja että hienofraktion seulominen 

näytteestä on hidasta. Tämän takia purosedimen
tistä luovuttiin. Muut näytetyypit kerättiin ja 
tutkittiin seuraavasti : 
Vesi: lokaisen valuma-alueen laskujoesta (kuva 
2) otettiin 0,5 1 vettä kerran kuukaudessa yhden 
vuoden aikana. Näytteiden otto kuukausittain on 
voimakkaiden kausivaihteluiden takia välttämä
töntä. latkossa tutkitaan, olisiko neljä tai kuusi 
näytettä vuodessa riittävä määrä luotettavan vuo
sikeskiarvon saamiseksi. 

Paikalliset tai valtion viranomaiset tai joissain 
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tapauksissa näytteenottopaikan läheisyydessä 
asuvat yksityishenkilöt hoitivat näytteenoton. 
Näytteet pakastettiin sellaisinaan hetL Ne sula
tettiin myöhemmin yhdeksi isoksi näytteeksi 
jokaista aluetta kohden, homogenisoitiin ja jaet
tiin pieniin polypropyleenipulloihin,jotka pakas
tettiin uudestaan. Suorittamamme kokeet ovat 
osoittaneet, ettei pakastetun veden pH, sähkön
johtavuus tai alkaliniteetti mainittavasti muutu 
ainakaan ensimmäisen vuoden aikana. 

Tähän mennessä meillä on alustavat analyysit 
yhdestä näytteenottokerrastajokaiselta asemalta. 
Näihin näytteisiin lisättiin näytteenottopaikalla 
typpihappoa näytteiden kestävöimiseksi. Näyt
teistä on Geologian tutkimuskekus Espoossa ana
lysoinut ICP:llä ilman lisäkäsittelyä seuraavat 
alkuaineet: Al, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na ja Sr. 
Toisista näytteistä koko Suomesta sekä Pohjois
Ruotsistaja -Norjasta on SGAB:n laboratoriossa 
Luulajassa analysoitu ICP-MS:llä myös Co, Cu 
Pb ja Zn. 

Tulvasedimentti: Tulvasedimentti on verrattain 
uusi näytetyyppi geokemiallisisssa tutkimuksissa. 
Se on vuosisatojen kuluessa tulvien aikana ker
rostunut jokien si vustoille . Raekooltaan se on 
savi-siltti-hieno hiekka, jossa on usein heikkoa 
kerroksellisuutta ja se sisältää hieman orgaanisia 
jäänteitä. Päinvastoin kuin purosedimentti, joka 
edustaa lähinnä paikallisia lähteitä, tulvasedi
mentti edustaa koostumukseltaan koko valuma
aluetta. Suomessa tämän sedimenttityypin pak
suus on yleensä 40-60 cm, mutta Norjassa, mis
sä on suuret korkeuserot, paksuus voi olla jopa 
useita metrejä. Sedimentin yläosan uskotaan 
osoittavan antropogeenisia muutoksia, kun taas 
syvempien osien arvellaan edustav an alkuperäistä 
koostumusta (Ottesen et al . 1989). 

Tulvasedimenttinäytteet otettiin vesinäyt
teenottopaikan läheisyydestä (kuva 2). lokaisesta 
paikasta otettiin näytteet kahdesta pisteestä, joi
den väli oli 50-100 m. Kummastakin pisteestä 
otettiin lapiolla 2,5-3 kg:n näyte ylimmästä 
10 cm:stä ja toinen näyte sedimentin alemmasta 

puoliskosta. Suomesta otettiin lisäksi jokaisesta 
pisteestä profiilinäytteitä seuraavasti: 0-10 cm, 
10-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm jne. 

Tulvasedimenttinäytteet kuivattiinja niistä seu
lottiin <62 ~m:n laj ite . Toistaiseksi ainoastaan 
alemmat näytteet on analysoitu (ACME Analyti
cal Laboratories Ltd:ssä, Vancouverissa). Ana
lyysiä v arten 500 mg hienofraktiosta liuotettiin 3 
ml:ssa HCI-HN03--H20 (3-1-2) -liuoksessa 
95 asteen lämpötilassa yhden tunnin ajan, minkä 
jälkeen liuos laimennettiin vedellä 10 ml:aan ja 
analysoitiin ICP:llä. Seuraavat alkuaineet ana
lysoitiin: Ag, Al, As, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sr, 
Th, Ti, U, V ja Zn. 

Suomen profiilinäytteet on analysoitu NGU:n 
(Norges Geologiske Undersökelse, Trondheim) 
laboratoriossa. Yksi gramma <62 ~m:n fraktiosta 
uutettiin kolme tuntia 110 asteessa 7 N HN03-

li uoksessa, minkä j älkeen li uos laimennettiin 20,3 
ml:aan, sentrifugoitiiin ja dekantoitiin. Tästä li
uoksesta 1 mllaimelmettiin 4 ml:lla referenssili
uosta, joka sisälsi 20 ~g/ml litiumia ja ytriumia 
sisäisinä standardeina. Seuraavat alkuaineet ana
lysoitiin ICP:llä: Ag,AI, B, Ba, Ca, Ce, Co, Cr, 
Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sc, Si, 
Sr, Ti, V, Zn ja Zr (Volden 1990a). 

Humus ja moreeni: lokaiselta valuma-alueelta 
kerättiin moreeni- ja humusnäytteet 20:stä satun
naisesti valitusta pisteestä (kuva 2). Kustakin 
pisteestä otettiin lapiolla n. 2 kg moreenia maan
noskerroksen C-horisontin yläosasta (60-80 
cm:n syvyydestä) ja 1,5-2 I humusta (A-ho
risontti). Näytteet yhdistettiin kahdeksi kokoo
manäytteeksi, yksi kumpaakin tyyppiä jokaista 
valuma-aluetta kohti. 

Moreeninäytteet kuivattiinja seulonnanjälkeen 
hienofraktio, <62 ~m, otettiin talteenja analysoi
tiin ACME:n laboratoriossa samalla menetelmällä 
kuin tulvasedimentit (vrt. yllä) . 

Humuksen käsittely ja analysointi on vielä kes
ken. 

TULOKSET 

Toistaiseksi seuraavat analyysitulokset ovat 
käytettävissä: kaikista alimmista tulvasediment
tinäytteistä (28 alkuainetta), kaikista tulvasedi
menttien profiilinäytteistä Suomesta (27 alku-
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ainetta) sekä yhdestä vesinäytteestä jokaiselta 
alueelta (9 alkuainetta, pH ja sähkönjohtavuus 
mitattuna he ti näytteenoton yhteydessä). 
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Taulukko 1. Vesinäytteiden analyysituloksia ja näytteenottopäivä . 
Table 1. Some analyses o/Ihe slream waler sampies wilh sampling dale . 

päivä pH sähk .joht. Ca Mg K Na AI Fe 
dale el.cond. 

IlS/cm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Suomi - Finland 

Ivalonjoki 15.6. 6,40 29 2,74 1,09 0,82 1,42 0,05 0,23 
Kemijoki 15.6. 6,95 31 3,36 0,95 0,92 1,62 0,04 0,26 
Tengeliönjoki 11.6. 6,70 31 2,94 0,95 1,18 1,50 0,08 0,83 
Simojoki 11.6. 6,30 33 5,92 1,63 1,18 1,88 0,09 0,13 
Siikajoki 11.6. 6,70 36 2,96 1,36 1,24 2,34 0,34 2,78 
Korpijoki 15.6. 6,90 27 3,01 0,98 1,18 1,14 0,07 0,37 
Ontojoki 28 .6. 6,70 22 2,02 0,78 0,63 1,16 0,07 0,34 
Karjalankoski 28.6. 6,10 32 2,73 1,06 1,35 1,34 0,17 0,65 
Koitajoki 30.6. 6,60 21 2,21 0,59 1,26 1,05 0,07 0,44 
Perhonjoki 11.6. 6,50 49 4,08 1,51 1,68 2,84 0,34 2,57 
Suojoki 16.6. 6,10 35 3,24 1,19 1,20 1,75 0,18 0,84 
Vuohijärvi 19.6. 6,30 46 4,43 1,18 1,60 1,97 0,03 0,03 
Hiitolanjoki 19.6. 7,00 105 10,20 2,96 2,57 4,72 0,23 0,33 
Kyrönjoki 11.6. 6,75 168 10,70 5,38 3,07 11,60 1,06 1,63 
Loimijoki 10.6. 7,10 173 11,40 5,19 2,81 14,90 0,48 0,99 
Ruotsi - Sweden 

Kalix älv 12.6. 6,80 22 2,75 0,61 0,67 0,77 0,04 0,32 
Pärlälven 12.6. 6,25 18 2,09 0,57 0,78 0,74 0,Q3 0 ,19 
R!neälven 2.6. 6,50 29 2,64 0,79 1,78 1,18 0,18 1,86 
Byske älv 1.6. 6,55 23 2,74 0,48 1,05 1,14 0,05 0,41 
Oreälven 28.5 . 6,70 24 2,60 0,87 1,32 1,15 0,23 0,75 
Iukt!n 1.6. 6,70 18 2,04 0,42 0,48 0,74 0,07 0 ,31 
Härkan 29.5. 6,90 36 4,58 0,57 0,60 1,24 0,08 0,05 
Moälven 28 .5. 6,85 29 3,40 0,75 1,01 1,55 0,26 0,57 
Ljustorps!n 29.5. 6,30 46 6,00 1,04 0,92 1,95 0,13 0,50 
Härj!n 22.5. 6,05 16 1,88 0,46 0,65 0 ,77 0,12 0,43 
Testebo!n 23 .5. 6,80 35 3,75 0,90 0,82 1,91 0,11 0,42 
Svartälven 14.5. 6,90 37 4,00 0,75 0,66 1,97 0,05 0,24 
Nyköpings!n 15.5. 6,80 170 18,30 4,79 2,98 7,44 0,24 0,40 
StAng!n 16.5. 6,80 148 18,60 2,61 1,66 6,07 0,08 0,15 
Mörrumsän 16.5. 6,45 103 7,62 2,17 1,58 7,21 0,05 0 ,22 
Rönne!n 16.5. 6,65 305 38,20 4,92 2,65 15,10 0,08 0,54 
Ätran 17.5. 6,60 132 13,50 1,96 1,13 8,14 0,02 0,30 
Orekilsälven 17.5. 6,35 99 6,54 2,02 1,31 8,99 0,29 0,42 
Norsälven 14.5. 6,90 35 2,58 0,82 0,74 2,43 0,18 0,25 
Norja - Norway 

Lägen 18.5 . 5,80 19 2,39 0,27 0,19 0,64 0,04 0,11 
Nidelva 18.5. 5,15 15 0,99 0,22 0,50 0,69 0,15 0,04 
Kvina 19.5. 4,85 16 0,49 0,17 0,39 1,13 0,09 0,06 
Vosso 20.5 . 5,75 18 1,00 0,31 0,79 1,73 0,03 0,04 
Gaula 20.5. 5,25 18 0 ,60 0,28 0,37 1,86 0,07 0,02 
Rauma 21.5 . 7,10 17 1,44 0,21 0,28 1,06 0,03 0,Q3 
Orkla 30.5. 6,45 46 6,46 0,70 2,60 1,90 0,12 0,22 
Stjördalselva 30.5. 6,65 26 2 ,77 0,50 0,48 1,63 0,13 0,20 
Rena 21.5. 6,65 43 5,89 0,91 0,83 0,91 0,02 0,07 
Svenningelva 31.5. 6,85 35 3,21 0,52 1,14 2,69 0,07 0,04 
Beiarelva 31.5 . 6,80 57 6,54 0 ,98 2,00 3,18 0,34 0 ,49 
Barduelva 13.6. 7,15 81 11,50 1,95 1,15 1,40 0,03 0,08 
Reisaelva 13.6. 6,65 25 2,62 0,61 1,09 1,12 0,11 0,17 
Stabburselva 14.6. 6,85 27 2,17 0,66 0,70 1,97 0 ,04 0 ,09 
Iakobselva 14.6. 7,20 35 1,81 1,23 0,12 2,86 0,06 0,14 

J okivesi 

Analysoidut vesinäytteet kerättiin yhden kuu
kauden aikana loppukeväällä-alkukesällä 1990. 
Näin ollen jotkin näytteet on otettu ennen kevät
tulvaa, jotkin tulvan aikana ja suurin osa näyt
teistä tulvanjälkeen. Tulokset eivät siis oIe täysin 
venailukelpoisia. 

Taulukko 1 antaa tärkeimmät tulokset ve
sinäytteistä. Alhaisimmat pH-arvot mitattiin Ete
lä- ja Lounais-Norjasta, jossa pH-arvo viidessä 

joessa oli 4,85-5,80. Kaikkien muiden jokien 
pH-arvo oli yli 6, yleensä 6,30-7,10. Näidenjou
kossa Keski- ja Pohjois-Norjan, Etelä-Suomen 
sekä Keski-Ruotsinjokien pH-arvot oliv at hieman 
korkeammat kuin muiden. 

Jokivesien sähkönjohtavuus (kuva 3a, taulukko 
1) oli tavallisesti hyvin pieni, 15-40 IlS/cm. 
Suomessa ja Ruotsissa johtavuus lisääntyi poh
joisesta etelään. Norjassa taas alhaisimmat arvot 
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Sähkölohtavuus Fe jokivedessä (ppml 

Electrical conducllvity (;JS/cm.25'Cl Fe in stream water Ippm) 
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Kuva 3 .A) Sähkönjohtavuus jokivedessä; B) Fe-pitoisuudet jokivedessä 
Fig. 3. a) Elec/rical conduc/ivi/y in s/ream wa/er ; b) Fe con/en/ in s/ream wa/er . 

mitattiin maan etelä- ja lounaisosistaja korkeim
mat maan keskiosasta. Etelä-Suomessa (Kyrön
joki, Loimijokija Hiitolanjoki) ja Etelä-Ruotsissa 
(Tukholma-Göteborg -linjan eteläpuolella) säh
könjohtavuus oli yli 100 I1S/cm ja Ruotsin eteläi
simmässä näytteenottopaikassa Skänessa se oli yli 
300I1S/cm. 

Kalsium ja magnesium korreloivat erittäin hy
vin sähkönjohtavuuden kanssa. Ca:n pitoisuudet 
olivat tavallisesti 2-6 ppm. Etelä-Norjassa se oli 
vain 0,5-1,5 ppm, ja Etelä-Suomessa ja Etelä
Ruotsissa se oli yli 10 ppm. Skänen pisteessä Ca
pitoisuus oli jopa 38 ppm. Magnesiumpitoisuudet 
vaihtelivat Etelä-Norjan 0,2 ppm:stä Etelä-Suo
men ja Ete1ä-Ruotsin 5 ppm:ään. Kalium ja nat
rium korreloivat myös hyvin sähkönjohtavuuden 
sekä kalsiuminja magnesiumin kanssa. Kaliumja 

natrium poikkesivat kuitenkin muista esimerkiksi 
suhteellisesti suurernpina pitoisuuksina Keski
Norjassaja Pohjanlahden rannikolla. 

Rauta ja alumiini osoittivat erilaista kuviota 
kuin edellä mainitut metallit ja ne korre1oivat 
huonosti sähkönjohtavuuden kanssa . Raudan 
pitoisuudet (kuva 3b, taulukko 1) olivat hyvin 
suuret Pohjanlahden mo1emmin puolin, mutta 
erityisesti Suomen puolella, kuten Siikajoessa, 
Perhonjoessa ja Kyrönjoessa. Korkein Fe-arvo 
Ruotsin puolella mi tattiin Räneä1 veni stä Lu ulajan 
pohjoispuolella. Alumiinin kuvio on samanlainen 
kuin raudan, ja sUlUrimmat pitoisuudet olivat 
Kyrönjoessa, Loimijoessa, Siikajoessa ja Perhon
joessa (taulukko 1). Myös Beiarelvasta Mo i Ra
nanja Narvikin väli1lä Norjassa mitattiin suureh
ko Al-pitoisuus. 

Tul vasedimentti 

Tulvasedimenttien metallipitoisuuksien erot 
jokaisen näytteenottopaikan mo1empien näyte
kuoppien välil1ä olivat kokonaisvaihteluun ver
rattuna pienet, mikä osoittaa, että tulvasedimentti 
näin lyhyellä matkalla on hyvin homogeeninen 
(kts. myös Vo1den 1990a). Tau1ukossa 2 esitetään 
tulvasedimenttien alempien näytteiden tärkeim
mät alkuainepitoisuudet. Luvut ovatjokaisenjoen 
kohdalla molempien näytekuoppien keskiarvoja. 
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Myös tulvasedimenttien alkuainepitoisuudet 
antavat kuvioita, j01.ka seuraavat geologisia yksi
köitä. Kalium (kuva 4a) esiintyy arkeeisella alu
eella selvästi pienernpinä pitoisuuksina kuin sve
kofennisella alueella. Yksi piste arkeeisen alueen 
reunassa Itä-Suomessa (Karjalankoski, Juankos
ki), jossa kaliumpiwisuus oli korkea voi johtua 
siitä, että sekäjoen a1a- että yläjuoksulla esiintyy 
jonkin verran svekofennisia, Outokumpu-Kajaani 
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Taulukko 2. Tulvasedimenttien alempien näytteiden analyysituloksia (analysoitu ACME :ssa) . 
Table 2. Some element concentrations in the lowermost sampies 0/ the overbank sediments (analysed by ACME) . 

AI K Ca Na Mg Fe Mn Cu Zn Pb Ni La 
% % % % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

Suomi - Finland 

Ivalonjoki 1,49 0,08 0,24 0,02 0,44 2,57 101 23 42 6 31 65 
Kemijoki 1,02 0,06 0,27 0,02 0,41 1,38 133 10 28 6 18 26 
Tengeliönjoki 1,06 0,07 0,34 0,03 0 ,47 1,80 172 10 38 4 13 25 
Simojoki 0,88 0,04 0,25 0,02 0,41 2,21 279 6 26 3 11 20 
Siikajoki 0,71 0,08 0,32 0,02 0,31 1,42 118 5 23 5 9 25 
Korpijoki 1,58 0,04 0,15 0,02 0,49 4,96 3083 12 32 7 16 25 
Ontojoki 0,95 0,03 0,25 0 ,02 0,21 1,24 207 10 22 9 10 12 
Karja1ankoski 1,28 0,19 0,51 0 ,03 0,65 2,04 348 21 58 12 21 32 
Koitajoki 0,67 0,02 0,15 0,01 0,21 0,74 84 3 15 10 6 14 
Perhonjoki 1,10 0,05 0,26 0,02 0,36 2,01 167 8 29 14 11 24 
Suojoki 0,97 0,17 0,45 0,03 0,45 1,75 262 10 37 6 11 27 
Vuohijärvi 1,70 0,23 0,45 0,03 0,45 2,09 320 10 91 13 12 33 
Hiitolanjoki 1,60 0,15 0,32 0,02 0,57 1,85 147 11 46 8 16 32 
Kyrönjoki 1,49 0,19 0,36 0 ,03 0,58 2,47 290 15 71 16 20 37 
Loimijoki 1,79 0,26 0,36 0,02 0,68 2,64 605 19 101 15 22 33 
RU01Si - Sweden 

Ka1ix älv 1,22 0,05 0,43 0,03 0,54 2,86 205 18 43 13 15 31 
Pärlälven 0,73 0,05 0,43 0,02 0,26 2,07 574 5 31 4 9 24 
RAneälven 1,40 0,17 0,34 0,04 0,64 4,15 313 17 54 9 16 29 
Byske älv 0,64 0,07 0,39 0,01 0,27 1,46 183 9 32 8 7 22 
Öreälven 0,67 0,11 0,36 0,01 0,30 1,11 160 5 33 5 13 38 
IuktAn 2,29 0,06 0,20 0,01 0,39 6,53 1234 18 234 12 34 73 
H 1rk an 1,21 0,08 0,87 0,01 0,42 2,39 654 25 68 19 29 30 
Moälven 
LjustorpsAn 0,67 0,10 0,38 0 ,01 0,28 1,15 126 7 30 10 10 35 
HärjAn 1,18 0,04 0,17 0 ,01 0,20 3,23 2850 3 31 11 9 26 
TesteboAn 2,37 0,08 0,25 0,01 0,40 2,68 314 1 78 21 17 39 
Svartälven 1,80 0,06 0,22 0,01 0,36 3,10 401 2 63 34 8 47 
Nyköpingsän 1,79 0,18 0,39 0,03 0,62 2,15 241 1 65 26 18 40 
StAngAn 2,06 0,27 0,48 0,02 0,65 2,59 447 1 62 25 17 31 
MörrumsAn 1,44 0,03 0,20 0,01 0,30 2,44 402 1 44 21 7 30 
RönneAn 1,90 0 ,12 0,30 0,02 0,36 3,90 1092 2 251 42 23 46 
Ätran 1,03 0,07 0,39 0,03 0,35 2,06 791 1 58 11 12 31 
Örekilsälven 1,24 0,18 0,49 0,03 0,52 2,32 322 I 73 66 13 36 
Norsälven 0,96 0,17 0,44 0,03 0,46 1,74 384 1 56 13 11 37 
Norja - Norway 

LAgen 0,76 O,OS 0,44 0,02 0,33 1,63 176 16 50 20 8 26 
Nidelva 0,62 0,02 0,25 0 ,01 0 ,10 1,82 83 5 13 13 3 40 
Kvina 0,94 0,02 0,18 0,01 0,14 3,20 82 16 14 41 4 58 
Vosso 2,05 0,13 0,32 0,02 0,97 3,49 496 23 67 20 20 30 
Gaula 1,47 0,15 0,29 0,01 0,73 3,74 762 9 109 21 10 51 
Rauma 0,99 0,20 0,67 0,04 0,48 1,32 250 17 28 7 12 36 
Orkla 0,98 0,11 0,53 0,02 0,71 1,92 293 77 113 5 33 16 
Stjördalselva 0,99 0,10 0,46 0,02 0,68 1,86 411 31 66 6 26 18 
Rena 0 ,47 0,04 0,16 0,01 0,15 1,20 316 5 33 10 6 19 
Svenningelva 1,41 0,17 0,81 0,04 0,74 2,25 451 24 54 8 23 30 
Beiarelva 0,89 0,28 0,53 0,01 0,48 1,56 164 14 43 3 14 50 
Barduelva 1,04 0,19 1,13 0,02 1,25 2,33 279 30 67 9 23 30 
Reisae1va 0 ,98 0,17 0,38 0,02 0,66 1,85 240 31 33 4 22 15 
Stabburselva 0,44 0 , 10 0,19 0,01 0,23 1,07 184 11 21 6 8 14 
Iakobse1va 0,88 0,09 0,10 0,01 0,35 1,98 406 13 38 9 15 12 

-vyöhykkeen kivilajej a. Transskandinaavisella 
graniitti-porfyyrivyöhykkeellä K-arvot olivat 
pienemmät kuin sitä reunustavilla alueilla. Lou
nais-Skandinavian kolme "subaluetta" eroavat 
toisistaan. Etelä-Norjan alueen K-arvot oliv at 
selvästi pienimmät ja Länsi-Norjan pitoisuudet 
olivat hieman suuremmat kuin Länsi-Ruotsin. 
Korkein kaliumpitoisuus oli Kaledoniideilla. 

alueella pitoisuudet ovat paljon pienemmät, myös 
pienemmät kuin svekofennisella alueella. Lou
nais-Skandinavian alueella pitoisuudet ovat Nor
jan puolella hieman suuremmat kuin Ruotsin 
puolella. Kaledoniidien La-arvot ovat matalat, 
paitsi kahdessa vierekkäisessä pisteessä vuorijo
non keskiosassa (toinen piste Norjassa ja toinen 
Ruotsissa). 

Lantaanin anomaliakuvio (kuva 4b) on hieman 
toisenlainen kuin kaliumin antama kuvio . Lapin 
granuliittivyöhykkeeltä olevan näytteen La-pitoi
suus on hyvin suuri. Sitä ympäröivällä arkeeisella 

Geologiset yksiköt eroavat toisistaan monen 
muunkin alkuaineen osalta. Pitoisuuskarttojen 
lisäksi tämä ilmenee selvästi tarkasteltaessa alku
ai neiden mediaaneja. Kuvassa 5 on esitetty eräi-

29 

- - - - - - - - - - - - - - - --- - -



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - GeolORictll Survey of F'inland, Report 0/ I nvestigation 115, 1992 
Peter Edin & AI/ Björklund 
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La In overbank sediment (ppml 
K tulvased lmentissä (00) 
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Kuva 4. A) K-pitoi suudet tulvasedimenti ssä; B) La-pitoisuudet tu1vasedimentissä. 
Fig . 4 . A) K-content in overbank sediment; B) La conte nt in overbank sediment. 
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Kuva 5. Muutaman alkuaineen mediaanit tulvasedimentissä eri geologisissa yksiköissä. 
Fig. 5. The medians 0/ some elements in the overbank sediment 0/ various geological domains. 

den alkuaineiden mediaanit geologisilla yksiköil
lä. 

Suomen tulvasedimentit ovat hyvin samanlaiset 
eri syvyyksissä useimpien alkuaineiden pitoi
suuksien suhteen. Tämä osoittaa, että ne eivät oIe 
antropogeenisesti kontaminoituneita, eikä niihin 
oIe m uodostunut seI vää m aannosprofi il ia. Volden 

(l990b) on tutkinut mm. osan Suomenkin näyt
teistä ja tullut siihen tulokseen, että 10 cm:n sy
vyydestä alaspäin löytyy saastumaton tulvasedi
mentti. Jos vertaa pintanäytteitä syvimmältä otet
tuihin näytteisiin, huomaa kyllä, että muutaman 
alkuaineen pi toiSUIUS vaihtelee jonkin verran 
(taulukko 3). 

TULOSTEN TARKASTELU 

Vertaamalla kuvia 1, 3 ja 4 keskenään huoma
ta an sekä veden että tulvasedimentin anomaliaku
vioiden seuraavan varsin hyvin geologisia suur
yksiköitä. Veden kausivaihtelut tuskin antaisivat 
geologian kanssa korreloivia kuvioita. Kausivaih
telut ja puutteellinen näytteenotto saattavat sen 
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sijaan hämärtää näitä kuvioita. 
Veden raudan ja alumiinin pitoisuudet ovat 

arkeeisella alueella selvästi pienemmät kuin sve
kofennisella alueella, jonka si sällä pitoisuudet 
vuorostaan ovat pienemmät Ruotsin puolella kuin 
Suomen puolella. Lounaisskandinaavisella alueel-
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la pitoisuudet ovat taas pieniä, mutta alueen sisäl
lä pitoisuudet Länsi-Ruotsissa ovat selvästi suu
remmat kuin Etelä- ja Länsi-Norjassa. Näiden 
kolmen osa-alueen välillä on myös geologisia ero
ja. Norjan Kaledoniideilla on hyvin pienet Fe- ja 
AI- pitoisuudet. Edellä mainitut geologiset yksi
köt eroavat toisistaan myös sähkönjohtavuuden 
(kuva 3a) sekä Ca:n, Mg:n ja Na:n suhteen. 

Tulokset viittaavat myös siihen, että Pohjan
maan rannikon sulfidipitoisista savista ja moree
neista vapautuu suuria määriä raskasmetalleja 
jokien kautta mereen. Siikajoen, Perhonjoen, 
Kyrönjoen ja Loimijoen Fe- ja Al-pitoisuudet 
ovat suuret (taulukko 1). Kupari-, lyijy- ja ko
bolttipitoisuudet ovat myös suurimmat näissä 
joissa. Metallit liukenevat maaperästä pohjaveden 
pinnan laskettua maan kohoamisen ja ojitusten 
vuoksi. Myös Ruotsin puolella pitoisuudet ovat 
Pohjanlahteen laskevissa joissa suuremmat kuin 
muissa joissa, mutta kuitenkin pienemmät kuin 
Suomen puolella. 

Hyvin matala pH-arvo Etelä-Norjan joissa joh
tuu paitsi happamasta sateesta myös siitä, että 
puskuroiva maakerros vuorten rinteillä on hyvin 
ohut tai puuttuu kokonaan. Muualla happaman 
laskeuman vaikutus ei vielä näy vedessä, ei edes 
Kemijoen keskijuoksulla Savukoskella, jossa 
veden pH-arvo on n. 7, vaikka valuma-alue on 
Kuolan päästöjen laskeuma-alueella. 

Sähkönjohtavuuden ja samalla myös monen 
alkuaineen pitoisuuden lisääntyminen etelään 
päin mentäessä voi osaltaan johtua maatalouden 
ja teollisuuden vaikutuksesta. Suurelta osalta 
siihen vaikuttavat myös maaperän ja kallioperän 
koostumus, ilmasto jakorkeuserot. Lahermo etal. 
(1990) ovat pohjavedessä havainneet selvän lito
logisen vaikutuksen veden kemialliseen koos
tumukseen, vaikka muut tekijät (lähinnä antro
pogeeniset ja merelliset) osittain peittävät tämän 
v aiku tuksen. 

Arkeeisella alueella graniittigneissi on pääki
vilaji, ja sen takia sähkönjohtavuus ja liuenneiden 
metallien määrät ovat hyvin pienet. Svekofenni
sella ja lounaisskandinaavisella alueella ovat 
vulkaaniset ja sedimenttiset kivilajit paljon ylei
sempiä, minkä takia sähkönjohtavuusja liuennei
den metallien määrät kasvavat. Erittäin suuri 
sähkönjohtavuus ja suuret Ca-, Mg-, ja Na-pitoi
suudet Skänessa (Rönneän) johtuvat alueen geo
logisesti nuorista, kalkkipitoisista sedimentti
kivilajeista. Norjassa suuret korkeuserot ja ohut 
maapei te johtavat siihen, että vesi liikkuu nopeas
ti. Tällöin veteen liukenee niukasti metalleja ja 
sähkönjohtavuus jää pieneksi. 

Vaikka geologisten yksiköiden sisällä on huo-

Taulukko 3. Muutaman alkuaineen mediaanit Suomen tulvasedi
menttien ylimmissä ja alimmissa näytteissä (analysoitu NGU :
ssa) . 
Table 3. The medians of concenlralions of some elefl1Lnls in Ihe 
uppermosl and Ihe lowermosl sampies of Ihe overbanJc sedimenl 
profiles from Finland (analysed by GSN). 

AI Mg V Pb P Zn 
% % ppm ppm ppm ppm 

ylin - upper 1,08 0,39 32 11,1 670 32 
alin - lower 1,46 0,44 38 8,7 610 26 

mattavaa vaihtelua, havaitaan selviä eroja yksi
köiden välillä esim. K-, Ca-, Mg-, Zn-, Pb-, CU-, 
Ni-, Co- ja La-pitoisuuksien suhteen. Moreeni on 
Fennoskandiassa yleisin maalaji,jonka materiaali 
on peräisin paikallisesta kallioperästä, yleensä 
korkeintaan muutaman kilometrin päästä. Koska 
tulvasedimentin materiaali vuorostaan on peräisin 
valuma-alueen maalajeista, sekin heijastaa alueen 
kallioperää. 

Kuvasta 5 ilmenee hyvin, mitenjoidenkin alku
ai neiden pitoisuudet ovat eri tasolla eri geologis
ten yksiköiden alueilla. Kalsium- ja sinkkipitoi
suus lisääntyy tasaisesti mentäessä arkeeiselta 
alueelta svekofennisen ja lounaisskandinaavisten 
alueiden kautta Kaledoniideille. Myös lyijy- ja 
lantaanipitoisuus lisääntyy kolmella ensin maini
tulla alueella, mutta laskee Kaledoniidien kohdal
la sam alle tasolle kuin arkeeisella alueella. Ku
vassa 5 esitettyjen alkuaineiden lisäksi esim. Cu, 
Co ja Ni osoittavat samanlaista suuntausta kuin 
Mg, toisin sanoen pitoisuudet ovat Kaledoniideil
la paljon suuremmat kuin muilla alueilla. 

Vaihtelu muutaman alkuaineen kohdalla Suo
men tulvasedimenttien profiilinäytteiden ylim
män ja alimman näytteen välillä voivat johtua 
antropogeenisistä tekijöistä (taulukko 3). Maan
nosprofiilin muodostumisesta ei liene kysymys, 
koska esimerkiksi Fe, Mn, Ca ja K esiintyvät yhtä 
paljon pintanäytteissä kuin syvemmissä näytteis
sä. Alumiini on saattanut liueta pintaosista happa
man sateen vaikutuksesta. Tällainen ilmiö on 
esim. Wesselinkin (1990) mukaan maaperän 
happamoitumisen selvimpiä seurauksia. Lyijyn 
suurempi pitoisuus pintanäytteissä on luultavasti 
peräisin liikenteen päästöistä ja sinkin korkeat 
arvot muista päästöistä. Fosforin kohdalla ero ei 
oIe kovin suuri, mutta hieman suurempi pitoisuus 
pintanäytteissä saattaa olla lannoituksista peräi
sin, Vanadiinin ja magnesium in suurille pitoi
suuksille alemmissa näytteissä ei toistaiseksi 
löydy selitystä. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tähänastiset tulokset viittaavat siihen, ettäjoki
vesi ja tulvasedimentti myös näin harvalla näyt
teenotolla muodostavat alueellisia anomaliakuvi
oita, jotka seuraavat tunnettuja geologisia piirtei
tä'. Täten näitä näytemateriaaleja voidaan käyttää 
aikaisemmin jäätiköityneillä alueilla myös glo
baalisessa näytteenotto-ohjelmassa, ja tuloksia 
voitaneen myös käyttää erilaisiin ympäristötutki
muksiin. 

Eräs iso ongelma tutkittaessa ympäristömuu
toksia maaperässä on se, että vuosikymmenien 
takaa ei oIe olemassa näytteitä, joihin nykyistä 
tilannetta voisi verrata. Siksi tämän projektin 
kaikki näytteet säilytetään referenssinäytteinä ja 
alueellisina standardinäytteinä tulevaisuuden 
käyttöä varten. Tällöin voidaan esim. kymmenien 
vuosien kuluttua vertailla maaperän ja vesien 
senhetkistä tilannetta 1990-luvun tilanteeseen 
ottamalla uusia näytteitä samoista pisteistä. 

Alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että 
tulvasedimentin pohja- ja pintanäytteiden geoke-

mialliset erot saattavat osoittaa antropogeenisia 
muutoksia. Tällaisen havainnon varmistamiseksi 
tarvitaan kuitenkin tarkkoja geologisia ja geoke
miallisia tutkimuksia. 

Paitsi paikallisen kallioperän ja maaperän geo
kemiallista koostumusta humuksen pitäisi myös 
heijastaa alueensa saastumistilannetta. Kuten 
muissa yhteyksissä on tullut esille, humus kerää 
ilmasta metalleja itseensä. Moreeninäytteet edus
tavat materiaalia, joka vielä on "saastumaton". 
Kun meillä nyt on moreeninäytteitä varastossa, on 
helppo seurata mahdollisia muutoksia tulevaisuu
dessa. 

Kun tutkitaan valuma-alueittain veden, tul
vasedimentinja moreenin kemiallista koostumus
ta, pitäisi myös pystyä arvioimaan, kuinka suuri 
osa mereenjokien kautta tulevasta metallikuormi
tuksesta on geologisista muodostumista peräisin. 
Tätä huomattavaa lähdettä ei oIe toistaiseksi 
otettu riittävästi tai ei ollenkaan huomioon esi
merkiksi Pohjanlahclenja Itämeren tutkimuksissa. 
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LIITE 1. Luettelo joista ja näytteenottopaikoista. 
APPENDIX 1. List 0/ sampled streams alld samplillg poillts. 

Suomi - Finland 

401 Ivalonjoki 
402 Kemijoki 
403 Tengeliönjoki 
404 Simojoki 
405 Siikajoki 
406 Korpijoki 
407 Ontojoki 
408 Karjalankoski 
409 Koitajoki 
410 Perhonjoki 
411 Suojoki 
412 Vuohijärvi 
413 Hiitolanjoki 
414 Kyrönjoki 
415 Loimijoki 

Ruotsi - Sweden 

501 Kalix älv 
502 Pärlälven 
503 RAneälven 
504 Byske älv 
505 Öreälven 
5061uktAn 
507 HArkan 
508 Moälven 
509 LjustorpsAn 
510 HärjAn 
511 TesteboAn 
512 Svartälven 
513 NyköpingsAn 
514 StAngAn 
515 MörrumsAn 
516 RönneAn 
517 Ätran 
518 Örekilsälven 
519 Norsälven 

Norja - Norway 

301 LAgen 
302 Nidelva 
303 Kvina 
304 Vosso 
305 Gaula 
306 Rauma 
3070rkla 
308 Stjördalselva 
309 Rena 
310 Svenningelva 
311 Beiarelva 
312 Bardue1va 
313 Reisaelva 
314 Stabburselva 
315 1 akobselv 

!valo, Törmänen 
Savukoski, Kirkonkylä 
Ylitomio, Aavasaksa (Tengeliö) 
Simo, Patokoski 
Ruukki, Revonlahti 
Pudasjärvi, Siivikko 
Sotkamo, Ontojoki 
luankoski, Karjalankoski 
Eno, Yläpiha 
Kokkola, Vitsari 
Äänekoski, Hietama 
laala, Verla 
Rautjärvi, Kangaskoski 
Mustasaari, Skatila 
Huittinen, Loima 

Gällivara, Puoltikasvaara 
lokkmokk, Puomak 
LuleA, RAneA 
SkellefteA, Byske 
Nordmaling, Häknäs 
Storuman, Gunnam 
Östersund, Lit 
Ömsköldsvik, Överhömäs 
TimrA, Lögdö bruk 
Sveg (Härjedalen), HärjeAbron 
Gävle, Abyggeby 
Karlskoga , SkrAmmen 
Nyköping , Täckhammar 
Linköping, Sturefors 
Karlshamn, Svängsta 
Ängelholm, Starby 
Falkenberg, E6 
Munkedal, E6 
Karlstad, Nor 

Kongsberg, Stengesrud 
Amli 
Kvinesdal, Breimoen 
Voss, Evanger 
Förde, Sande 
Andalsnes, Horgheim 
Orkanger, Fannrem 
Stjördal, Maelen bru 
Rena (Amot) 
Grane, Trofors 
Beiam, Moldjord 
Bardu (Setermoen), Fosshaug 
Nordreisa (Storslett) , Röyel 
Lakselv (Porsanger) , Stabbursnes 
Vadsö, V. lakobselv 
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SUOMEN VESISTÖALUEET 

Matti Ekholm 

Ekholm, M. 1992. Finnish drainage basin register. Geologian tutkimus
keskus, Tutkimusrapomi - Geological Survey of Finland, Report of 
Investigation 115, 35-38, 4 figures. 

The history of c1assifying Finnish river basins goes baek about 120 
years, the first effort having been made by Cl. W. Gylden with his "Fin
nish Rivers and Lakes", published in 1863. A seeond attempt was made in 
the 1930s with the mueh improved eartographie material then available. 
This work was done by the Hydrographie Offiee of Finland under the 
supervision of hydrologist T. V. Olin . The results were published in 1936 
in a volume entitled "Areas of Finnish River Basins and Lakes" . 

With the eompletion of the topographie map series at 1 : 20 000 seale 
in 1978 a turning point was reaehed in the produetion of a new numerical 
drainage basin register. The eartographie division of Finnish drainage 
basins was earried out in 1983-1987 and the data were digitized in 
1987-1990. The present register ineorporates data on approximately 
9 000 drainage basins (divides, areas , eodes) . Basie information on about 
56 000 lakes with areas exeeeding one heetare has also been eolleeted . 

The new drainage basin register, to be entitled "Finnish Drainage 
Basins", will be eompleted in 1991 and published in 1992. The next step 
will be to eombine the various numerieal registers, e .g. those for river 
networks and lakes, a 3-dimensional topographie model, and land use and 
geomorphologieal data into a new database. This will greatly improve the 
aeeuraey of runoff and water quality models. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI) : hydrology, drainage basins, data 
integration, data proeessing, hydrologie maps, Finland 

Avainsanat (GeoRefThesaurus, AGI) : hydrologia, valuma-alueet, tietojen 
yhdistäminen, tietojenkäsiuely, hydrologiset kartat, Suomi 

Malli Ekholm, Vesien- ja ympärislöntulkimuslaitos, 00100 Helsinki 
Malli Ekholm, Water and Environment Research Institute , SF-OOJOO Hel
sinki, Finland 

VESISTÖALUERAJAUKSEN HISTORIAA 

Ensimmäinen koko Suomen kattava vesistö
aluerajaus tehtiin yli 120 vuotta sitten Keisarilli
sen Tie- ja Vesikulkulaitosten Ylihallituksen 

toimesta. Senaikaisen kartta-aineiston ja teknii
kan tason tietäen oli kyseessä todellinen suurtyö 
sekä työn määrän että tulosten laadun suhteen. 
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Työn vastuullisena johtajana toimi ylitirehtööri 
Cl. W. Gylden, ja työ saatiin painovalmiiksi v. 
1863 nimellä Suomenmaan Joet ja Järvet (kuva 
1). Valuma-alueiden al at ilmoitettiin neljäkäs
virstan ja jokien pituudet virstan tarkkuudella. 

Seuraava yritys valtakunnallisen vesistöalueja
on ja järvisyyden selvittämiseksi tehtiin 1930-
luvulla Tie- ja vesirakennushallituksen alaisessa 
hydrografisessa toimistossa. Tällöin oli saatavis
sa 1 : 400 000 -mittakaavaiset topografiset kartat 
Pohjois -Suomestaja 1 : 100000 -mittakaavaiset 
kartat Etelä- ja Keski-Suomesta. Rajaustyö topo
grafisia piirteitä hyväksi käyttäen oli tuonaikai
silla kartoilla selkeää, sillä suo- ja metsäojituk
set eivät vielä vaikeuttaneet veden virtaussuun
tien määrityksiä. Topografian ja luonnonpurojen 
virtaussuuntien avulla saatiin se vesistöalueiden 
suurimpien osa-alueiden pinta-ala- ja järvisyys
tieto, joka on ollut pääosin käytössä vielä vuo
teen 1990. Tätä vesistöaluejakotyötä hydrografi
sessa toimistossa johti hydrologi T. V. Olin, ja 
työ valmistui vuonna 1936 nimellä Suomen 
vesistöjen alueet ja järvet. Tätä työtä on kartta
materiaalin parantumisen myötä täydennetty 
vielä 1950- ja 1970-1uvulla (A. Siren 1955, P. 
Seuna 1971). 
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Kuva 1. Ote teoksesta Suomenmaan Joet ja Järvet. 
Fig . J. A parI of pub/. Finnish Riurs and Lakes. 

NYKYTILANNE 

Vasta 1 : 20 000 -mittakaavaisen peruskartoi
tuksen valmistuminen vuonna 1978 koko maan 
osalta oli alkuna valuma-alueiden entistä tar
kemmalle ja pienempiä osa-alueita käsittävälle 
rajaukselle Vesien ja ympäristöntutkimuslaitok
sen hydrologian toimistossa. 

Rajaus tehtiin 1: 50 000 -mittakaavaisille 
peruskartan pienennöksille vuosina 1983-1987 
ja rajojen digitointi eli saattaminen numeeri
seen muotoon koordinaattipareina vuosina 
1987-1990. Tomionjoen ja Tenon vesistöaluei
den rajaus ja digitointi on tehty yhteistyössä 
Ruotsin ja Norjan vesiviranomaisten kanssa. 
Venäjän alueelta on Suomen puolelle laskevien 
vesistöalueiden rajaus tehty ns. korkeakuvaus
karttojen avulla. 

Numeerinen vesistöaluerekisteri tulee käsittä
mään raja-, pinta-ala- ja tunnustiedot noin 9 000 
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valuma-alueesta. RI!kisterin on määrä valmistua 
vuonna 1991. 

Samanaikaisesti vesistöaluerekisterin kanssa 
kootaan tietoa noin 56 OOO:sta yli hehtaarin 
suuruisesta järvestä. Kukin järvi tulee saamaan 
vesistöalueensa tunnusnumeron, nimen ja keski
pisteen koordinaatit, pinta-alatiedon sekä ranto
jen ja saarten raJrltaviivan pituuden. Järvien 
pinta-alatietojen perusteella lasketaan kai kille 
vesistöalueille j ärv isyysprosentit. 

Vuonna 1992 tullaan hydrologian toimistossa 
julkaisemaan Suomen vesistöalueet -teos, johon 
on koottu koko maan osalta keskimäärin 
30 km2:n suuruiset vesistöalueet järvisyystietoi
neen. Liitteenä teoksessa on kuusi 1 : 400 000 -
mittakaavaista topografista karttaa (kuva 2), 
joissa on rajattuna vesistöalueet ns. kolmanteen 
j akov ai heeseen. 
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Kuva 2 . Ote Suomen vesistöalueet -kartasta nro 3, Pohjanmaa (1 : 400000). 
Fig . 2. A parlolehart Fillllish Draillage Basills lIumber 3, Oslrobolhllia (l " 400 000). 

DIGITAALISEN KARTTATIETOJÄRJESTELMÄN TULEVAISUUS HYDROLOGIASSA 

Maanmittauslaitoksen karttatuotanto on siirty
mässä voimaperäisesti tuottamaan numeerisia 
aineistoja maastokarttojen (l : 20 000) pohjaku
vioista perinteisten graafisten tuotteiden lisäksi. 
Tällä hetkellä materiaalia on saatavissa Etelä
Suomen alueelta. Hydrologian kannalta mielen
kiintoisimmat numeeriset karttaelementit tulevat 
olemaan vesistötiedot (järvet, joet, purot, ojat), 
korkeusmalli (maaston topografia numeerisessa 
muodossa), maaperätiedot ja maankäyttöön 
liittyvät tiedot. 

Digitaalisen karttatietojärjestelmän puitteissa 
pystytään näitä numeensla karttatietotasoja 
yhdistämään haluttu määrä ja liittämään tiedot 
numeeriseen vesistöaluerekisteriin. 

Vesistöt esitetään numeerisessa muodossa 
verkkomaisena rakenteena. Luokitellussa aineis
tossa on erotettavissa ojat, purot, joet ja järvct 
omina ryhminään. Ensimmäistä kertaa on mah
dollista laskea halutulta alueelta (vesistöalue, 
karttalehti, neliökilometriruutu) uomaston pi
tuus, järvien rantaviiva ym. parametreja numee-

risesti. 
Vesistöistä voidaan myös muodostaa yksinker

taistettuja topografisia "puurakenteita", jolloin 
kutakin uoman erillistä osaa kuvaa vain sen 
alku- ja 10ppupisteen koordinaatit ja niiden 
välinen suoraviivainen yhteys . Kukin uomanosa 
saa myös suuruusluvun hierarkian mukaan. Jär
vet kuvataan puurakenteessa pinta-alansa kokoi 
sina ympyröinä. 

Numeerinen korkeusmalli halutulta alueelta 
saadaan tasavälisen korkeusarvotietueen avulla. 
Peruskartan korkeusmalli muodostetaan 10 km x 
10 km alueille sekä perus- että yhtenäiskoor
dinaatistoon ruutukokoon 25 m x 25 m (ks. kuva 
3). Numeerisen maastomallin avulla voidaan 
vesistöalueilta laskea uomaston kaltevuuksia ja 
korjata sadanta-arvoja korkeussuhteiden mukaan. 

Numeerinen maaperätietokanta on tällä hetkel
lä 1 : 100 000 -mittakaavaisena saatavissa osasta 
Etelä-Suomen aluetta. Lähivuosina käynnistyy 
1 : 20 000 -mittakaavaisen maaperäkartan nu
meeristaminen, ja saatavilla on tällöin huomatta-
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Numeerinen vesistöalue
rekisteri 

Numee rinen vesistömaski 

AIIIIIII ...... -:::....t.- Numeerinen maaperä
tietokanta 

Kuva 3. Numeeriset karttatietokannat. 
Fig. 3 . Numeric cartographical data bases . 

vasti yksityiskohtaisempia tietoja maaperästä ja 
sen rakenteesta. Vesistöalueen maaperätiedoilla 
on oleellinen osuus valunnan muodostumisen 
määrittämisessä. Vesistöalueella ja sen osa-alu
eilla pystytään erittelemään voimakasta valuntaa 
aiheuttavat alueet (savikot, kalliopaljastumat) 
sekä sadantaa imevät alueet (harjut, hiekkakan
kaat, luonnontilaiset suot). 

Maankäyttötiedoilla numeerisessa muodossa 
on tärkein sovellutusalue veden laatua ja sen 
muutoksia kuvaavissa malleissa. Maankäyttötieto 
alkaa olla saatavissa sekä karttatietokantoina että 
satelliittikuvilta tulkittuina. 

Yhdistämällä vesistöalueittain numeerisia 
karttatietokantoja ja meteorologista (sadanta, 
haihdunta, lämpötila) sekä hydrologista (veden 
korkeudet, virtaama) tietoa, saadaan tulevaisuu
dessa aikaan entistä tarkempia tulvaennustemal-

Vesistöalue 24 
Kiskonjoki 

1 

Kuva 4. Vesistön topologinen rakenne. 
Fig. 4. Topological structure 01 watercource . 

lejaja kyetään tuottamaan automaattisesti virtaa
matietoa halutussa vesistönosassa ja ennusta
maan veden laadun muutoksia vesistöissä. Vesis
töaluekohtaisissa tulostuksissa vaaditaan tietoko
neelta useamman numeerisen tietokannan pääl
lekkäisessä laskenta-ajossa niin suurta lasken
takapasiteettia, että tarvittaisiin käyttöön super
tietokonetta, kuten nykyisin ilmastomalleissa. 
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LUMIPEITTEEN VESIARVOKARTAT 

J aakko M. Perälä 

Perälä, J. M. 1992. Mapping the Snow Water Equivalent in Finland. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland, Report o/Investigation 115, 39-43, 2 figures. 

Snow water equivalent values are widely used for watercourse manage
ment in Finland. They have many other uses, to~, but these are less 
frequent. In mapping it is important to consider the various scale factors 
that affect the distribution of snow (microscale 0-50; mesoscale 50-50 
000; macroscale more than 50 000 m). The most important microscale 
factors are roughness of the ground and vegetation. Mesoscale factors 
include seas and lakes, heights, and prevailing winddirections. Macroscale 
factors are latitude and distances from oceans and mountains. Measure
ment and mapping errors are minimized by using snow cource measure
ments (lenght 2-4 km, 50-80 snow height and 8-10 snow density 
measurements) and by taking the meso- and macroscale factors into 
consideration when planning snow course network and mapping. In 1990 
there were about 160 snow course stations in Finland. The accuracy of 
values for an area of 10 000 km2 or more are estimated to be ±5 per cent 
in favourable circumstances. The results of snowmapping are published in 
monthly hydrological reports and yearbooks. Opportunities now exist to 
improve the accuracy and speed of map production with the aid of remote 
sensing and computerized techniques. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): Key words: snow cover, water 
equivalent, mapping, Finland 
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LUMIPEITTEEN VESIARVO 

Lumipeitteen vesiarvolla (water equivalent of 
snow; snötäckets vauenvärde) tarkoitetaan sitä 
vesimassaa, joka lumipeitteeseen sisältyy pinta-

alayksikköä kohti. Täsmällisin miuayksikkö tälle 
suureelle on kg m-2

. Tätä yksikköä käytetään 
kuitenkin vain silloin, kun puhutaan lumen aihe-
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uttamasta kuormituksesta, jolloin itse asiassa 
ajatellaan sitä voimaa, jolla lumi rasittaa esimer
kiksi kattorakenteita. Meteorologiassa ja hydro
logiassa tämä suure ilmaistaan milli- tai sentti
metreissä sen mukaan, missä yksiköissä sadanta 
ja haihdunta tavallisimmin ilmaistaan. Millimet
riä käytettäessä saavutetaan se etu, että millimet
reissä ilmaistu lumipeitteen vesiarvo on sikäli 
havainnollinen, että sen voidaan ajatella tarkoit
tavan sen vesikerroksen paksuutta pinta-alayksi
köllä, joka syntyisi lumen äkillisesti sulaessa. 

Lumipeitteen vesiarvon tunteminen on hyödyl
listä vesien käytössä ja siihen liittyvässä suun
nittelussa. Esimerkiksi tulvaennusteiden teko ja 
tulvavaroitukset pemstuvat lumen vesiarvon 
määrittämiseen. Edellä on jo viitattu rakennusten 
kunnossapitoon liittyvään sovellutukseen. Lu
men määrän yhteyde1. moniin muihin suureisiin 
ja ilmiöihin, kuten esimerkiksi routaan ja kasvi
en ja eläinten elämään, tekee tämän suureen 
myös tutkimuksellisesti merkittäväksi. 

LUMEN TALVISEEN KARTTUMISEEN VAIKUTTAVAT 
MAASTO- JA MAANTIETEELLISET TEKUÄ T 

Lumen karttumiseen vaikuttavat tekijät voi
daan jakaa seuraavasti: 

1) mikroskaalan (0-50 m) tekijät, 
2) mesoskaalan (50-50 000 m) tekijät ja 
3) makroskaalan (> 50 km ) tekijät. 

Mikroskaalassa vaikuttavat : 

1) maanpinnan epätasaisuus (tuuli tasoittaa lumi
peitteen kantojen, mättäiden ja pienien ojien 
osalta) ja 
2) puusto ja rakennukset (lumi jää puiden oksil
le, rakennukset ja pienet metsäaukot vaikuttavat 
lumen kasautumiseen) (Seppänen 1961). 

Mesoskaalan ilmiöitä ovat: 

1) merien ja suurien järvien vaikutus talvisadan
taan, joka ulottuu noin 20 km:n päähän rannikol
ta (Solantie 1975), 
2) korkeuserot sekä rinteiden viettosuunta (Hooli 
1973; Solantie 1975) ja 
3) avoimilla paikoilla, Suomessa lähinnä tuntu
reilla, lumen kulkeutuminen tuulen mukan pit
kiäkin matkoja. 

Makroskaalan vaikutuksia aiheuttavat: 

1) maantieteellinen sijainti, 
2) etäisyys valtameristä ja korkeista vuoristoista 
sekä 
3) korkeuserot. 

LUMIMITTAUSTEN SUORITTAMINEN LUMEN VESIARVON MÄÄRITTÄMISEKSI 

Lumipeitteen vesiarvon mittaamiseen käyte
tään Suomessa V. V. Korhosen ja G. Melanderin 
1920-luvulla Ilmatieteen laitoksessa käyttöön 
ottamaa lumipuntaria. Tämä puntari on melkein 
alkuperäisessä muodossaan vieläkin käytössä. 
Puntariin kuuluu 50-100 cm pitkä ja 100 cm2 

aukoltaan oleva putki, jonka avulla lumihangesta 
leikataan näytteitä punnitsemista ja tiheyden 
määrittämistä varten . Puntari on normaalia kala
puntari tyyppiä, jonka asteikko on gradeerattu 
niin, että se antaa suoraan lumipeitteen vesiar
von millimetreissä (tai kg m-2-yksiköissä). Put
ken ulkopinnassa olevan senttimetriasteikon 
avulla voidaan määrittää myös luminäyttcen 
tilavuus . lakamalla näytteen massa tilavuudella 
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saadaan näytteen tiheys. Koska 

VV = h x Q ,jossa 

VV = lumipeitteen vesiarvo (kg m-2), 

h = lumipeittcen paksuus (m), 
Q = lumipeitteen tiheys (kg m-3

), 

voidaan lumipeitteen vesiarvoa mitata mittaa
malla erikseen tiheyttä ja lumen paksuutta. Tämä 
on edullista, koska lumipeitteen paksuuden 
mittaaminen on huomattavasti helpompaa kuin 
tiheyden Ga vesiarvon suora) mittaaminen. Suo
messa yleensä menetellään siten, että lumen 
paksuusmittauksia tehdään valitulta 2-4 km:n 
linjalta noin 50-80 ja tiheysmittauksia noin 

- - - - - -
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LUMEN MAKSIMIVESIARVON 
MAKSIMI(mm)JAKSOLLA 1952-198' 

THE MAXIMUM OF SNOW 

~Tfs~2~~~'::LENT /.fAXIMA (mm) 240 

Kuva I. Lumen maksimivesiarvojen maksimikartasta on selvästi 
havaittavissa erilaisten meso - ja makroskaalan tekijöiden vaiku
tuksia lumen karttumiseen, esimerkiksi Lauhavuoren, Paljakan 
ja Syötteen erottuminen runsaslumisuudellaan. Lunta on myös 
karttunut Saaristomeren ja Suomenlahden rannikkoalueelle. ltä 
Suomi pyrkii olemaan lumisempi ku in Länsi-Suomi . 
Fig . 1. The map of the maximum of snow water equiyalent 
maxima shows the effect of meso- and macroseale factors on 
snow accumulation. The hills of Lauhayuori, Paljakka and Syöte 
stand out clearly . Snow has also accumulated in coastal areas 
ofthe Archipelago Sea and the Gulf of Finland. Eastern Finland 
tends to be more snowy than western Finland. 

8-10. Tällä rnenettelyllä pyritään poistarnaan 
edellä rnainitut rnikro- ja osittain rnesoskaalan
kin hajonnan vaikutukset lurnilinjarnittauksen 
tarkkuuteen. Linjarnittauksien tarkkuudesta on 
Suornessa kirjoitettu varsin vähän. Tärnän kir
joittajan arviointien rnukaan, jotka perustuvat 
erilaisissa olosuhteissa tehtyihin toistettujen 
linjarnittausten keskinäiseen hajontaan, on hyvän 
linjarnittauksen tarkkuus noin ±5 rnrn. Epätark-
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Kuva 2 . Puhtaaksi piirrettyyn lumipeitteen vesiarvokarttaan on 
useille paikoille merkitty lunta ilman varsinaisten mittausten 
tukea kokemukseen ja analogiaan nojaten . Esimerkiksi Syötteel
le piirretty vesiarvo perustuu Paljakalla tehtyyn mittaukseen ja 
aikaisempaan kokemukseen. 
Fig. 2. Snow is marked in many plaas on the snow water
equiyalent map on the basis of analogy or earlier findings . 
Separate measurements were not made . Thus the water-equiya
lent of Syöte hill , for example, is based on measurements made 
on Paljakka hili and existing data . 

kuus kasvaa vain hi taasti suurilla lurnirnäärillä ja 
on toisaalta rnyös pienillä lurnirnäärillä lähellä 
5:tä rnrn. Vaikeasti hallittava virhelähde on 
rnittauksia suorittavien havaitsijoiden henkilö
kohtaisista orninaisuuksista johtuvat virheet. 
Niitä voidaan rninirnoida vertailernalla havainto
ja keskenään, koska esirnerkiksi sydäntalvella 
lumen tiheys on rnelko konservatiivinen suure. 
Muitakin kontrollirnahdollisuuksia on. 

MESO- JA MAKROSKAALAN VAIKUTUSTEN HUOMIOON OTTAMINEN 

Meso- ja rnakroskaalan hajonnan vaikutus voi
daan ottaa huornioon havaintoverkoston tarkoi
tuksenrnukaisella suunnittelulla. Suornessa teh
dään tätä nykyä lurnipeitteen linjarnittauksia 
150-170 paikkakunnalla, ja lisäksi on joukko 
vähäisernpiä rnittauksia, Valitettavasti asutuksen 

vähäisyys ja käytettävissä olevat taloudelliset 
voirnavarat estävät käytännössä optirnaalisen 
havaintojen sijoittelun, Erikoisesti Pohjois-Suo
rnessa sularniskaudella virheet kasvavat rnyös 
tästä syystä. Kuvassa 1 esitetään rnaksirnivesiar
von rnaksirninjakaurna ajanjaksolla 1952-1984. 
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Se heijastelee varsin selvästi erilaisia makro- ja 
mesoskaalan ilmiöiden vaikutuksia lumipeitteen 
vesiarvoon. Makroilmiö on vesiarvon yleinen 
kasvu itäänpäin, Tornionjoen laakso on Köli
vuoriston katveessa, joten sieltä löytyy vähem
män lunta ku in idempänä. Suomenlahti lisää 

talvisadantoja Uudenmaan ja Kymen läänin 
rannikkoseuduilla. Viimeksi mainitut ilmiöt 
voidaan katsoa myös mesoskaalan ilmiöistä 
johtuviksi. Korkeiden paikkojen (esim. Lauha
vuori, Paljakka ja Syöte) selvä erottuminen on 
pelkästään mesoskaallan ilmiö. 

KAR TTOJEN LAA TIMINEN 

Aikaisemmin kartat laaditti in yksittäisten mit
tauksien suoran interpoloinnin avulla ottamatta 
huomioon edellä mainittuja makro- ja mesoskaa
lan vaikutuksia. Myöhemmin näitä ilmiöitä 
yritettiin hallita lähinnä mittausten sijoittelulla 
mahdollisimman optimaalisesti. 1970-luvun 

alkupuolelta kartat on laadittu paitsi mittaukset 
myös maaston korkeudet ja rinteiden mesoskaa
lainen viettosuunta huomioon ottaen. Kuva 2 
esittää puhtaaksi pi irrettyä karttaa. Esimerkiksi 
useat Kainuun ja Itä-Suomen korkeat paikat 
heijastuvat ilman varsinaisten mittausten tukea. 

HISTORIALLINEN KATSAUS SUOMEN LUMIPEITTEEN VESIARVOKARTTOIHIN 

Vesiarvokarttojen laatimiseen tarvittavia välit
tömiä lumimittauksia alettiin tehdä Suomessa 
1922 (Korhonen 1936), Vuonna 1936 aloitettiin 
silloisessa hydrografisessa toimistossa linjamit
tausten säännöllinen teko, ja lumipeitteen vesiar
vokartta laadittiin kahdesti kuukaudessa. Sota 
keskeytti osaksi mittaukset Lapissa ja itärajan 
tuntumassa, ja sodan jälkeen karttoja laadittiin 
vain joka talvikuukauden 15. päivälle. Vuodesta 
1973 karttoja on ruvettu piirtämään talvikuu-

kausien sekä 1. että 16. päivälle. Vuosina 
1936-1967 mittauksia oli käytettävissä noin 
100. Vuodesta 1968 alkaen mittauksia on ollut 
käytettävissä 150-·180, kun mukaan lasketaan 
myös kaksi kertaa talvessa tehtävät Ilmatieteen 
laitoksen mittaukset. Karttoja on julkaistu vuo
desta 1959 alkaen hydrologisissa kuukausitiedot
teissa, joissa on pyritty julkaisemaan kaikki 
laaditut kartat. 

LUMEN VESIARVOKARTTOJEN KRITIIKKI 

Edellä on jo tullut esiin, että vuosikymmenien 
aikana laaditut lumen vesiarvokartat eivät oIe 
homogeenisia, koska ne perustuvat jatkuvasti 
vaihdelleeseen mittausten lukumäärään ja koska 
niitä laatineiden henkilöiden näkemys makro- ja 
etenkin mesoskaalan vaihteluista on ollut erilai
nen. Tietenkään lopullista näkemystä tästä vaih
telusta ei ehkä koskaan tulekaan. Karttojen jälki
käteistä korjaamista vaikeuttaa se, että ne on 
laadittu manuaalisesti ilman selkeästi ilmaistuja 

periaatteita meso- ja makroskaalan vaikutusten 
huomioon ottamisesta. Epähomogeenisuus vai
vaa pahiten Iijoen vesistöaluetta ja Lapin reuna
osia. Lounaissaaristo ja Ahvenanmaa ovat jatku
vasti täysin vailla korkeatasoisia mittauksia. Sen 
sijaan voidaan todeta, että Keski-Suomi on aina 
ollut niin hyvin mittauksilla katettu, että esimer
kiksi Kymen vesistöä koskevia lumiarvoja voi
daan kauttaaltaan pitää käyttökelpoisina. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 

Lumipeitteen vesiarvon mittaamiseen on tek
ninen kehitys tuonut uusia mahdollisuuksia. 
Luonnon gammasäteilyn hyväksikäyttö on tekni-
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sesti ratkaistu (Kuittinen et al . 1985), ja Kemijo
ki Oy:n tuella sitä on käytettykin. Satelliittiku
via voitaisiin myös jo nyt käyttää apuna etenkin 
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sulamiskauden vesiarvojen määri ttämisessä. 
Tällä vuosikymmenellä mikroaalloilla toimivat . 
satelliitit ehkä mahdollistavat vesiarvon suoran
kin määrityksen, tosin ilmeisesti vain suhteelli
sen suurille alueille . Toisaalta viime vuosien 
edistys hydrologisten mallien aialla ja mahdolli
suudet yhä suurempien datamäärien joustavaan 
käsitteIyyn mahdollistavat entistä oleellisesti 
paremman tietojen Iaatokontrollin sekä maasto-, 
sadanta- ja lumimittausten samanaikaisen käsit
telyn. Samalla saataisiin aikaan nykyistä sel-

keämpiin sääntöihin perustuva meso- ja makro
skaalan ilmiöiden huomioon ottaminen. 

Edellä mainitun teknisen edistyksen toteutu
minen lähitulevaisuudessa ei kuitenkaan oIe var
maa. Hydrologisen toimiston asema vesi- ja 
ympäristöhallituksessa vain eräänä sen monista 
tutkimushaaroista altistaa sen kovaan kilpailuun 
määrärahoista, ja siinä se perinteellisen teknii
kan edustajana ei oIe hyvässä asemassa laitok
sessa, jossa on paljon uusia populäärejä tutki
mustarpeita. 
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JOHDANTO 

Ulosteperäinen saastutus on merkittävä hygi
eeninen ongelma varsinkin kehitysmaissa. Yhä 
tärkeämmäksi hygieeniseksi kysymykseksi on 
nousemassa esiin eräiden luonnon omien mik-

robien aiheuttamat infektiosairaudet. Näiden 
mikrobien esiimymistä erilaisissa ympäristöissä 
ei tunneta. 

YmpärisWmuutosten edetessä on mikrobien ja 
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ympäristön vuorovaikutussuhteiden ymmärtämi
nen tullut tärkeäksi . Mikrobiologia ja biokemia 
liittyvät oleellisesti mm. seuraaviin seikkoihin: 

1) ekosysteemien ravinnekiertojen ylläpito, 
2) maaekosysteemien protonitase (maaperän 
happamuus), 
3) maaekosysteemeistä huuhtoutuvien ravintei
den määrä, 
4) raskasmetallien liukoisuus maaperässä ja 
raskasmeta11ien huuhtoutuminen, 
5) pohja- ja pintavesien kemia11inen laatu sekä 
6) maaperän ja ilmakehän välinen kaasujen 
vaihto, jolla on oma merkittävä osuutensa ilma
kehän kasvihuonekaasujen pitoisuusmuutoksissa. 

Koska mikrobiologia ja biokemia eivät oIe 

yleensä kuuluneet, vesihygieenistä analyysiä 
lukuun ottamatta, ympäristöä koskeviin hankkei
siin, laajoja aineistoja ei oIe saatavilla. Voidaan 
perustellusti esittää, että erilaisten ekosysteemi
en mikrobiologisten ominaisuuksien selvittämis
tä on pikaisesti tehostettava, jotta mikrobiolo
gian antamat mahdollisuudet pystyttäisiin hyö
dyntämään arvioitaessa ympäristön tilan muu
toksia. Mikrobiologian mahdollisuuksia ympäris
tötutkimuksissa on tarkasteltu viime aikoina 
sekä pohjoismaissa (Ratsep 1990) että eurooppa
laisissa (De Haan et a1. 1989) yhteyksissä. Myös 
Suomessa on tehty selvitys ympäristömikrobio
logian kehittämistarpeesta (Heinänen & Niemi 
1990). 

MIKROBIOLOGISTEN MENETELMIEN VALINNAN PERUSTEISTA ARVIOITAESSA 
YMPÄRISTÖN TILAA JA SEN MUUTOKSIA 

Ympäristön mikrobilajien ja mikrobien meta
bolisen aktiivisuuden kirjo on suuri. Ympäristöä 
kartoittavissa tutkimuksissa on kyettävä valitse
maan joukko parametreja, jotka kuvaavat ympä
ristön mikrobiologista tilaa mahdo11isimman 
hyvin. Käytettävien menetelmien tulisi o11a 

1) suhteellisen vähätöisiä (usein suuret näyte
määrät), 
2) toistettavia sekä 
3) kustannuksiltaan edullisia. 

Osa mikrobiologisista menetelmistä soveltuu 
muunneltuina sekä maaperän että pohja- ja pin
tavesien tutkimisee . Eräitä menetelmiä voidaan 
käyttää vain esim. maaperätutkimuksiin. Myös 
pohja- ja pintavesissa on käyttökelpoisten mene
telmien välillä eroja_ Seuraavassa katsauksessa 
esite11ään lyhyesti eräitä maa- ja vesiympäristöi
hin liittyviä mikrobiologisia muuttujia, niiden 
tutkimiseen soveltuvia menetelmiä sekä ympäris
tön mikrobiologiseen tutkimukseen liittyviä 
ongelmia. 

MAAPERÄ 

Mikrobien merkitys maaperässä voidaan esit
tää pääpiirteissään seuraavasti: 

1) Mikrobeilla on keskeinen osuus orgaanisen 
aineen hajotuksessa (mineralisaatio). Hajotusak
tiivisuuden pieneneminen on ekosysteemin toi
minnan kannalta tuhoisaa. 
2) Epäorgaanisten yhdisteiden hapetus- ja pel
kistysreaktiot sekä mineraalien liuotus liittyvät 
mikrobiologisiin prosesseihin. Näillä prosesseilla 
on merkitystä ekosystcemin sisällä ja myös sen 
ulkopuolella, koska nämä reaktiot vaikuttavat 
anionienja kationien huuhtoutumiseen. Kaasujen 

46 

vaihto maaperän ja ilmakehän välillä tapahtuu 
myös näillä prosesseilla. 
3) Mikrobien suora.t kasveihin kohdistuvat toi
minnot, kuten patogeenisten mikrobien toiminta 
ja mykorritsan (sienijuuren) muodostus ovat 
tärkeitä. Toiminnoil.la on erityisesti metsäpuiden 
hyvinvoinnissaja ra.vinnetaloudessa suuri merki
tys . 
4) Mikrobitoiminnoilla ja kasvien ravinteiden 
oto11a on keskeinen merkitys maaperän pH:11e, 
koska nämä toiminnot sekä tuottavat että kulut
tavat protoneja. 
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ORGAANISEN AINEEN TRANSFORMAATIOT 

Orgaanisen aineen hajotukseen osallistuu sekä 
bakteereita että sieniä. Luotettavin kuva mikro
bien kokonaismäärästä saadaan arvioimalla 
niiden biomassa. Tätä ei voida tehdä mikrobien 
viljelymenetelmillä. Viljelymenetelmillä on 
kuitenkin arvoa ympäristön tilan arvioinnissa 
määriteltäessä erilaisia mikrobien fysiologisia 
ryhmiä (Martikainen 1985a, Kytöviita et al. 
1990, Fritze et al. 1989). 

Ensimmäiset käyttökelpoiset menetelmät mik
robien biomassan määrityksissä perustuivat 
mikroskopointiin. Mikroskooppimenetelmillä 
voidaan määrittää bakteerien ja sienien biomas
sat erikseen (Parkinson 1982, Schmidt & Paul 
1982). Näillä menetelmillä voidaan myös erottaa 
metabolisesti aktiiviset solut inaktiivisista so
luista. Mikroskooppimenetelmien hankaluutena 
on ni iden työläys ja sidonnaisuus suorittavaan 
henkilöön. Eri henkilöiden saamat tulokset poik
keavat hieman toisistaan, joten todennäköiset 
henkilävaihdokset pitkien seurantajaksojen aika
na heikentävät tulosten luotettavuutta. 

Viidentoista viime vuoden aikana on kehitetty 
menetelmiä, joissa mikrobien biomassan määri
tys perustuu niiden fysiologiaan tai solukom
ponenttien analysointiin. Nämä menetelmät 
voidaan standardoida mikroskooppimenetelmiä 
helpommin. 

Mikrobien fysiologiaa käytetään ns. fumigaa
tio-inkubaatiomenetelmässä (FI). Siinä näytteen 
mikrobit tuhotaan ensin kloroformikaasutuksella. 
Kaasun poiston jälkeen näytteeseen lisätään 
pieni määrä uusia mikrobeja, jotka hajottavat 
kaasutuksessa tuhoutuneet mikrobisolut. Hajo
amista seurataan hiilidioksidin tuottona. Tuote
tun hiilidioksidin määrästä arvioidaan tiettyjä 
kertoimia käyttäen mikrobien biomassaan sitou
tuneen hiilen määrä (parkinson & Paul 1982). 
Mikrobien fysiologiaan perustuu myös ns. subst
raatti-indusoitu-hengitysmenetelmä (SIR) . Siinä 
näytteeseen lisätään mikrobien energianlähteeksi 
helposti hajoavaa yhdistettä, esim . glukoosia, ja 
mitataan hiilidioksidin tuotto välittömästi subst
raatin lisäyksen jälkeen. Biomassan laskenta 
perustuu siihen, että tietty biomassayksikkö 
tuottaa tietyn määrän hiilidioksidia aikayksikös
sä. Lyhyenä mittausperiodina mikrobit eivät ehdi 
lisääntyä näytteessä (parkinson & Paul 1982). 
Menetelmällä voidaan arvioida sopivia inhibiit
toreita käyttäen bakteerien ja sienien biomassa 
erikseen (Anderson & Domsch 1973). Tätä ei 
voida tehdä FI-menetelmällä, joka antaa baktee
rienja sienien yhteisbiomassan. SIR-menetelmän 

ongelmat liittyvät lisättyjen substraattien ja 
inhibiittoreiden laatuun ja määriin. Nämä joudu
ta an selvittämään näytekohtaisesti erikseen. 

On osoittautunut, että FI-menetelmä toimii 
hyvin peltomaissa, mutta happamiin maihin, 
kuten metsämaahan, se ei sovi. Metsämaissa 
menetelmä aliarvioi suuresti mikrobiomassan 
(Vance et al. 1987a) . SIR-menetelmä soveltuu 
myös happamiin maihin. 
Fumigaatio-inkubaatiomenetelmästä (FI) on 
kehitetty äskettäin ns. fumigaatio-uuttomenetel
mä (FE). Tämä on esimerkki menetelmästä, joka 
perustuu kemialliseen mikrobikomponentin 
määritykseen. FE-menetelmässä kloroformilla 
hajotettujen mikrobien orgaaninen hiili määrite
tään suoraan näytteestä tehdystä uutteesta (Van
ce et al. 1987b). FE-menetelmällä voidaan mää
rittää biomassahiilen lisäksi myös biomassatyp
pi. Menetelmän on todettu soveltuvan myös 
metsämaiden mikrobibiomassaan sitoutuneen 
hiilen ja typen määrityksiin (Martikainen & 
Palojärvi 1990). Menetelmä on helposti standar
doitavissa. Muista mikrobikomponenttien määri
tyksiin perustuvista menetelmistä maini ttakoon 
A TP-menetelmä, jossa maasta uutetusta A TP:n 
määrästä lasketaan mikrobibiomassa (parkinson 
& Paul 1982). 

Mikrobibiomassa reagoi maaperän fysikaalis
kemiallisiin muutoksiin. Näitä ovat esim. ravin
nelisäykset, pH:n muutokset ja raskasmetalli
kuormitus . 

Mikrobibiomassa liittyy orgaanisen aineksen 
hajoamiseen, mutta ei osoita sitä suoraan. Or
gaanisen aineen hajoamista maaperässä voidaan 
mitata karikkeen hajoamistesteillä tai hiilidioksi
din tuottona. Hajoamistestit voidaan tehdä kent
täoloissa, samoin hiilidioksidin tuotto. Karik
keen hajoamistestit, jotka perustuvat painohävi
öön, eivät vaadi erityisiä laitteistoja. Hiilidioksi
din kenttämittaukset voidaan tehdä yksinkertai
simmillaan titrimetrisesti . Nykyään menetelmät 
perustuvat usein kaasukromatografiaan tai infra
puna-analysaattorin käyttöön (Anderson 1982). 
Hiilidioksidin tuoton mittaamiseen vaadittavan 
laitteiston saa nykyään varsin edullisesti, ja 
hiilidioksidin tuoton mittaus kentällä on tekni
sesti helppoa. Tulosten tulkinnassa on otettava 
huomioon, että saatu hiilidioksidin tuotto on 
sekä mikrobien että kasvien juuriston summa. 
Laboratoriokokeissa poistetaan yleensä suuri osa 
juuristoa, joten tilanne on erilainen kuin kenttä
mittauksissa. Esim. ravinteiden aiheuttama muu
tos metsämaan hiilidioksidin tuottoon on kuiten-
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kin saatu samanlaiseksi sekä laboratorio- että 
kenttämittauksissa (Martikainen et al. 1990). 

Maaperässä esiintyy mikrobiperäisiä entsyy
mejä, jotka osallistuvat orgaanisten yhdisteiden 
biokemiallisiin transformaatioihin. Näiden ent
syymiaktiivisuuksien määritystä voidaan käyttää 
maaperän biokemiallisessa monitoroinnissa. Osa 
entsyymeistä on solusidonnaisia, osa vapaana 
maassa olevia (ns. eksoentsyymit, erittyvät mik
robisoluista). Dehydrogenaasi-entsyymi on so
lusidonnainen ja liittyy mikrobien hengitysreak
tioihin. Sen ja hiilidioksidin tuoton antamat 
tiedot ovat samankaltaisia. Hiilidioksidin tuotto 
on helpompi mitata kuin dehydrogenaasiaktiivi
suus. Maan dehydrogenaasiaktiivisuus määrite
tään yleensä fotometrisesti (Tabatabai 1982). 
Esteraasi- entsyymi on myös solusidonnainen. 
Entsyymi kuuluu hydrolaaseihin ja pilkkoo 
esterisidoksia. Aktiivisuuden määritykscssä 
käytetään fluoreseiinidiasetaatin (FDA) hajo-

amista ja reaktiotuotteen, fluoreseiinin, fotomet
ristä mittausta (Schnurer & Roswall 1982). 
FDA:n hydrolyysi kuvaa maan mikrobien aktii
visuutta hiilidioksidin tuoton ja dehydro
genaasiaktiivisuude tavoin. 

Eksoentsyymeistä voidaan fotometrisesti mita
ta ureaasi-, fosfataasi- ja glukosidaasiaktiivi
suuksia. Ureaasi hydrolysoi urean. Fosfataasit 
hydrolysoivat fosforiyhdisteitä ja ovat siten 
merkittäviä maaperän fosforikierrossa. Fosfa
taaseja on erityyppisiä pH-optimin mukaan (ns. 
hapan ja alkalinen fosfataasi) (Tabatabai 1982). 
Glukosidaasit katalysoivat glykosidien hydrolyy
siä. 

Solun sisäiset entsyymit ja eksoentsyymit 
eivät aina reagoi samalla tavalla stressitekijöi
hin. Esim. raskasmetallien haitallinen vaikutus 
ilmenee selvemmin dehydrogenaasi- kuin fosfa
taasiaktiivisuudessa (De Haan et al. 1989). 

MIKROBIEN KATALYSOIMAT EPÄORGAANISET 
HAPETUS- JA PELKISTYSREAKTIOT 

Mikrobit pystyvät hapettamaan ja pelkistä
mään alkuaineita. Ainekiertojen kannalta keskei
siä ovat typpeen liittyvät reaktiot, joita seuraa
vassa käsitellään pääpiirteittäin. Myös rikin 
hapetus- ja pelkistysreaktiot vaikuttavat moniin 
maaperän ominaisuuksiin. 

Epäorgaanisen typen hapetusreaktioista tärkein 
on nitrifikaatio, jossa ammonium hapettuu nitrii
tin kautta nitraatiksi. Tämä prosessi liittyy mo
nin tavoin ympäristökysymyksiin: 

1) Nitrifikaatio lisää riskiä typen huuhtoutumi
seen. Nitraatti huuhtoutuu ammoniumia helpom
min. 
2) Ammoniumin hapetus tuottaa maaperään 
protoneja (happamoittava vaikutus). 
3) Nitraatin huuhtoutuminen lisää myös maape
rän emäskationien huuhtoutumista. 
4) Nitrifikaation tuottamat protonit lisäävät 
raskasmetallien ja alumiinin liukoisuutta ja 
huuhtoutumista. 
5) Nitrifikaatio tuottaa dityppioksidia, joka on 
yksi mikrobiologista alkuperää olevista kasvi
huonekaasuista. Dityppioksidi katalysoi myös 
otsonin hajoamista stratosfäärissä. 

Nitrifikaatio on viljellyissä peltomaissa voi
makasta. Luonnontilaisten, happamien metsämai
den nitrifikaatioaktiivisuus on kuitenkin Suomen 
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oloissa pieni. Metsämaan lannoitus voi edistää 
nitrifikaatiota (Martikainen 1984, 1985a). Typpi
laskeumat ja ilmaston lämpeneminen yhdistynei
nä mahdollisiin puuston kasvuhäiriöihin voivat 
tulevaisuudessa kiihdyttää metsämaan nitrifikaa
tioprosessia. Hapan maaperä ei Keski-Euroopan 
oloissa estä nitrifikaatiota (DeBoer 1989). Nitri
fikaatioprosessi tule:e sisällyttää ympäristön tilan 
muutoksia koskeviin tutkimuksiin. Nitrifikaation 
tutkiminen kenttäolosuhteissa ei oIe helppoa. 
Ilman 15N -isotoopin käyttöä voidaan saada tietoa 
vain nettonitrifikaatiosta (= koeolosuhteissa 
muodostunut nitraatin määrä, joka ei oIe im mo
bilisoitunutja denitrifioitunut). Samoin laborato
rioinkuboinneissa selvitetään usein nettonitrifi
kaatiota eikä todellista nitrifikaatioaktiivisuutta. 
Nettonitrifikaatio on käyttökelpoinen parametri, 
mikäli muutokset nitrifikaatiossa ovat selvät. 
Maan potentiaalista nitrifikaatiota voidaan tutkia 
lisäämällä maanäyUeeseen ammoniumia. Happa
mat metsämaat tuottavat kuitenkin ongelmia, 
koska ammoniumlisäys voi inhiboida nitrifikaa
ti on (Martikainen 1985b). Nitrifikaatiobakteerien 
lukumäärä voidaan määrittää metsämaista selek
tiivisillä kasvualustoilla. Bakteerimääritykset 
täydentävät aktiivisuusmittauksia. 10issakin 
tapauksissa niistä saatava informaatio on aktii
visuusmäärityksistä saatavaa tietoa selkeämpää 
(Martikainen 1985a). 
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Kuva I. Mikrobien biomassahiilen ja orgaanisen hiilen (TOC) pitoisuudet pintavedessä (Kallavesi) ja tästä pintavedestä valmistetussa 
tekopohjavedessä (kokoomavesinäytteet Hietasalon tekopohjavesilaitoksen havaintoputkista). Määritykset on tehty kaikkina 
vuodenaikoina vuosina 1988 ja 1989. Kuvassa on esitetty tutkimusjakson keskiarvot. Biomassahiili on määritetty 
epifluoresenssimikroskopialla (Miettinen et al., julkaisematon). Mikrobien biomassahii1i oli pintavedessä 0,24 ja pohjavedessä 0,07 
% TOC :stä . 
Fig . 1. Concenlralions of microbial biomass and 10lal organic carbon (TOC) is swrface waler (Kallavesi) and in arlificial grownd 
waler prodwced from Ihis waler (Hielasalo arlificially recharged grownd waler plant) . The analyses were made in all seasons in 
1988 and 1989. The means for Ihe slwdy period are shown . The carbon in microbial biomass was delermined wilh an epiflworecence 
microscope (Miellinen el al ., wnpwblished) . Microbial biomass carbon accownled for 0,24 and 0.07 % ofTOC in surface and ground 
waler, respeclively . 

Denitrifikaatio on nitrifikaatiolle vastakkainen 
prosessi. Denitrifikaatio aiheuttaa nitriitin ja 
nitraatin pelkistymisen typpikaasuksi hapetto
missa oloissa (erityisesti kosteassa maassa). 
Välituotteena esiintyvä dityppioksidi voi myös 
vapautua ilmakehään. J oissakin olosuhteissa 
(hapan maa, alhainen lämpötila, runsaasti nit
raattia) dityppioksidi voi olla denitrifikaation 
pääasiallinen lopputuote (Focht & Verstraete 
1977). Denitrifikaatio johtaa siis typen karkaa
miseen ekosysteemeistä ilmakehään ja vaikuttaa 
osaltaan ilmakehän dityppioksidipitoisuuden 
lisääntymiseen. Deni trifikaatioaktii visu uden 
määrittämisessä on eniten käytetty asetyleeni
inhibitiomenetelmää (Tiedje 1982). Asetyleeni 
inhiboi dityppioksidin pelkistymisen typpi
kaasuksi, jolloin denitrifikaatio voidaan mitata 
kaasukromatografisesti. Kenttämittauksia hanka
loittaa tällä menetelmällä asetyleenin saaminen 
maakerroksiin. Laboratoriokokeissa voidaan 
helposti määrittää ns. denitrifikaatiopotentiaali 
(Müller et al. 1980). Tästä ei kuitenkaan voida 
päätellä kenttäolosuhteiden todellista denitrifi-

kaatioaktii visuutta. 
Biologinen typensidonta reagoi typpilisäyk

siin. Epäorgaaninen typpi (ammonium, nitraatti) 
inhiboi typensidonnasta vastaavan nitro
genaasientsyymin toimintaa (Nohrstedt 1983, 
Palmgren et al. 1985). Myös raskasmetallit voi
vat inhiboida typensidonta-aktiivisuutta (De 
Haan et al. 1989). Biologisen typensidonnan 
suora mittaus on teknisesti vaikeaa. Nitro
genaasiaktiivisuutta on määritetty asetyleenin 
pelkistymiseen perustuvalla menetelmällä. Nitro
genaasi pystyy pelkistämään paitsi molekulaaris
ta typpeä ammoniumiksi myös asetyleeniä ety
leeniksi. Tämä pelkistysnopeus voidaan määrit
tää kaasukromatografisesti (Knowles 1982). 
Mi ttauksia voidaan tehdä sekä kentällä että 
laboratoriossa. Menetelmän suurimpana heik
koutena on se, että todellisen typensidonnan ja 
asetyleenin pelkistymisen välinen suhde ei kai
kissa olosuhteissa oIe vakio. Tämä aiheuttaa 
luonnollisesti virheitä koetuloksiin. 

Mykorritsasienten reaktiot ympäristöstressiin 
ovat erityisesti metsäekosysteemeissä tärkeitä. 
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Mykorritsasienet osallistuvat puiden juuriston 
ravinteiden ottoon (fosfori) ja suojaavat kasvia 
patogeenisten mikrobien infektioilta. Epäor
gaanisen typen tiedetään vaikuttavan negatiivi
sesti mykorritsasienten esiintymiseen ja mykor
ritsan muodostumiseen (Ratsepp 1990). Mykor
ritsasieniin liittyvä tutkimus on lisääntynyt vii
me vuosina huomattavasti. 

Maaperän lämpö- ja kosteusolosuhteet vaihte
levat. Samoin kasvillisuuden kariketuotannossa, 
joka vaikuttaa moniin mikrobiologisiin muuttu
jiin, on suuria eroja eri vuodenaikoina. Näistä 
vaihteluista seuraa, että mikrobiologiset tapahtu
mat vaihtelevat vuodenajan mukaan. Myös ly
hytaikaista, jopa päivittäistä, muuntelua tapah
tuu. Tämä vähentää menetelmien herkkyyttä ja 
lisää tarvetta toistettaviin näytteenottoihin. Pe
rusvaatim uksena on, että vertailtavat näytteet 
tulee ottaa ai na samaan vuodenaikaan samoin 
menetelmin. Maaperän biologisissa parametreis
sa on myös paikallista vaihtelua, minkä johdosta 
esim. koeruuduilta on otettava useita rinnakkai
sia näytteitä. Samoin on tehtävä riittävä määrä 

rinnakkaisia kenttämittauksia. Kaikkia laborato
riokokeisiin otettavia rinnakkaisia näytteitä ei 
tarvitse tutkia erikseen vaan näytteet voidaan 
yhdistää ja homogenisoinnin jälkeen käyttää 
yhdistettyä näytettä analyyseihin. 

Maaperän geologiset ominaisuudet yhdessä 
ilmasto-olosuhteiden kanssa luovat pohjan sekä 
kasvillisuudelle että maaperän biologialle. Tut
kittaessa maaperän mikrobiologiaa taustatiedot 
maaperän geokemiallisista ominaispiirteistä ovat 
välttämättömiä. Toi saalta mikrobiologiset omi
naisuudet vaikuttavat maaperän geokemiallisiin 
ominaisuuksiin (esim . mikrobien välittämä mine
raalien rapautumin(!n, metallien liukoisuus). 
Erittäin hedelmällistä on yhteistyö, jossa geoke
miallisen ja mikrobiologisen ilsiantuntemuksen 
omaavat tutkimusryh.mät työskentelevät samoilla 
koealoilla ja saman näytemateriaalin parissa. 
Tältä pohjalta on vuonna 1990 aloitettu GTK:n 
ja KTL:n ympäristömikrobiologian osaston 
välinen yhteistyö, joka koskee GTK:n geoke
miallista kartoitusta. 

VESIYMP ÄRISTÖT 

Osaa maaperässä käytettävistä mikrobiologi
sista menetelmistä voidaan soveltaa myös ve
siympäristöön. Vesi on helpompi ympäristö 
analyyseille kuin maaperä, koska se on homo
geenisempi ja koska monia maaperän tutkimises
sa tarvittavia uuttoja ei tarvitse tehdä. Ehkä 
suurimmat vaikeudet maanäytteisiin verrattuna 
liittyvät menetelmien herkkyyteen, sillä etenkin 
pohjavedet vaativat erittäin herkkiä menetelmiä. 
Mikrobien biomassoja ja aktiviteetteja on mitat
tu Suomen pintavesistä (hiilidioksidin tuotto. 
tymidiinin otto). Pohjavesitutkimuksiin ei mik
robiologisia ja biokemiallisia menetelmiä oIe 
Suomessa juuri käytetty. Pohjavesien laadun 
seurannassa mikrobiologian ja biokemian mah
dollisuudet tulisi selvittää, ja soveltuvat mene
telmät olisi otettava kemiallisten menetelmien 
rinnalle seurantatutkimuksiin. Kansanterveyslai
toksella on testattu näitä menetelmiä tekopohja
vesianalytiikassa. Bakteerien biomassan määritys 
epifluoresenssimikroskopialla onnistuu myös 
pohjavesistä. Solut ovat ku itenkin alhaisen ener
giatason johdosta selvästi pienempiä kuin pinta-
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vesien bakteerisolut. Vesianalytiikassa voidaan 
epifluoresenssimikroskopiaa kehittää digitaalisen 
kuvankäsi ttelyn pohjalta. Digi taalinen kuvankä
sittely tekee työläästä visuaalisesta menetelmästä 
käyttökelpoisemman. Kansanterveyslaitoksella 
kehitetään parhaillaan yhteistyössä Kuopion 
yliopiston fysiikan laitoksen kanssa digitaalista 
kuvankäsi ttelylaitteista ja ohjelmistoa vesianaly
tiikkaan. 

On ilmennyt, että pohjaveden entsymaattisissa 
mittauksissa ei fotometristen menetelmien herk
kyys riitä, vaan joudutaan turvautumaan fluoro
metrisiin menetelmiin (kuva 2). Pintavesien 
bakteerituotannon rnittaamisessa käytetty tymi
diinin oton herkkyyskin joutuu koetukselle poh
javesiolosuhteissa (kuva 2) . 

Biologisten indikaattorien ajallinen vaihtelu 
aiheuttaa siis ongelmia. Vaihtelu pintavesien ja 
maaperän mikrobiologisissa aktiivisuuksissa on 
jopa päivittäistä. Pohjavesissä mikrobiologisen 
vaihtelun rytmi on hitaampi, joten pohjavesissä 
tutkimusten ajoittaminen on periaatteessa hel
pompaa. 
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Kuva 2. Pintaveden ja pohjaveden bakteerituotanto ).lg cn vettä/vrk ; tymidiinitekniikka, Miettinen et al., julkaisematon) sekä 
fosfataasi- ja glukosidaasiaktiivisuudet (pmol/ml vettä/h; fluorometriset tekniikat, Miettinen et al., julkaisematon). Näytteet ovat 
samat kuin kuvassa I . Kuvassa on esitetty tutkimusjakson keskiarvot. 
Fig . 2 . Bacleria/ produclion ( g eil waler/d; Ihymidine-Iechnique , Miellinen el a/. , unpub/ished), and phosphalase and g/ucosidase 
aClivilies (pmollm/ waler/h; Jiuoromelric lechniques , Miellinen el a/ ., unpub/ished) in surface and ground waler . The samp/es are 
Ihe same as in Fig . 1. The means are for Ihe sludy period. 

LU ON NON OMAT PATOGEENIT 

Ainekiertojen mikrobiologian lisäksi ympäris
tön laadun muutos saattaa vaikuttaa ihmiselle ja 
eläimille patogeenisten luonnon mikrobien esiin
tymiseen. Tässä suhteessa kiinnostavia ovat 
esim. happamassa ympäristössä viihtyvät atyyp
piset mykobakteerit. Ne kuuluvat luonnon hajot
tajamikrobeihin, ja osa niistä on myös pato
geenejä. 

Atyyppisten mykobakteerien potilaslöydökset 
ovat Suomessa ja muissa läntisissä teollisuus
maissa lisääntyneet merkittävästi 1970-1uvun 
lopulta lähtien (Katila et al. 1989, kuva 3). Klii
nisten tautitapausten yleisyys vaihtelee Suomes
sa alueittain (Katila, julkaisematon havainto). 
Syitä atyyppisten löydösten lisääntymiseen ja 
tautitapausten alueellisiin runsauseroihin ei 
tiedetä. Ulkomaisten tutkimusten mukaan maa
perän happamuus suosii mykobakteerien esiinty
mistä (Kazda 1983, Brooks et al. 1984), jossa 
onkin havaittu huomattavia alueellisia eroja 
(Falkinham et al 1980, Brooks et al. 1984). 

Suomessa on luonnostaan runsaasti happamia 
maita ja siten myös happamia pintavesiä. Suo
malainen ym päristö saattaa siis olla edullinen 
atyyppisille mykobakteereille. Mykobakteerien 
esiintymistä ympäristössä Suomessa ja muissa 
pohjoismaissa ei oIe tutkittu, mutta Suomessa 
tehtyjen havaintojen mukaan tautitapaukset ovat 
yleisempiä alueilla, joilla esiintyy runsaammin 
happamia maita. Ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö 
tautitapausten lisääntyminen ympäristön happa
moitumiseen. 

Kansanterveyslaitos ja Kuopion yliopistollinen 
keskussairaala osallistuvat Geologian tutkimus
keskuksen v. 1990 aloittamiin ympäristökartoi
tuksiin tarkoituksenaan kartoittaa atyyppisten 
mykobakteerien esiintymistä erilaisissa ympä
ristöissä sekä selvittää ympäristötekijöiden vai
kutusta atyyppisten mykobakteerien esiintymi
seen ja mahdollista kytkeytymistä sairaustapauk
siin. Atyyppiset mykobakteerit määritetään eri
tyyppisistä ympäristönäytteistä sekä mikrosko-
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Vuosi 
Kuva 3. Atyyppiset mykobakteerit poti1asnäytteissä Suomessa (Katila ym. 1989). 
Fig . 3. Alypical mycobacleria in c/inical sampies in Finland 1967-1987 (Kalila .!I al. 1989). 

pointi- (livanainen et al. 1990) että viljely
menetelmin. Näytteiden käsittely on osittain 

aloitettu ja ensimrnäiset tulokset valmistuivat 
vuonna 1991. 
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SUOMEN KARTASTON LUONNONTIETEELLISTEN 
AIHEPIIRIEN SISÄLTÖRAKENNE 

Jaatinen, S. 

Jaatinen, S. 1992. Suomen Kartaston luonnontieteellisten aihepiirien 
sisältörakenne. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological 
Survey 0/ Finland. Reporl o/lnvesligation 115, 55 . 

J ohdannoksi on syytä korostaa eräitä kansalliskartaston metodisia 
piirteitä. Karttaa, niinkuin myös teemakarttaa luetaan yleensä varsin 
pintapuolisesti. Hyvin laaditussa teemakartassa on kuitenkin useita 
ulottuvuuksia: ensinnäkin alueellinen kehikko, toiseksi käsitellyn teeman 
systemaattinen luokitus tai ryhmittely, kolmas ulottuvuus muodostuu 
kahden edellisen maantieteellis -korografisen yhdistelmän kautta. 

Näin teemakartta on eräänlainen "avaruus", josta voi saada esille varsin 
erilaisia syy- ja riippuvuussuhteita. Kun kansalliskartastossa käsitellään eri 
aihepiirit kokonaisvaltaisesti ja samalla myös valtakuntaa kattavasti, 
tarjoutuu lukematon määrä mahdollisuuksia analysoida eri ympäristöteki
jöiden levinneisyyttä, intensiteettiä ja etenkin erilaisia korrelaatiopiirteitä. 

Elottoman ja elollisen luonnon maantieteellisia ilmiöitä käsitellään SK 
5 . laitoksessa 6 aihepiiriin jaettuina, yhteensä yli 200 kartastosivulla. 
Lisäksi muissakin aihepiireissä kosketellaan niin lu on non ku in myös 
kulttuuriympäristöön liittyviä asianhaaroja. 

Kansalliskartaston teemakartografinen käsittely pyrkii mahdollisimman 
tarkkaan maantieteelliseen kuvausmetodiin, silti tinkimättä vaatimuksesta 
käsitellä koko maatamme vertauskelpoisella tavalla. Kartografiset ja 
painatustekniset mahdollisuudet tekevät teemakartoista nykyään erinomai
sen tehokkaita niin tiedonvälityksen kuin myös tutkimuksen kannalta. SK:n 
aihepiirien käsittely sisältää myös myötäilevän tekstin. Siinä on systemaat
tisen perusrungon ohessa laajalti huomioitu erilaisia ongelmahakuisia 
kysymyksiä. Tietenkin olisi mahdollista laatia teemakartat selkeämmin 
esim. ongelmatavoitteisiksi kuin mitä SK:n 5 . laitoksessa on toteutettu. 
Tämän laitoksen pääpaino on selvästi tieteellisessä ja aihekohtaisessa 
systematiikassa - usein on didaktinen tavoite painotettu . Kartastossa on 
pyritty määrätietoisesti yleistieteelliseen pätevyyteen ja tieteidenväliseen, 
niinkuin myös kansainväliseen vertailtavuuteen. Viides laitos muodostaa 
laaja-aiheisen perustason , josta vastaisuudessa voidaan kehittää kansallista 
teemakartografiaa eri suuntiin erikoistuen. Tietokoneavusteinen kartografia 
tulee suuresti edistämään teemakarttojen monipuolista hyödyntämistä 
tulevaisuudessa. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI) : kartasto, temaattiset kartat, 
ympäristö, Suomi 
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THE CONTENT OF THE SCIENTIFIC TOPICS OF 
THE ATLAS OF FINLAND 

by 
Jaatinen, S. 

Jaatinen, S. 1992. The content of the scientific topics of the Atlas of 
Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 
0/ Finland, Report o/lnvestigation 115, 56. 

Attention is called to some methodieal features of the Atlas of Finland. 
Maps, thematic maps included , are usually read very superficially. 
However. a well-compiled thematic map has several dimension:>: first there 
is the geographic framework, then the systematic classification or grouping 
of the theme under consideration, and finally the:re is the 
geographic-chorographic combination of the other two. 

Thus, a thematic map is a kind of space from which different causes and 
effects can be deduced. As the topics in the Atlas of Finland are dealt with 
holistically and on a countrywide basis, there is an infinite number of 
ways in which the distribution and intensity of environmental factors and 
the correlations between them can be analysed. 

The fifth edition of the Atlas of Finland deals with the geographic 
phenomena of inorganic and organic nature divided into six topics 
covering over 200 pages. Subjects related to natural and cultural environ
ments are also discussed in association with other topies. 

The theme cartography of the Atlas of Finland aims at as accurate a 
geographie description as possible without compromising the need to treat 
the whole country in a comparable fashion. Thanks to the possibilities 
offered by cartography and printing technology, modern thematic maps are 
very effective instruments for both communication and research. Each 
topic treated in the Atlas of Finland is discussed within a systf!matie basic 
framework, highlighting certain problematic issues. It woul<! have been 
possible to compile the thematic maps more lucidly, for example, by 
making them more problem-oriented. However, the emphasis of this 
edition is clearly on scientific and thematic systematics, oflen with the 
weight on didactics . The Atlas aims at scientifie competence and 
multidisciplinary and international comparability. This provides a 
comprehensive base from which national thematic maps with a variety of 
specialities can be derived. Computer-aided cartography will greatly 
enhance the applicability of thematic maps in the future. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI) : atlas, thematic maps, environment, 
Finland 
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YMPÄRISTÖN SEURANTA- JA KUORMITUSKOHDEKARTAT 

Kleemola, S. & Sucksdorff, Y. 

Kleemola, S. & Sucksdorff, Y. 1992. Yrnpäristön seuranta- ja 
kuorrnituskohdekartat. Geologian tutkirnuskeskus. Tutkirnusraportti 
Geological Survey 0/ Finland. Reporl o/lnvesligalion 115. 57. 

Y rnpäristötietojärjestelrnän (YTJ) karttatietosovellukseen kehitetään osaa 
pistekohtaisten tietojen esittärniseksi. Tärnä sovellus rnahdollistaa 
yrnpäristön seurannan havaintopaikkatietojen. tärkeirnpien yrnpäristöä 
kuorrnittavien päästökohteiden. luonnonresurssien hyödyntärniskohteiden 
(vedenottarnot. vesivoirnalat yrn.) sekä suojeltavien kohteiden (rnrn. 
uhanalaisten eliöiden esiintyrnispaikat. rnuistornerkit) esittärnisen erilaisilla 
karuapohjilla. 

Eri tutkirnuslaitosten yrnpäristön tilan seurantaan perustettujen pysyvien 
havaintoverkkojen asernien tai paikkojen nirnet/tunnisteet. koordinaatit. 
perustarnisajankohdat sekä näyteympäristöt tallennetaan YTJ:n yrnpäristön 
seurannan asernarekisteriin. YTJ:stä saadaan rnyös tiedot kiinteistä 
päästökohteista ilrnaan. teollisuuden ja kuntien jätevesien purkupaikoista. 
kaatopaikoista ja kalankasvatuslaitoksista. 

Yrnpäristön seuranta- ja kuorrnituskohdekartoissa painotus on siis 
pistekohtaisilla tiedoilla. joita voidaan esittää erilaisina kornbinaatioina eri 
syrnbolein halutuilla karttapohjilla. esirnerkiksi vesistöaluejakoon 
perustuen. Näin voidaan visuaalisesti vertailla rnrn . eri seurantaverkkojen 
sijoitturnista päästökohteisiin nähden ja arvioida saatavien rnittaustietojen 
käyttökelpoisuutta. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus. AGl): yrnpäristö. kartat, saasturninen, 
seuranta, Suorni 

Sirpa Kleemola. Yrjö Sucksdorf!. Vesi- ja ympärislöhallilus. 
Ympärislölie/okeskus. PL 250 . 00101 Helsinki 
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MAPS OF ENVIRONMENTAL LOADING AND MONITORING 

by 
Kleemola, S. & Sucksdorff, Y. 

Kleemola, S. & Sucksdorff, Y. 1992. Maps of environmentall.oading and 
monitoring. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological 
Survey of Finland. Report of Investigation 115, 58. 

A subprogram is being developed to enable the cartographic data of the 
environmental data system (EDS) to be used as a means of presenting 
point data. With this application it will be possible to plot the environmen
tal monitoring data from observation stations, the main sources of 
environmental emission loads, sites of exploitation of natura.l resources 
(water intake plants, hydropower plants, etc.) and sites to be protected 
(habitats of endangered species, historical monuments) on various map 
bases. 

The names or codes, coordinates, dates of establishment and the sampie 
environment of the permanent stations or sites established by various 
research institutes for monitoring the environment are stored in the station 
records of the EDS. Information about fixed sources of emissions to the 
air, the discharge sites of industrial and municipal effluents, refuse tips 
and fish farms can also be obtained from the EDS. 

The emphasis on environmental monitoring maps and maps depicting 
sources of environment loading is thus on point data. These can be plotted 
in a variety of combinations using different symbols on the desired map 
base, for example, that giving the regional distribution of waterways. This 
permits the location of the monitoring networks to be examined relative 
to the location of the emission sources, and the usefulness 01' the survey 
data to be assessed. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): environment maps. pollution, 
monitoring, Finland 
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RIKKI- JA TYPPIYHDISTEIDEN LASKEUMA T JA PITOISUUDET 
SUOMESSA 

Kangas, L. 

Kangas, L. 1992. Rikki- ja typpiyhdisteiden laskeumat ja 
Suomessa. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 
Survey 0/ Finland, Reporl o/lnvestigalion 115, 59. 

pitoisuudet 
Geological 

Rikki- ja typpiyhdisteet ovat merkittäviä ilman epäpuhtauksia, jotka 
vaikuttavat mm. happaman laskeuman muodostumiseen. Näiden 
yhdisteiden pitoisuus- ja laskeuma-arviot perustuvat kahteen toisiaan 
täydentävään menetelmään: mittaushavaintoihin ja laskennallisiin 
malleihin. 

Ilmatieteen lai tos seuraa ilman ja sadevesien rikki- ja typpiyhdisteiden 
pitoisuuksia useilla tausta-asemilla sekä lisäksi lyhytaikaisemmissa 
ilmanlaadun kartoituksissa eri paikkakunnilla. 

Malleilla voidaan arvioida mittausohjelmiin kuulumattomien yhdisteiden 
pitoisuuksia, kuivalaskeumaa sekä erityisesti selvittää epäpuhtauksien 
alkuperää . Alueellisia arvioita varten on kehitetty Suomen olosuhteita 
vastaavia mesoskaalan malleja, joilla arvioidaan kotimaisten päästöjen 
aiheuttamia laskeumia ja pitoisuuksia. Muista Euroopan maista Suomeen 
kulkeutuneiden epapuhtausmäärien arvioimiseen käytetään rikki- ja 
typpiyhdisteiden kaukokulkeutumismalleja, jotka on kehitetty ECE:n 
EMEP-projektin läntisessä meteorologisessa keskuksessa Oslossa. 
EMEP:in malleilla saatujen tu losten mukaan Suomen vuotuinen rikkilas
keuma on noin 300-1200 mg(S)/m2 ja typenoksidiperäisen typen 
laskeuma noin 50-300 g(N)/m2

• 

Mallien kehittely on erityisesti typpiyhdisteiden osalta vielä kesken 
epävarmojen päästöarvioiden, vertailuhavaintojen puutteen sekä typpiyh
disteiden monimutkaisen ilmakemian vuoksi. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): rikki, typpi, ilmalevitteiset 
epäpuhtaudet, mallit, Suomi 
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DEPOSITION AND CONCENTRA TIONS OF 
SULPHUR AND NITROGEN COMPOUNDS 

IN FINLAND 

by 
Kangas, L. 

Kangas, L. 1992. Deposition and concentrations of sulphur ane! nitrogen 
compounds in Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraporui 
Geo[ogica[ Survey 0/ Fin[and , Report o/Investigation 115, 60. 

Sulphur and nitrogen compounds are major impurities in the air and 
contribute to the formation of acid deposition . The concentration and 
deposition values of these compounds have two complementary sources: 
measuring data and computational models. 

The Finnish Meteorological Institute monitors the concentrations of 
sulphur and nitrogen compounds in the air and rainwater at several 
background stations and also checks air quality in various 10ca.Jities. 

The models can be used to estimate the concentrations of the compounds 
not directly measured and the amount of dry deposition, and to clarify the 
source of the impurities. Meso-scale models that estimate the deposition 
and concentrations caused by domestic emissions have been developed for 
regional assessments under Finnish conditions. The amounts of impurities 
transported to Finland from other European countries are estimated wilh 
the models of long-range transport of sulphur and nitrogen compounds 
developed at the western meteorological centre of the EMEP project of the 
EeE in Oslo. According to these models, annual sulphur deposition in 
Finland is about 300-1200 mg(S)/m2 and that of nitric oxide nitrogen 
about 50-300 mg(N)/m2

• 

The models, those for nitrogen compounds in particular, are still incom
plete due to uncertainties about emission values, the lack of comparison 
data and the complexity of the atmospheric chemistry of nitrogen 
compounds . 

Key words (GeoRefThesaurus , AGI): sulfur, nitrogen, air borne pollutants, 
models, Finland 
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LASKEUMAN KARTOITUS METSÄSAMMALTEN AVULLA 

Mäkinen, A. 

Mäkinen, A. 1992. Laskeuman kartoitus metsäsammalten avulla. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland, Report o/lnvestigation 115, 61. 

Useimmat metsäsammalet ottavat tarvitsemansa kosteuden ja ravinteet 
suoraan ilmasta ohuiden lehtiensä avulla. Tiheä sammalpatja pidättää 
tehokkaasti muitakin laskeuman komponentteja kuten raskasmetalleja, 
jotka voidaan määrittää kerätyistä sammalnäyueistä. Analyyseihin 
käytetään yleensä seinä- tai kerrossammalen nuorimpia (kolmen viimeisen 
vuoden) versoja, jotka eivat oie yhteydessä kivennäismaahan. Kun 
analyysitulokset merkitään karuapohjalle, nähdään laskeuman alueelliset 
erot ja kaukokulkeuman osuus. Pidemmistä aikasarjoista voidaan arvioida 
myäs ilmansuojelutoimenpiteiden vaikutus. 

Menetelmää on käytetty Pohjoismaissa 1960-luvulta alkaen . Tuorein 
kartoitus tehtiin kesällä 1991 samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa ja 
eräissä Keski-Euroopan maissa . Edellinen laajamittainen kartoitus on 
vuodelta 1985. 

Suomen näytteistä on määritetty 20 alkuaineen taustapitoisuudet. Ne 
alenevat vallitsevan tuulen suunnassa lounais- ja etelärannikolta koillista 
ja pohjoista kohden. Kasviravinteiden (K, Ca. Mg, Mn ja P) osalta muutos 
on vähäinen. metallien kohdalla selvempi. Laskeva gradientti on seuraava: 
Pb> V>Fe>Cr>AI>S b>Ni>As>Cd> Ti>Cu>Zn>Co>S>Se. Kaukokulkeutumi
sen pääsuunnat ovat Etelä-Suomessa lounaan ja kaakon väliltä, Lapissa 
idästä. Suurten taajamien, teollisuuslaitosten ja kaivosten vaikutus laskeu
maan on huomattava ja näkyy selvästi karttakuvissa . 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): ilmalevitteiset epäpuhtaudet, 
kerrsotuminen. sammalet, Suomi 
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MAPPING OF DEPOSITION WITH THE AID OF FOREST MOSS 

62 

by 
Mäkinen, A. 

Mäkinen, A. 1992. Mapping of deposition with the aid of forest moss. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland, Reporl o/Invesligation 115, 62 . 

Most forest mosses take the moisture and nu trients they need directly 
from the air through their thin leafs. A dense moss carpet ,also retains 
other deposition components such as heavy metals, the concentrations of 
which can then be analysed from moss sampies. The analyses are usually 
made on the youngest shoots (of the last three years) of red-stemmed 
feather moss or glittering feather moss, which are not in connection with 
mineral soil. Once plotted on a map the analytical data show the areal 
differences in deposition and the proportion of long-range transport. Data 
from longer periods permit the efficiency of air pollution control measures 
to be appraised. 

The method has been used in the Nordic countries since the 19605. In 
summer 1991 mapping was undertaken simultaneously in all Nordic 
countries and in some countries of continental Europe. T e previous 
large-scale mapping was done in 1985. 

The sampies collected in Finland were analysed for background 
concentrations of 20 elements. These decline in the direc:tion of the 
prevailing wind from the southwest and south coast towards the northeast 
and north. Changes in plant nu trients (K, Ca, Mg, Mn and P) a:re minor but 
in metals they are more distinct. The declining gradient is as folIows: 
Pb>V>Fe>AI>Sb>Ni>As>Cd>Ti>Cu>Zn>Co>S>Se. The main direction 
of long-range transport in southern Finland is from between the southwest 
and southeast and in Lapland from the east. The contribution of large 
population centres, industrial plants and mines to deposition is consider
able and is clearly visible on the map. 

Key words (GeoRef Thesaurus , AGI) : airborne pollutants, deposition, 
bryophytes, Finland 
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KERROSSAMMAL (HYLOCOMIUM SPLENDENS) 
GEOKEMIALLISEN KARTOITUKSEN 

JA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN 
NÄ YTEMATERIAALINA 
ITÄ-LAPIN ALUEELLA 

Niskavaara, H. & Lehmuspelto, P. 

Niskavaara, H. & Lehmuspelto, P. 1992. Kerrossammal (Hylocomium 
splendens) geokemiallisen kartoituksenja ympäristötutkimuksen näytema
teriaalina Itä-Lapin alueella. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 
- Geological Survey 0/ Finland, Reporl o/lnvesligalion 115, 63 . 

Kerrossammal (Hylocomium splendens) ottaa pääasiallisesti ravinteensa 
ilmasta ja sitä on kin käytetty näytemateriaalina kartoitettaessa ilmansaas
teiden levinneisyyttä. Pohjoiskalottiprojektissa kerättiin ltä-Lapin alueelta 
kesinä 1982-1983 yhteensä 2295 kerrossammalnäytettä noin 65000 
neliökilometrin suuruiselta alueelta. Tarkoitus oli selvittää kallio- ja 
maaperän vaikutus kerrossammalen kemialliseen koostumukseen alueella, 
jota pidettiin ilmansaasteiden suhteen yhtenä Euroopan puhtaimmista. 

Kaikkiaan 1085 kuivapoltetusta sammalnäytteestä analysoitiin ICP
AES:lla 30 alkuainetta . Rikki analysoitiin 378 polttamattomasta näytteestä 
Leco-analysaattorilla. 

Kuolan alueen metallurgisella teollisuudella on selvä vaikutus kerros
sammalen raskasmetallipitoisuuksiin Pohjois-Lapin ja Sallan alueilla. 
Erityisesti nikkeli ja kupari ilmentävät tämän saastevaikutuksen tasoa ja 
laajaa levinneisyyttä . Inarijärven itä- ja koillispuolella nikkelipitoisuudet 
ovat kymmenen kertaa suuremmat ku in Etelä-Lapissa . Mustavaaran 
kaivoksen ymparistössä on laaja raskasmetallianomalia, jota kuvastavat 
parhaiten korke at vanadiinipitoisuudet. Lyijyn ja kadmiumin pitoisuustaso 
nousee pohjoisesta etelään sekä asumattomilta asutuille alueille päin. 
Ravinnealkuaineiden anomaliakuvat puolestaan noudattavat geologisia ja 
kasvimaantieteellisiä aluejakoja . Ennakkoarvioiden vastaisesti sammalien 
rikkipitoisuuksien alueellinen jakauma noudattaa selvemmin kallioperän 
rikkipitoisia osia kuin ilman rikkimittauksilla 1980-1uvun lopulla 
todennettuja laskeuma-alueita . Todetut metsätuhoalueet eivät myöskään 
erotu metallipitoisuuksiltaan poikkeavina. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): ympäristögeologia, sammalet, 
ilmalevitteiset epäpuhtaudet, raskasmetallit, Lapin lääni, Suomi 
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GLITTERING FEATHER MOSS (HYLOCOMIUJf.lJ SPLENDENS) AS 
A SAMPLING MATERIAL FOR GEOCHEMICAL MAPPING AND 

ENVIRONMENTAL STUDIES IN EASTERN LAPLAND 

64 

by 
Niskavaara, H. & Lehmuspelto, P. 

Niskavaara, H. & Leh muspelto, P. 1992. Glittering feather moss 
(Hylocomium splendens) as a sampling material for geochemical mapping 
and environmental studies in eastern Lapland . Geologian tutkirnuskeskus, 
Tutkimusraportti - Geological Survey 01 Finland, Reporl 01ln1lesligalion 
115, 64. 

Glittering feather moss (Hylocomium splendens) takes most of its 
nutrients from the air. It has therefore been used as a sampling medium in 
mapping the distribution of atmospheric pollution. The Nordkalott project 
collected 2295 glittering feather moss sampies in summers 1982,-1983 in 
eastern Lapland from an area measuring 65 000 km2

• The objective was to 
study the impact of bedrock and soil on the chemical composition of 
glittering feather moss in an area considered as one of the regions in 
Europe least affected by atmospheric pollution. 

A total of 1085 dry-combusted moss sampies were analy!,ed for 30 
elements by lCP-AES. Sulphur concentrations were determined for 378 
non-combusted sampies with a Leco analyser. 

The metallurgical plants on the Kola peninsula have a marked effect on 
heavy-metal concentrations in glittering feather moss in northern Lapland 
and Salla . Nickel and cop per in particular indicate the magnitude and 
extent of this pollution. The nickel concentrations east and northeast of 
Lake lnarinjärvi are ten times higher than those in southern Lalpland. The 
Mustavaara mine is surrounded by an extensive heavy-metal anDmaly that 
is best reflected in the high vanadium values . The concentration level of 
lead and cadmium rises from north to south and from unpopu lated areas 
towards populated ones . The anomaly patterns of the nutrient elements 
follow the geological and geobotanic division. Contrary to expectations, 
the areal distribution of sulphur concentrations in mosse:; is more 
compatible with the sulphurbearing portions of the bedrock thaln with the 
deposition areas established in the 1980s on the basis of measurements of 
atmosphcric sulphur. Moreover, the metal concentrations in areas of forest 
damage are not anomalous. 

Key words (GeoRefThesaurus, AGl): environmental geology, bryophytcs, 
airborne pollutants, heavy metals, Lappi County, Finland 
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V ALTAKUNNAN METSIEN INVENTOINNIN TULOKSET 
KARTTOINA 

Ihalainen, A. & Tomppo, E 

Ihalainen, A. & Tomppo, E. 1992. Valtakunnan metsien inventoinnin 
tulokset karttoina . Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 
Geological Survey 0/ Finland. Report o/lnvestigation 115, 65. 

Valtakunnan laajuinen systemaattiseen otantaan perustuva metsien 
inventointi tehtiin Suomessa viimeksi vuosina 1977-84. Koealaryppäät 
(lohkot) sijaitsivat pääosassa maata 8x8 km:n välein. Lohkon muodostivat 
Etelä-Suomessa 41 koealaa, jotka sijaitsivat 100 metrin välein "kaakkoon 
aukeavan suorakulman sivuilla", ja Pohjois-Suomessa 20 tai 100 
koealaryvästä, jotka oli paikannettu systemaattisesti ilmakuville. Koealoja 
mitattiin yli 141 000 ja koepuita yli 66 000. 

Karttatulostusta varten muodostettiin kuvankäsitteIyohjelmien ja 
numeeristen rajojen avulla metsävaratietoja kuvaavia rasterikuvia, joissa 
kuvaelementin sivu oli 1 km. Kullekin kuvaelementille annettiin lähimmän 
tai lähimpien inventointilohkojen tiedot. Eri teemoista laskettiin painotettu 
liukuva keskiarvo "ikkunassa", jonka leveys oli 20--40 km. 

Kartta voidaan tehdä periaatteessa mistä tahansa teemasta, josta 
inventoinnissa kerätään tietoja . Keskeisimmät kar tat kuvaavat 
metsämaasadanneksen, soiden osuuden, puulaj isuhteiden ja puuston 
tilavuuden alueellista vaihtelua. Kartoista on mahdollista laskea alueittaisia 
metsävaratietoja. kun karttaan yhdistetään rajat. Menetelmää tullaan 
kokeilemaan kunnittaisten metsäveroperusteiden laatimisessa. 

Karttatulostuksen kehittelyssä kiinnitetään jatkossa huomiota mm. 
numeerisen karttatiedon, kuten järvi- ja peltomaskien käyttämiseen sekä 
tasoi tusmenetelmään. 

Laskennassa on käytetty inventoinnin laskentaohjelmia sekä 
Disimp-ohjelmistoa ja sitä täydentäviä omia Disimp-standardin mukaisia 
ohjelmia. Laskenta on tehty VAXstation 31 OO-työasemalla, jossa on 8 bitin 
värinäyttö, ja kartat on tulostettu paperille TEXTRONIX COLORQUICK
mus tes uihkukirjoittimella. 

A vainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI) : metsät, inventointi, kartat, Suomi 
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TUE RESUL TS OF TUE NATIONAL FOREST INVENTORY 
IN MAP FORM 

by 
Ihalainen, A. & Tomppo, E. 

Ihalainen, A. & Tomppo, E. 1992. The results of the national forest 
inventory in map form. Geologian tut.k:imuskeskus, Tutkimusraportti -
GeologicaI Survey 0/ Finland. Report o/Investigation 115, 66. 

The last nation-wide forest mensuration based on systematic sampling 
was made in Finland in 1977-84. In most parts of the country, the 
clusters of sampie plots (blocks) were located at intervals of 8 ,; 8 km. In 
southern Finland, the blocks were composed of 41 test plots, 100 m apart, 
along the sides of a right angle opening to the southeast. In northern 
Finland, there were 20 or 100 clusters of test plots systematically localized 
on aerial photos. In all, over 141 000 test plots and over 66 000 test trees 
were measured. 

For the map printing, raster images with a pixel size of 1 km2 were 
formed of the forest mensuration data with the aid of imageprocessing 
programs and numerical boundaries. Each picture element was given the 
data on the adjacent inventory block or blocks. A weighted slidin.g average 
was calculated from the different items in a window 20-40 km wide. 

In principle. a map can be made for any item for which data have been 
collected in the course of mensuration . The key maps show the areal 
variations in the forest cover percentage, the proportions of mire:s and tree 
species, and the volume of the tree stand. Areal forest reserves can be 
calculated from the maps if the maps are provided with boundaries . The 
method will be tested when compiling the criteria for municipal forest 
taxation. 

Future map printouts will make more use of numerical car tographic 
data, such as lake and field masks, and smoothing. 

The ca1culations were performed with the mensuration software and 
Disimp pro grams backed up by our own Disimp-standard programs. The 
work station was a VAXstation 3100 provided with an 8-lbit colour 
display . The maps were printed on paper with a TEKTRONIX 
COLORQUICK injection printer. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI) : forests , inventory, maps, Finland 
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HA VUPUIDEN RUNKOJÄKÄLIEN V AL T AKUNNALLINEN 
KARTOITUS 

Kuusinen, M., Mikkola, K. & Jukola-Sulonen, E-L. 

Kuusinen, M., Mikkola, K. & Jukola·Sulonen, E·L. 1992. Havupuiden 
runkojäkälien valtakunnallinen kartoitus. Geologian tutkimuskeskus, 
Tutkimusraportti - Geological Survey 01 Finland, Reporl ollnvesligation 
115,67. 

Yleisimpien havupuiden runkojäkälien esiintyminen ja runsaus 
selvitettiin valtakunnan 8. metsien inventoinnin pysyvillä koealoilla 
(yhteensä 2333 koealaa) vuosina 1985 ja 1986 (Pohjois-Suomi) . 
Ympyränmuotoiset koealat (pinta.ala 300 m2 

) ovat Etelä- ja Keski· 
Suomessa neljänä lohkona 16 km x 16 km hilassa ja Pohjois·Suomessa 
kolmena lohkona 24 km x 32 km hilassa. Kartoituksessa oli mukana 13 
jäkälajia tai · sukua. Jäkälien runsaus koealalla arvioitiin kolmen männyn 
tai kuusen rungolta ja oksilta 0.5-2.0 m korkeudelta. Samoilta koealoilta 
on kerätty tietoa metsikön rakenteesta, puustosta, maaperästä ja 
kasvillisuudesta. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää 
taustalaskeuman laajamittaisia vaikutuksia havupuiden runkojäkälälajis
toon. Samalla saatiin runsaasti tietoa tutkittujen lajien levinneisyydestä ja 
siihen vaikuttavista taustatekijöistä. 

llmasto. puulaji, metsikön ikä ja tiheys sekä rikkilaskeuma oliv at 
tärkeimpiä tutkittujen jäkälien levinneisyyttä säätelevistä tekijöistä. Lajit 
voidaan karkeasti jakaa kolmeen levinnneisyysryhmän: eteläiset 
(harmaahankakarve, viherkuprujäkälä), pohjoispainotteiset (Iupot, 
keltatyvikarve ja ruskoröyhelö) ja melko tasaisesti koko maahan levinneet 
(keltaröyhelö). Useimmat tutkituista jäkälistä suosivat vanhoja 
(>80·vuotiaita) metsiä, ja kuusella lajisto oli keskimäärin runsaampi kuin 
männyllä. Korkea rikkilaskeuma Iienee syynä luppojen ja naavojen 
nykyiseen niukkuuteen Etelä·Suomessa. Kokonaislajimäärä ja sen 
perusteella laskettu ilman puhtautta kuvaava IAP·indeksi oli korkein 
Pohjois·Suomen itäosassa ja alhaisin Kaakkois·Suomessa sekä aivan 
pohjoisimmassa Lapissa. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus. AGI): ympäristö, jäkälät. Conilerales. 
saastuminen. Suomi 
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NATIONAL MAPPING OF TRUNK LICHENS 
ON CONIFEROUS TREES 

by 
Kuusinen, M., Mikkola, K. & Jukola-Sulonen, E-L. 

Kuusinen, M., Mikkola, K, & Jukola-Sulonen, E-L. 1992. National 
mapping of trunk lichens on coniferous trees. Geologian tutkimu.skeskus, 
Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Reporl of Invesligalion 
115, 68. 

The occurrence and abundance of the most common lichens on the 
trunks of coniferous trees were studied in the permanent test plots (2333) 
of the eighth national forest mensuration in 1985 and 1986 (northern 
Finland). The circular test plots (300 m2 in size) in southern and central 
Finland are in four blocks arranged in a 16 km x 16 km grid and in 
northern Finland in three blocks in a 24 km x 32 km grid . The mapping 
covered 13 lichen species or genera. The abundance of lichens in the test 
plots was estimated on the trunks and branches of three pines or spruces 
at a height of 0.5-2 .0 m. Data on the structure, tree stand, soil and 
vegetation of the forest were collected from the same plots. The main aim 
of the study was to establish the large-scale effects of background 
deposition on lichen flora growing on coniferous tree trunks. At the same 
time, much valuable insight was gained into the distribution of these 
species and factors affecting the distribution. 

The dominant factors controlling the distribution of the lichen species 
studied are climate, tree species, the age and density of the forest, and 
sulphur deposition . The species can be roughly divided into three groups 
by distribution: southern lichens (Pseudeverniafurfuracea, Scoliciosporum 
chlorococcum), northern varieties (beard lichens, Parmeliopsis ,ambiqua, 
Cetraria chlorophylla) and those fairly evenly distributed over the whole 
country (Cetraria pinaslri). Most of the lichens favour old (>80 yr) 
forests, and the flora is richer on the spruce than on the pine. High sulphur 
deposition may be the reason for the present scarcity of beard lichens in 
southern Finland. The number of species and the IAP index, which 
measures the degree of atmospheric puridity, ca1culated from it were 
highest in the east of northern Finland and lowest in southeastern Finland 
and northernmost Lapland . 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI) : environment, lichens, Coniferales, 
pollution, Finland 
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METSIEN ELINVOIMAISUUS SUOMESSA 1986-89 

Lindgren, M., Jukola-Sulonen, E-L., Mikkola, K., Nieminen, T. & Salemaa, M. 

Lindgren, M., Jukola·Sulonen, E·L., Mikkola, K., Nieminen, T. & 
Salemaa, M. 1992. Metsien elinvoimaisuus Suomessa 1986-89. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland, Report o/lnvestigation 115, 69. 

Metsien elinvoimaisuuden kartoitustutkimus aloitettiin 1985 
Metsäntutkimuslaitoksella osana ILME-projektia. Koealaverkosto on otos 
valtakunnan metsien 8. inventoinnin pysyvistä koealoista, joita perustettiin 
v. 1985-1986 yhteensä 3009 kpl. Ympyrämuotoiset koealat (300 m2

) ovat 
Etelä-Suomessa neljän lohkoina 16x16 km:n hilassa ja Pohjois-Suomessa 
vastaavasti kolmen lohkoina 24x32 km:n hilassa. Tästä perusjoukosta 
valittiin metsien elinvoiman ekstensiivitutkimukseen 450 vuosittain 
inventoitavaa kangasmaiden koealaa. Neljän seurantavuoden aikana 
otoksessa on ollut kaikkiaan 1994 mäntyä, 1321 kuusta ja 206 lehtipuuta. 
Samat henkilöt tarkastivat samat puut samana ajankohtana vuosina 
1986-1989. Pu iden elinvoimatunnuksina käytettin mm. niiden lehti· ja 
neulasmassan arviota seka latvuksen värioireita. Lehtipuilta arvioitiin 
suhteellinen lehtikato ja havupuilta suhteellinen neulaskato 
(harsuuntuminen) sekä neulasvuosikertojen määrä. 

Kesällä 1989 harsuuntuneita puita (suhteellinen neulas- ja lehtikato yli 
20 %) oli kaikki puulajit huomioon ottaen 23.8 % tutkitusta 3521 puusta. 
Vuodesta 1988 vuoteen 1989 on havupuiden harsuuntuminen lisääntynyt 
eniten Lapissa ja eteläisimmässä Suomessa. Keski-Suomessa puut ovat 
jossain määrin toipuneet neulaskadosta. Nelivuotisen tutkimuskauden 
aikana kaikkien puulajien harsuuntuminen on lisääntynyt noin 10 %-yksik. 
köä. Kuusen harsuuntuminen on lisääntynyt 16.1 %-yksikköä vuodesta 
1986 (26 %) vuoteen 1989 (42.1 %). Vastaavana aikana männyn harsuun
tuminen on lisääntynyt 6 prosentista 12.2 prosenttiin. Neulasvuosikertoja 
oli enemmän Pohjois-Suomessa kuin Etelä-Suomessa. Vain suurimmat 
harsuuntumismuutokset näkyivät neulasvuosikenojen vähenemisenä. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): metsät, lehdet, neulaset, Suomi 
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VITALITY OF FINLAND'S FORESTS IN 1986-89 

by 
Lindgren, M., Jukola-Sulonen, E-L., Mikkola, K., Nieminen, T. & Salemaa, M. 

Lindgren, M., Jukola·Sulonen, E·L., Mikkola, K., Nieminen, T. & 
Salemaa, M. 1992. Vitality of Finland's forests in 1986-89. Geologian 
tutkimuskeskus. Tutkimusraporui - Geological Survey 0/ Finland, Report 
o/Investigation 115. 70. 

Studies on the vitality of forests was started in 1985 as part of the ILME 
project of the Finnish Forest Research Institute. The test plot network is 
a random sampie of 3009 permanent test plots of the eighth national 
mensuration established in 1985·1986. In southern Finland the cir,~ular test 
plots (300 m2

) are in four blocks arranged in a 16 km x 16 km grid and in 
northern Finland in three blocks in a 24 km x 32 grid . A total of 450 
moorland test plots included in the annual mensuration were selected from 
this basic population for the forest·vitality study. During the four years of 
monitoring. 1994 pines. 1321 spruces and 206 deciduous trees were 
sampled. The same people examined the same trees at the same time of 
year in 1986-1989. The vitality indexes of the trees were the estimated 
masses of their leafs and needles and indications of colour changes in the 
canopy. Relative leaf cast was estimated for the deciduous trees as were 
relative needle cast and the number of annual needle incrernents for 
coniferous trees. 

In summer 1989. defoliated trees (over 20% relative leaf and needle 
cast) accounted for 23 .8% of the 3521 trees studied. From 1988 to 1989, 
defoliation of coniferous trees increased most in Lapland and southernmost 
Finland. In central Finland. trees have recovered to some extent. During 
the four-year study period. defoliation of all tree species increased by 
about 10 percentage points. Spruce defoliation rose from 26% in 1986 to 
42.1 % in 1989, that iso by 16 .1 % percentage points . At the same time 
defoliation of pine increased from 6% to 12 .2%. The number of annual 
needle increments was higher in northern Finland than in southern Finland. 
Only the greatest changes in defoliation resulted in a decrease in the 
number of annual needle increments. 

Key word s (GeoRef Thesaurus, AGI) : forests. leaves. needles. Finland 
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PEL TOJEN VILJA VUUST ASON MUUTOS 
VUODESTA 1974 VUOTEEN 1987 

Erviö, R. 

Erviö, R. 1992. Peltojen viljavuustason muutos vuodesta 1974 vuoteen 
1987. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 
0/ Finland, Reporl o/Investigation 115, 71. 

Suomen viljelymaiden helppoliukoisten ravinteiden pitoisuus selvitettiin 
vuonna 1974 ja samoista peltolohkoista (1320 kpl) uudelleen 13 vuotta 
myöhemmin. 

Muokkauskerroksen (0--20 cm) maanäytteistä määritettiin maalaji, 
tilavuuspaino, orgaaninen hiili , sähkönjohtokyky, pH(H20) sekä hapanam
moniumasetaattiin (AAAc) uuttuvat Ca, K, Mg ja P sekä AAAc-EDTA:han 
uuttuvat Co, Cu, Mn, Mo ja Zn sekä kuumaan veteen uuttuva B. 

Koko aineiston keskimääräisinä muutoksina todettiin maan pH-arvon 
nousseen no in 0.2-yksikköä, kaliumin 10 %, fosforin 16 %, boorin 62 %, 
koboltin 19 %, kuparin 32 % ja molybdeenin pitoisuuden 27 %. Sinkki oli 
ainoa ravinne, jonka pitoisuus laski (22 %). Kalsiumin, magnesiumin ja 
mangaanin pitoisuuksissa ei todettu muutosta. Maan pH-arvon nousu on 
johtunut viljelymaiden kalkituksesta ja useimpien ravinteiden kohonnut 
taso jatkuvasta, runsaasta lannoituksesta. Booritason selvä nousu johtuu 
yhdistelmälannoitteisiin vuodesta 1972 lisätystä boorista. Sen sijaan 
sinkkiä ei vielä oie lisätty yleisesti lannoitteisiin, mutta alentuneen 
sinkkitasonkin pitäisi olla viljelykasveille riittävä. 

Tulokset on käsitelty myös maalajiryhmittäin ja alueittain, ni in että 
Suomi on jaettu viljelyvyöhykkeisiin etelästä pohjoiseen. Selviä tasoeroja 
ravinteissa on tällaisissakin ryhmityksissä löydetty. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): maanviljely, maaperä, ravinteet, 
seuranta, Suomi 
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THE CHANGE IN THE FERTILITY OF FIELDS 
FROM 1974 TO 1987 

by 
Erviö, R. 

Erviö, R. 1992. The change in the fertility of fields from 1974 1:0 1987. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraporui - Geological S~lrvey 0/ 
Finland, Reporl o/lnvesligalion 115, 72. 

The concentrations of readily soluble nu trients in agricultural land in 
Finland were determined in 1974, and from the same field plot!: (1320) 
again 13 years later. 

The sampies from the preparation layer (0-20 cm) were analysed for 
soil type, volume weight, organic carbon, electrical conductivity and pH 
(H20). They were also analysed for Ca, K, Mg and P leachable in acid 
ammonium acetate (AAAc), for Co, Cu, Mn and Zn leachable in 
AAAc-EDTA and for 8 soluble in hot water. 

The averages of the whole material increased as folIows : pH by 0.2 
percentage points, potassium by 10%, phosphorus by 16%, boron by 62%, 
cobalt by 19%, copper by 32% and molybdenum by 27%. Zinc was the 
only nutrient whose concentration declined (22%); the concentrations of 
calcium, magnesium and manganese remained unchanged. The increase in 
soil pH is due to the liming of agricultural land, whereas the inc:rease in 
the concentrations of most of the nu trients is attributed to persistent, heavy 
fertilization. The distinct rise in the boron level is due to the addition of 
boron to composite fertilizers since 1972. Zinc has not yet been added to 
the fertilizers commonly used. However, even if lower, the zillc level 
should be sufficient for cultivated plants. 

The results were also treated by soil group and area by dividing Finland 
into agricultural zones from south to north. Clear differences were found 
in nu trient levels between these groups, too . 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGl) : agriculture, soils, nu trients, 
monitoring, Finland 
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VILJELYMAIDEN RASKASMET ALLIKARTOITUKSET 
VUOSINA 1974 JA 1987 

Mäkelä-Kurtto, R. 

Mäkelä-Kurtto, R.1992. Viljelymaiden raskasmetallikartoitukset vuosina 
1974 ja 1987. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological 
Survey 0/ Finland, Report o/Investigation 115, 73 . 

Raskasmetallikartoituksia viljelymaiden muokkauskerroksesta on tehty 
MTTK:n maantutkimuksen tutkimusalan toimesta vuosina 1974 ja 1987. 
Vuonna 1974 tutkittujen näytepisteiden lukumäärä oli 2015 ja pisteet 
sijaitsivat kattavasti koko viljellyn Suomen alueella. Kaikista maanäytteis
tä määritettin yleisten kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi 
AAAc-EDTA:han uuttuvat Cr, Fe, Ni, Pb ja Sr. Tämän lisäksi kokonaise
lohopeapitoisuudet selvitettiin 361 näytepisteestä. Aqua regiaan uuttuva Cd 
analysoitiin 86 näytepisteestä, 0.5 N HN03:een uuttuva Cd 356 näy
tepisteestä ja AAAc-EDTA :han uuttuva Cd 207 näytepisteestä. 

Valtakunnallisen happamoitumisprojektin (HAPRO) yhteydessä 
maanäytteiden keruu samoilta peltolohkoilta uusittiin 1320 näytepisteen 
osalta vuonna 1987. Näytteistä määritettiin AAAc-EDTA:an uuttuvat Al, 
Cd, Cr, Fe, Ni ja Pb. Molempina vuosina todettiin alueellisia eroja 
viljelymaiden raskasmetallipitoisuuksissa . Etelä-Suomen pelloissa oli 2-3 
-kertaisesti sekä kadmiumia että lyijyä Pohjois-Suomen peltoihin 
verrattuna. Vuosien välinen vertailu osoitti,että muutoksia raskasmetallien 
uuttuvissa määrissä oli tapahtunut viljelymaissa 13 vuoden aikavälillä. 
Merkittävimmät muutokset olivat kadmiumin lisääntyminen 31 %:lla ja 
lyijyn väheneminen 16 %:lla. 

Paitsi maanäytteiden analyysitulokset niin myös näytepistettä koskevat 
tiedot on tallennettu tietokoneelle. Aineistosta on julkaistu tilastollisia 
karttoja ja aineistoa on mahdollista esittää kartoilla uusilla tavoilla. L.isäksi 
tarkkojen näytepaikkatietojen avulla viljelymaiden raskasmetallikartoitus 
on tarvittaessa mahdollista suorittaa uudelleen tulevaisuudessa . 

Avainsanat (GeoRefThesaurus, AG!): maanviljely, maaperä, raskasmetal
lit, seuranta, Suomi 

Ritva Mäkelä -Kurtto , Maatalouden lutkimuskeskus, 31600 lokioinen 

73 



Ympäristötieteelliset kartat ja kartoitushankkeet Suomessa 
SlmImßry: Eflviroflf1Ufllal maps afld eflvironf1Unlal surveying projecls in Finland 
Toim. (uh.) TImo Kukkonen & Heikki Tanskanen 
Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Reporl 0/ /nvesligGl/ion 115,74. 1992. 

74 

HEAVY-METAL MAPPING OF AGRICULTURAL LANDS 
IN 1974 AND 1987 

by 
Mäkelä-Kurtto, R. 

Mäkelä-Kurtto, R. 1992. Heavy-metal mapping of agricultural lands in 
1974 and 1987. Geologian tutkimuskeskus. TUtkimusraportti - Geological 
Survey 0/ Finland, Reporl o/lnvesligation 115, 74. 

The soil science department of the Agricultural Reseach Centre mapped 
the heavy-metal concentrations in the preparation layer of agriculturalland 
in 1974 and 1987. In 1974. a total of 2015 test points covering the whole 
cultivated part of Finland were studied. All soil sam pies were analysed for 
the common chemical and physical properties and for Cr, Fe, Ni. Pb and 
Sr soluble in AAAc-EDTA. In addition. total mercury concentrations were 
determined at 361 sampling points . Sampies from 86 test points were 
analysed for Cd soluble in Aqua regia. those from 356 test points for Cd 
soluble in 0.5 N HN03 and those from 207 test points for Cd !.oluble in 
AAAc-EDTA. 

In the course of the national acidification project (HAPIRO). soil 
sampies were collected from 1320 test points of the same field plots in 
1987. The sampies were analysed for Al. Cd. Cr. Fe. Ni and Pb soluble in 
AAAc-EDTA. In both years. differences were noted in the heavy -metal 
concentrations in agriculturalland between areas. The cadmium and lead 
concentrations in fjelds in southern Finland were higher than those in 
fields in northern Finland by a factor of 2-3. The concentrations of the 
soluble heavy metals in agricultural land had changed in 13 years. the 
greatest changes being the increase in the cadmium concentration by 31 % 
and the decrease in the lead concentration by 16%. 

The analytical data and the data on test points are stored in a I;omputer. 
The material has been used to publish statistical maps. but other types of 
map can also be produced from it. Owing to the accuracy of the test point 
data. it will be possible to repeat the mapping of heavy-metal concentra
tions in agricultural land when necessary . 

Key words (GeoRef Thesaurus. AGI): agriculture. soils. heavy metals. 
monitoring. Finland 
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GEOLOGISET JA GEOFYSIKAALISET KARTAT 
- TAUSTATIETOA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIIN 

Kukkonen, I. & Tanskanen, H. 

Kukkonen, I. & Tanskanen, H. 1992. Geologisetja geofysikaaliset kartat 
- taustatietoa ympäristötutkimuksiin. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimus
raportti - Geological Survey 0/ Finland, Report o/Investigation 115,75. 

Maankamaran geotieteelliset kartoitukset ovat osa maa- ja kallioperän 
tutkimusta, joka selvittää mm. kallio- ja maaperän syntyä, koostumusta ja 
rakennetta sekä luonnonvaroja. Maa- ja kallioperä muodostavat perustan, 
jonka päällä ekosysteemit toimivat, joten tietoja maankamarasta voidaan 
hyödyntää myös moniin ympäristötutkimuksiin. 

Geologian tutkimuskeskus vastaa useiden valtakunnallisten geotieteellisten 
kartoitusohjelmien toteuttamisesta . 

Koko valtakunnan peittäviä karttoja kallio- ja maaperästä, maaperän 
geokemiasta, pohjaveden koostumuksesta ja geofysikaalisista suureista on 
saatavana eri mittakaavoissa. Kallioperäkartat sisältävät tietoja mm. 
kivilajien alueellisesta jakaumasta ja rakennegeologiasta . Koko Suomen 
kallioperäkarua on saatavana mittakaavoissa 1: 1 milj . ja 1 : 2 milj. Lisäksi 
1 : 400 000 mittakaavaiset yleiskartat kattavat koko valtakunnan. Kallioperä
kartoitusta toteutetaan tällä hetkellä 1: 100000 karttalehdittäin . Tällä 
hetkellä (1992) kartoitettu alue kattaa yli 50 % Suomen pinta-alasta. 

M aaperäkartat kuv aavat maalaj ien alueellista esiintymistä. Maaperäkartoi
tusta tehdään yhteistyössä MMH :n kanssa Maaperästä on saatavissa koko 
Suomen kattavat yleiskartat mittakaavoissa 1 : 1 milj. ja 1 : 2 milj . Mittakaa
vassa 1 : 400000 olevia yleiskarttalehtiä on saatavana lähes koko maasta. 
Kaikkein tärkein maaperätieto saadaan 1 : 20000 ja 1 : 50000 mittakaavaisis
ta maaperän peruskartoista, joita on saatavana Ete1ä- ja Lounais-Suomesta. 

Aerogeofysikaaliset kartat ovatjoko magneetti- tai sähkökenttäkarttoja tai 
säteilykarttoja. Kartat perustuvat lentokoneesta 150 ja 40 metrin korkeudelta 
tehtyihin mittauksiin . Ne kuvaavatmaankamaran magneettisten mineraalien 
ja sähköä johtavien maa- ja kivilaj ien esiintymistä sekä luonnon radioaktii
visten U-, Th- ja K-isotooppien pitoisuutta maankamaran pintaosassa. 
Aerogeofysiikan karttoja on saatavana useissa eri mittakaavoissa 1 : 2 milj . 
yhdistelmistä 1 : 20000 peruskarttamittakaavaan saakka. 

Geokemiall isten karttojen avulla selvitetään allcuaineiden esiintymistä ja 
jakautumista maa-ja kallioperässä. Tällä hetkellä laajinja yhtenäisin aineisto 
perustuu moreenin geokemialliseen kartoitukseen, joka on suoritettu koko 
S uomen alueelta näytteenottotiheydellä 1 /300km2

• Kartatovatmittakaavassa 
1 : 2 milj . Parhaillaan on käynnissä alueellisen geokemian kartoitus, joka 
perustuu näytteenottotiheyteen 1/16 km2

• Kartat ovat mittakaavassa 
1 : 400 000 ja ne peittävät (1992) noin 80 % Suomen pinta-alasta. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AG!) : geologiset kartat, sovellukset, 
ympäristögeologia, Suomi 
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GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL MAPS - BACKGROUND 
INFORMA TI ON FOR ENVIRONMENT AL STUDIES 

by 
Kukkonen, I. & Tanskanen, H. 

Kukkonen, I. & Tanskanen, H. 1992. Geological and geophysical maps
background information for environmental studies . Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraporui - Geological Survey 0/ Finland, Reporl 
o/Invesljgaljon 115,77. 

Geoscientific soil and bedrock mapping is integral to studies on the genesis, 
composition and structure of rocks and soil and their resources . As the soil 
and bedrock are the substrata on which ecosystems function, geodata have 
applicability in many environmental studies. 

The Geological Survey of Finland (GSF) is responsible for numerous 
nation-wide geoscientific mapping programmes. Anoverview ofthe mapping 
operations conducted by the GSF and examples of the maps produced are 
presented. 

Nation-wide maps of pre-Quaternary rocks and Quaternary deposits, soil 
geochemistry, groundwater composition and geophysical properties are 
available on various scales. The maps ofpre-Quaternary rocks are a source 
of information about the areal distribution of rock types and :;tructural 
geology. The map covering the whole bedrock of Finland is available on 1:1 
million and 1:2 million scales . Also availableare general maps on I :400 000 
scale covering the whole country . The pre-Quaternary rocks are currently 
being mapped as 1: 100 OOO-scale sheets that at the moment (1992) cover over 
50% of the surface of Finland. 

The maps of Quaternary deposits show the areal distribution of soil types. 
The mapping is done in co-operation with the National Board of Survey. 
General maps of the Quaternary deposits of Finland are available on 1: 1 
million and 1:2 million scales. Maps on 1 :400000 scale cover almost the 
whole country. The most accurate information is recorded on the 1:20000 
and 1 :50000 scale basic maps for southern and southwestern FinJand. 

Aerogeophysical maps are either maps showing magnetic or electri.cal fields 
orradiation maps. Based on airborne measurements made from an altitude of 
150 m or 40 m, the maps depict the occurrence of magnetic minerals and 
electrically conductive soils and surficial rocks, and the concentl'ations of 
naturally radioactive isotopes of U, Th and K on the ground surface. 
Aerogeophysical maps are available on 1:2 million to 1 :20000 scales . 

Geochemical maps show the occurrence and distribution of eleme:nts in the 
soil and bedrock. The most extensive and coherent material now available is 
based on the geochemical mapping oftill, which has been conducted over the 
whole country at a sampie density of 1/300 km2

• The maps are on 1:2 million 
scale. Areal geochemical mapping is under way at a sampie density of 1/16 
km2

• The maps, which are compiled on 1 :400 000 scale, now 1992 cover 
about 80% of the country . 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI) : geological maps, app Hcations, 
environmental geology, Finland 
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MOREENIGEOKEMIAN KARTTOJEN SOVELTAMINEN 
YMP ÄRISTÖTUTKIMUKSIIN 

Koljonen, T. 

Koljonen, T.1992. Moreenigeokemian karttojen soveltaminen ympäristö
tutkimuksiin. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological 
Survey 0/ Finland, Report o/lnvestigation 115,77. 

Geokemiallinen tutkimus saavutti maassamme uuden kehitysvaiheen, 
kun Geologian tutkimuskeskuksessa päätettiin tuottaa sarja Atlas-kartasto
ja, joissa selvitetään alkuaineiden esiintymistä koko Suomen alueella. 
Tutkittaviksi näyteainekseksi on valittu kallio-, moreeni-, maannos-, 
purosedimentti - ja vesinäytteet. Kustakin aineksesta saadut tulokset 
julkaistaan erillisinä monografioina. Tähän mennessä on valmistunut 
Suomen Geokemian Atlas, Osa 1: Suomen pohjavesien hydrogeokemialli
nen kartoitus. Osa 2 : Moreeni valmistuu lähitulevaisuudessa ja muut osat 
vuosikymmenen loppuun mennessä . 

Moreenitutkimusta varten kerättiin 1 057 näytettä eli yksi näyte 300 km2 

kohden ja moreenin hienoaineksesta « 0.06 mm) määritettiin n. 40 
alkuaineen kokonaispitoisuus ja kuningasvesiliukoinen pIt01SUUS. 
Tutkimusta tarkennetaan uudella, tiheämmällä pisteverkolla tehdyllä 
kartoituksella, jossa näytetiheytenä on yksi näyte/4 km2

• Tämän alueellisen 
kartoituksen näytteenotto on päättynyt (1992) ja analytiikka peittää yli 
95 % maastamme. Työ valmistuu vuosikymmenen puoliväliin mennessä. 

Moreenin hienoaineksen kemiallinen koostumus kuvastaa hyvin kallio
perän keskikoostumusta ja happoliukoinen osa alkuaineiden saatavuutta 
ravinteena. Tähän mennessä on todettu mm. alkuaineiden jakaantumisessa 
esiintyvän merkittäviä alueellisia vaihteluja. Useiden alkuaineiden on 
havaittu esiintyvän siksi runsaina, että ne saattavat haitata elintoimintoja, 
mutta toisaalta monet esiintyvät siksi pieninä pitoisuuksina, että niiden 
puute ravinteena on mahdollinen laajoilla alueilla. Kartoituksella on näin 
ollen huomattava merkitys mm. selvitettäessä alkuaineiden esiintymistä ja 
käyttäytymistä luonnossa . 

Huomattavaa on, että kartoituksen yhteydessä saadusta aineistosta 
voidaan tuottaa erilaisia johdannaiskarttoja. Mahdollisten karttojen määrä 
on lähes rajaton, koska yksittäisillä kartoilla voidaan esittää useita eri 
muuttujia, erilaisiin analyysimenetelmiin perustuvia tuloksia tai jopa 
pitoisuuksista johdettuja laskennallisia suureita. Jotta saadut tulokset 
voidaan mahdollisimman suuressa määrin hyödyntää, geologian tutkimus
keskuksen geokemian osastossa on kehitetty jatkotutkimuksia varten 
käyttajäystävällisiä, ATK-pohjaisia kartanpiirustusohjelmia. Saadut 
analyysitulokset on myös tallennettu silen, että ne ovat tarvittaessa helposti 
saatavissa tutkimuskäyttöön. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): geokemialliset tutkimukset, 
moreeni, geokemialliset kartat, Suomi 
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THE APPLICATION OF TILL GEOCHEMISTRY MAPS 
IN ENVIRONMENTAL STUDIES 

by 
Koljonen, T. 

Koljonen, T. 1992. The application of till geochemistry maps in environ
mental studies . Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraporui - Gt,ological 
Survey of Finland, Reporl of lnvestigalion 115, 78. 

With the decision of the Geological Survey of Finland (GSF) to produce 
a set of Atlas maps of Finland illustrating the occurrence of elements in 
Finland, geochemical research in this country entered a new era. The 
studies are based on rock, till, soil, stream sediment and water sampies. 
The results for each of these sampie types are published as separate 
monographs. So far, the Geochemical Atlas of Finland Part I : The 
hydrogeochemical mapping of Finland 's groundwaters is ready. Part 2: 
Till, will be ready be fore long and the other parts by the end of the 
decade. 

For the till study 1 057 sampies were taken, i.e. one sampie per 300 
km2

• The fines «0.06 mm) in till were analysed for the total concentra
tions of about 40 elements and for the concentrations soluble in Aqua 
regia . The study was supplemented with new maps compiled on a denser 
sampling grid of one sampie per 4 km2

• The sampling in com:pleted in 
1992 and analyses for this regional mapping already cover oveJr 95% of 
Finland, and should be ready by the mid -nineties. 

The chemical composition of the fines in till reflects the mean 
composition of the bedrock, and the abundance of elements soluble in 
acids shows the availability of these elements as nu trients. Significant 
differences have emerged in the distribution of elements between areas. 
The abundances of many elements are so high that they may have an 
adverse effect on vital functions . And yet the abundances of many other 
elements are so low that deficiencies in these elements as nutrients may 
occur over large areas. Therefore, the maps are an important contribution 
to our knowledge of the occurrence and behaviour of the elements in 
nature. 

The data obtained from mapping can be converted to an almost infinite 
number of derivative maps, because several parameters, data :produced 
with different analytical methods, and computational quantities deduced 
from the concentrations can all be plolled on maps . For follow -up studies 
the Geochemistry Department of the Geological Survey of Finland has 
developed user-oriented, computer-based cartographic programs. The 
stored analytical data can be readily accessed for research . 

Key words (GeoRefThesaurus, AGI) : geochemical surveys, till, g,eochemi
cal maps, Finland 
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ALKEMIA - YMPÄRISTÖGEOKEMIAN 
TIETOKANNA T JA OHJELMA T 

Ahlsved, C., Lampio, E. & Tarvainen, T. 

Ahlsved, C., Lampio, E. & Tarvainen, T. 1992. ALKEMIA - Ympäris
tögeokemian tietokannatja ohjelmat. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimus
raportti - Geological Survey 0/ Finland, Reporl o/lnvesligalion 115, 79. 

Alkemia on Geologian tutkimuskeskulcsen geokemian osastossa kehitetty 
tietokanta- ja ohjelmistopaketti joka yhdistää hanlckeiden seurantatiedot 
kenttätietoihinja analyysitulosiiin. Analyysitulolcsia voi käsitellä Alkemian 
kartanpiirto-ohjelmilla ja kaupallisella SPSS tilasto -ohjelmistolla. 

lärjestelmän tietokantoihin on tähän mennessä tallennettu moreeni-, 
purosedimentti-, järvisedimentti-, kallioperä- ja vesinäytteiden näytetietoja 
ja analyysituloksia sekä hanlckeiden seurantatietoja. Seurantatietoja ovat 
suunnitelmat, vastuuhenkilöt, aluerajaulcset sekä näytteenoton analalysoin
nin ja tuloskäsittelyn edistymistä kuvaavat tiedot. Valmiita karttoja voi 
tilata arkistosta Alkemian sisältämien viitetietojen perusteella. 

Alkemian kartanpiirto-ohjelmilla voi tehdä symboli-, väripinta- ja 
varjostuskuvia sekä näiden yhdistelmiä useimmista numeerisista muuttujis
tao Geologian tutlcimuskeskus piirtää tilauksesta erikoiskarttoja myös 
muiden yritysten aineistoista. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI) : geokemialliset tutkimukset, 
tietokannat, ALKEMIA, Suomi 
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ALKEMIA - ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY DATABANK 
AND PROGRAMS 
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by 
Ahlsved, C., Lampio, E. & Tarvainen, T. 

Ahlsved, C., Lampio, E. & Tarvainen, T. 1992. ALKEMIA - Environ
mental geochemistry databank and pro grams. Geologian tutkimuskeskus, 
Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Report o/lnvestigation 
115, 80. 

ALKEMlA, a databank and pro gram package developed at the G eochem
istry Department of the Geological Survey of Finland (GSF), links the 
monitoring data of the projects to fjeld and analytical data . Analytical data 
can be treated with the ALKEMIA cartographic programs and with the 
commercial SPSS statistics programs. 

So far, sampie and analytical data on till, stream sedim.!nt, lake 
sediment, bedrock and water sam pies and the monitoring data on projects 
have been stored in the databanks of the system. The monitoJing data 
inc1ude information about plans, people in charge, boundaries, and 
progress in sampling, analysing and data processing . Maps can b,e ordered 
from the archives using the references in ALKEMlA. 

The ALKEMIA cartographic program can produce symbol, colour and 
shading pictures and their combinations from most of the numerical 
variables. On order, the GSF also produces special maps from the data of 
other organizations . 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): geochemical surveys, dllta bases, 
ALKEMlA, Finland 
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MAANKÄ YTTÖKARTOITUS HAILUODOSTA 

Colpaert, A. 

Colpaert, A.1992. Maankäyttökartoitus Hailuodosta. Geologian tutkimus
keskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Report 0/ 
Invesligation 115, 81. 

Hailuodon maankäytön kartoitus on osa Fysionomisten Ympäristön 
Muutosten Seuranta -projektista (FYMUS) . Tutkimuksen tavoite oli 
kehittää ja kokeilla kaukokartoitukseen Iiittyviä ohjelmia ja laitteita. 

Lähtöaineistona oli Landsat TM 5 -satelliittikuva 191 14 D vuodelta 
1987 (20.07.87). Kuva on täysin pilvetön ja otettu viikon kestäneen 
poutajakson jälkeen. Tarkoitus oli laatia maankäyttökartta mittakaavassa 
1 : 50 000. Luokitus on tehty "Iyhin etäisyys" -algoritmilla. Kartan 
tarkistamiseksi on käytetty vääräväri-i1makuvia, peruskarttoja ja maastoha
vaintoja. 

Kokemukset osoittavat että tällaisia karttoja voidaan käyttää suunnittelu
pohjana. 1 : 50000 mittakaava on riittävä yleistämisaste, jonka päälle 
voidaan Iisätä topografia ym. 

Maanmittaushallituksen tekemä maankäyttö- ja puustoluokitus samalta 
alueelta osoittautui vertailussa huonoksi. Tämä johtuu todennäköisesti 
tukipisteiden sijainnista ja lukumäärästä. Esimerkiksi peltoala oli MMH:n 
luokituksessa no in 3 kertaa enemmän kuin todellisuudessa. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): maankäyttö, kartat, Hailuoto, Oulun 
lääni, Suomi 
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LAND USE MAPPING ON THE ISLAND O:F HAILUOTO 

by 
Colpaert, A. 

Colpaert, A. 1992. Land use mapping on the island of Hailuoto. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraporui - Geological Survey 0/ 
Finland, Report o/Investigation 115, 82. 

Land use on Hailuoto has been mapped as part of the Monitoring of the 
Physiognomie Changes in the Environment (FYMUS) projeet. The 
objeetive of the study was to develop and test programs and instruments 
pertinent to remote sensing. 

The work was based on the satellite image Landsat TM 5191 14 D from 
1987 (20.07.87). This image, whieh is completely c1oudless, was taken 
after one fuB rainless week. The aim was to eompile aland u se map on 
1 :50 000 seale. The c1assifieation was made with the "shortest distance" 
algorithm. The map was checked with the aid of false-eolour aerial photos, 
basic maps and field observations. 

The results show that maps like these ean be used as al basis for 
planning. A map on 1:50000 scale is sufficiently general for topographie 
and other details to be overprinted. 

The land use and tree stand c1assifieation maps of the same area 
produced by the National Board of Survey (NBS) were not so good, 
probably owing to the loeation and number of ground eontrol points. Thus, 
for example, the surfaee area of fields in the NBS c1assifieation was about 
three times higher than it is in reality. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AG!): land use, maps, Hailuoto, Oulu 
County, Finland 
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MUUTTUNUT JA TUHOUTUNUT HARJUMAISEMA SUOMESSA 

Lyytikäinen, A. 

Lyytikäinen, A. 1992. Muuttunut ja tuhoutunut harjumaisema Suomessa. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland, Report o/Investigation 115, 83. 

Harjumaiseman (lajittuneiden sora- ja hiekkamuodostumien alueet) 
maankäyttö aiheuttaa välittömiä tai välillisiä ympäristövaikutuksia. 
Muutokset ovat palautuvia tai palautumattomia. Tuhoutuneena voidaan 
harjumaisemaa pitää, kun muoto ja rakenne sekä luonteenomaiset 
kasvillisuustyypit, kasvisto ja eläimisto pysyvästi häviävät. 

Ihmistoiminta, antropogeeniset prosessit, on muuttanut maamme harju
maisemaa jo yli seitsemän vuosituhannen ajan. Kuitenkin vasta Iiikenne
verkon, taajamien sekä teollisuuslaitosten ja -alu eiden rakentaminen on 
vii meisten 50 vuoden aikana saanut aikaan todella laajoja ja pysyviä 
muutoksia. 

Vanhastaan tunnettuja esimerkkejä laajalti muuttuneista muodostumajak
soista ovat mm. Kallahden-Tuusulan-Nukarin harjujakso Helsingin 
seudulla, Maskun-Laitilan-Pyhärannan harjujakso Turusta luoteeseen, 
Kangasalan-Tampereen-Ylöjärven saumamuodostumajakso sekä useat 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan harjujaksot. Kansainvälisesti merkittävin 
kvartäärigeologinen muodostumamme, Salpausselät, on erittäin voimak
kaan muuttavan toiminnan kohteena. 

Muuttuneet ja tuhoutuneet harjualueet painottuvat alueellisesti Etelä- ja 
Väli-Suomeen ja erityisesti rannikkovyöhykkeelle, mutta alaltaan 
pienempiä, joskin maisemassa näkyviä muutoksia esiintyy pohjoisinta 
Lappia myöten. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): ympäristögeologia, harjut, 
maisemat, maankäyttö, Suomi 
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F NLAND'S ALTERED AND LEVELLED ESKER LANDSCAPE 

by 
Lyytikäinen, A. 

Lyytikäinen, A. 1992. Finland's altered and levelled esker landscape. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraporui - Geological Survey of 
Finland, Reporl of lnvesligalion 115, 84. 

Land use in an esker landscape (areas of sorted gravel and sand forma
tions) always affects the environment in some way, whether directly or 
indirectly . The changes are reversible or irreversible. The esker !.andscape 
can be considered as levelled (destroyed) if its form and structure and its 
characteristic vegetation types, flora and fauna disappear permanently. 

Anthropogenic processes have been modifying the Finnish esker 
landscape for over seven millenia. However, it is only with the .;onstruc
tion of roads and railways, population centres and industrial plant during 
the last 50 years that really extensive and permanent changes have taken 
place. 

Well-known examples of radically altered esker landscapeH are the 
Kallahti-Tuusula-Nukari esker chain in the He1sinki a:rea, the 
Masku-Laitila-Pyhäranta chain northwest of Turku, the Kangasala
Tampere-Ylöjärvi interlobate system, and several esker systems 'in central 
and northern Ostrobothnia . The Salpausselkäs, internationally by fa:r the 
most important Quaternary formation in Finland, a:re the focus of processes 
that a:re jeopardizing their character in an alarming fashion . 

Most of the altered and levelled esker areas are in southern and central 
Finland , in the coastal zone in particula:r. Nonetheless, changes smaller in 
extent but equally c1early visible in the landscape, a:re en<;ountered 
throughout the country, right up to northernmost Lapland. 

Key words (GeoRef Thesaurus , AGI) : environmental geology, eskers, 
landscapes, land use, Finland 
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POHJA VESIALUEIDEN KARTOITUS JA LUOKITUS 

Hatva, T. 

Hatva, T. 1992. Pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus . Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Report 
o/lnves/iga/ion 115, 85. 

Kartoituksen tavoitteena on lisätä tietoa pohjavesialueiden sijainnista ja 
hydrogeologisista olosuhteista, käyttökelpoisuudesta ja pohjaveden 
laadusta. Tätä varten kartoitetaan vedenhanldnnalle tärkeiden pohja
vesialueiden lisäksi vedenhanldntaan soveltuvat ja muut pohjavesialueet 
ja pohjavettä uhkaavat vaaratekijät sekä luoldtellaan eri alueet käyttökel
poisuutensa ja suojelutarpeensa mukaan . 

Käsitettä tärkeä pohjavesialue on laajennettu koskemaan myös osaa 
haja-asutuksen yhteisvedenhankintaan tarvittavista pohjavesialueista. 
Vanhan määritelmän mukaan tärkeisiin pohjavesialueisiin kuuluvat pää
asiassa sellaiset alueet, joiden pohjavettä käytetään liittyjämäärältään yli 
200 henkilöä käsittävassä vesilaitoksessa. Uuden määritelmän mukaan 
pohjavesialue on tärkeä, jos vettä käytetään yli 10 asuinhuoneiston 
yhteiseen vedenhankintaan. 

Vedenhanldntaan sove1tuvilla alueilla tarkoitetaan pohjavesialueita, jotka 
soveltuvat vedenhankintaan, mutta joille ei toistaiseksi oie osoitettavissa 
käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhanldnnassa. Muut 
pohjavesialueet ovat alueita, joiden hyödyntäkelpoisuuden arviointi vaatii 
lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai 
muuttumisuhan selvittämiseksi. Vedenhankintaan soveltuvia ja muita 
pohjavesialueita ei oie aikaisemmin kartoitettu ja luoldteltu. 

Pohjavesialueiden luokituksen avulla pyritään edistämään yhdyskuntien 
ja haja-asutuksen sekä kriisiajan vedenhankintaa. Pohjavesialueiden 
määrittäminen ja pohjavettä uhkaavien vaarojen selvittäminen helpottaa 
pohjavesialueiden valvontaa. 

Avainsanat (GeoRefThesaurus, AGI): pohjavesialueet, kartoitus,luoldtus, 
vedenhanldnta, Suomi 
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MAPPING AND CLASSIFICATION OF GROUNDWATER AREAS 

86 

by 
Hatva, T. 

Hatva, T. 1992. Mapping and classifieation of ground water areas. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraporui - Geological SI~rvey 0/ 
Finland, Repor/ o/lnves/iga/ion 115, 86. 

The aim of the mapping is to provide insight into the 10eation, 
hydrological eonditions, usability and quality of groundwater. To this end 
groundwater areas important or suitable for water supply and other 
groundwater areas are mapped and the faetors endangering groundwater 
are studied. The areas are also classified in terms of usefulness and need 
for proteetion. 

The eoneept important groundwater area has been extended to inc1ude 
some of the groundwater areas appropriate for the joint water supply of 
sparsely-populated rural areas. In the old definition, the eoneept referred 
mainly to areas in whieh the groundwater is used by water supply plants 
serving over 200 people. The new definition classifies a groundwater area 
as important if its water is used for the joint supply of over 10 dwellings. 

By areas suitable for water supply are meant groundwater area~; eapable 
of supplying water but whieh, for the time being, eannot be used for this 
purpose for population eentres, rural areas, ete. Other groundwater areas 
are those whose usability eannot be assessed without further studies on 
water availability, quality, pollution and the risk of ehanges in water 
quality . This is the first time that groundwater areas suitable for water 
supply and other groundwater areas have been mapped and clas:;ified. 

The purpose of the elassifieation of groundwater areas is to ensure a 
eontinuous supply of water to population eentres and rural an:as at all 
times ineluding times of erisis . The determination of groundwater areas 
and threats to groundwater facilitate monitoring. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): ground water provinees, surveys, 
c1assifieation, water supply, Finland 
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HYDROGEOKEMIALLINEN KARTOITUS 
YMP ÄRISTÖMUUTOSTEN ILMENT ÄJÄNÄ 

Lahermo, P. 

Lahermo, P. 1992. Hydrogeokemiallinen kartoitus ympäristömuutosten 
ilmentäjänä. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological 
Survey of Finland. Report of lnvesligation 115, 87. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on vuodesta 1978 lähtien kartoittanut 
systemaattisesti pohjaveden laatua kokoamalla vesinäytteitä lähteistä, 
kaivoista ja kallioporakaivoista. Tällä hetkellä tiedostossa on noin 10000 
veden laatuhavaintoa Tämä aineisto tarjoaa koko maata kattavaa tietoa 
pohjaveden yli kymmenen vuoden takaisesta ja nykyisestä laadusta. 
Valtakunnallisen kartoitustiedon lisäksi GTK suorittaa pohjaveden laadun 
seurantaa eräillä alueilla, mm Lammilla. Nämä aineistot antavat hyvän 
pohjan arvioitaessa veden alueellisten laatuerojen syitä ja erityisesti 
ympäristön muuttumisen aiheuttamia muutoksia pohjaveden laadussa. 

Lähdevedet edustavat nopeasti hydrologisessa kierrossa vaihtuvia vesiä, 
joihin ympäristömuutokset ensiksi vaikuttavat. Maan eteläosan lähdevesien 
50.- ja NO)-pitoisuudet ovat selvästi korkeammat kuin pohjoisessa, mihin 
on syynä laskeumaperäinen kuormitus. Veden happamuus ei oie yhtä 
selväpiirteisesti riippuvainen happaman laskeuman määrästä, vaan pH:hon 
vaikuttavat myös maa- ja kallioperän mafisten ja felsisten tai karbonaatti
mineraalien suhteelliset määrät. Kauemmin hydrologisessa kierrossa 
viipyvien kaivovesien koostumus on riippuvainen akviferin geokemiallises
ta ympäristöstä, ja esim. happaman laskeuman vaikutus riippuu enemmän 
hydrogeologista olosuhteista kuin itse laskeuman laadusta ja määrästä. 
Kallioporakaivovesien laatu riippuu ratkaisevasti kallioperän ja sitä 
peittävän maaperän koostumuksesta ja rakosysteemien rakenteesta. 
Happamia pohjavesiä tavataan monenlaisissa geologissa muodostumissa, 
mikä viittaa siihen, että happamuutta aiheuttavat happaman laskeuman 
ohella monet muutkin ympäristötekijät, kuten primaaristen sulfidimineraa
lien rapautuminen maa- ja kallioperässä sekä erityisesti rannikkoalueiden 
savi- ja silttikerrosten sekundaariset rikkiyhdisteet. 

Pohjaveden laadun lievä ja vähittäinen muuttuminen tai ääritapauksessa 
pilaantuminen on yleinen ilmiö. Aikasarjoista näkyy myös että liuenneet 
ainesmäärät ovat erityisesti maan eteläpuoliskossa jatkuvasti lisääntyneet, 
kun taas pohjoisessa muutokset eivät välttämättä oie mainittavia. 

A vainsanat (GeoRef Thesaurus, AG!): hydrokemia, pohjavesi, veden laatu, 
seuranta, 5uomi 
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HYDROGEOCHEMICAL MAPPING AS AN INDICA TOR OF 
ENVIRONMENTAL CHANGES 

by 
Lahermo. P. 

Labermo, P. 1992. Hydrogeochemical mapping as an indicator of 
environmental changes. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti -
Geological Survey 0/ Finland, Report o/Investigation 115, 88. 

Since 1978 the Geological Survey of Finland (GSF) has systematically 
mapped the quality of groundwater by taking water sampies from springs, 
dug wells and wells bored in rock. The databank contains countrywide 
water quality data collected from about 10000 sites ten years aga and 
recently . The GSF also monitors the quality of groundwater in certain 
areas , e .g. Lammi. These data are very useful in studies seeking t.he causes 
of areal differences in quality and, particularly, of variations in groundwa
ter quality due to changes in the environment. 

Spring waters represent rapidly changing waters in the hycirological 
cycle, and are the first affected by changes in the environment. Owing to 
the deposition load, SO. and NO) concentrations in spring waters are 
markedly higher in southern Finland than in the north. The pH (lf water is 
not equally clearly related to the amount of acid deposition, bU Il it is also 
affected by the abundances of mafic and felsic and carbonate minerals in 
the soil and bedrock. The composition of weil waters, which have a longer 
retention time in the hydrological cycle, depends on the geochemical 
environment of the aquifer, and the impact of acid deposition, fol' example, 
depends more on hydrological conditions than on the type and amount of 
deposition. The quality of the water in wells bored in rock depends 
primarily on the composition of the bedrock and the overburden and on the 
structure of joints. Acid groundwaters occur in a variety of geological 
formations, implying that acidity is caused not only by acid deposition but 
also by other environmental factors such as weathering of the primary 
sulphide minerals in the soil and bedrock and, particularly, by the 
secondary sulphur compounds in coastal clay and silt deposits. 

Slight and gradual changes in groundwater quality, or, in extreme cases, 
contamination, are widespread . Time series demonstrate that abundances 
of dis solved matter have continuously increased in southern Finland, but 
that in the north the changes are not necessarily significant. 

Key words (GeoRefThesaurus, AGI): hydrochemistry, ground water, water 
quality, monitoring, Finland 
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PINTA VESIEN LAADUN YLEISLUOKITUS 

Vuoristo, H. 

Vuoristo, H. 1992. Pintavesien laadun yleisluokitus. Geologian tutkimus
keskus, TUtkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Reporl 0/ 
Invesligalion 115, 89. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon ylläpitämään vedenlaaturekisteriin kertyy 
vuosittain noin 600 000 määritystietoa yli 7 000 havaintopaikalta. Tiedois
ta noin puolet on viranomaisten omien tutkimusten tuottamia ja puolet 
saadaan vesiä muuttavan tuotantotoiminnan kustantamista velvoitetarkkai
luista. 

Veden laadun luokittelu on eräs tapa käyttää hyväksi tätä laajaa aineis
toa. Luokittelun tarkoituksena on antaa tiivistetty yhteenveto eri vesialuei
den veden laadusta verrattuna tätä varten määriteltyihin raja-arvoihin. 
Vesi- ja ympäristöhallitus on kehittänyt luokitusperusteet, joiden lähtö
kohtana on veden laatu eri käyttömuotojen kannalta. Veden laadun raja
arvot on määrätty erikseen virkistyskäytölle, veden hankinnalle ja kalave
sille. Lisäksi on näiden yhdistelmänä esitetty perusteet veden laadun 
yleisluokitukseksi. Yleisluokituksessa pintavedet jaetaan viiteen eri 
luokkaan laatuominaisuuksiensa mukaan. 

Vesi- ja ympäristöpiirit ovat luokitelleet alueidensa pintavesien yleisen 
käyttökelpoisuuden 1980-luvun puolivälin tilanteessa . Näistä tiedoista on 
koottu koko Suomen tilannetta esittävä kartta. Järvien kokonaispinta-alasta 
on luokiteltu 88% . Luokitellusta järvialasta 78% kuului parhaimpiin 
luokkiin, 18% oli tyydyttäviä ja 4% kuului kahteen huonoimpaan luok
kaan. Yli 6 000 km jokivesiä kuului parhaimpiin luokkiin, yli 3 000 km oli 
tyydyttäviä ja 4 000 luokiteltiin kahteen huonoimpaan luokkaan. Ran
nikkovesissä on lievästi heikentyneitä alueita noin 10000 km2

, tyydyttäviä 
1 700 km2 ja tätä heikompia lähes 600 km2

• 

A vainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): pintavesi, veden laatu, luokitus, 
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GENERAL CLASSIFICA TION OF TUE QUALITY OF 
SURFACE WATERS 

by 
Vuoristo, H. 

Vuoristo, H. 1992. General c1assification of the quality of surfa-ce waters. 
Geologian tut.k:imuskeskus. Tut.k:imusraporui - Geological SUTvey of 
Finland. Report of Investigation 115, 90. 

The water quality register maintained by the National Board of Waters 
and the Environment receives about 600 000 analytical data Ifrom over 
7 000 observation sites annually. About half of them derive fwm studies 
undertaken by authorities, the other half being from the statutory 
monitoring financed on the polluter-pays principle. 

The water quality c1assification is one way to utilize this comprehensive 
material. It provides an overview of the quality of water in different 
hydrological areas and compares it with the specifications. The National 
Board of Waters and the Environment established the c1a:;sification 
specifications on the basis of quality requirements for different water 
usages . The recreational use of water, water supply and fishery water all 
have specific limit values. As a combination of the above, there are also 
specifications for a general classification of water quality. In this, the 
surface waters are divided into five c1asses based on their quality 
properties. 

The regional offices of the National Board of Waters and th(~ Environ
ment c1assified the general usability of the surface waters in their region 
under the conditions prevailing in the mid-1980s . A map showing the 
situation for the whole of Finland was compiled from these data. 
Eighty-eight per cent of the total surface area of all lakes have been 
c1assified. Of these, 78% are in the highest c1asses, 18% are f2lir and 4% 
are in the two lowest c1asses . Over 6 000 km of river water are in the 
highest c1asses, over 3 000 km are fair and over 4 000 km are in the two 
lowest classes. About 10000 km2 of coastal waters are slightly polluted, 
1 700 km2 of them are fair and almost 600 km2 are of poor quality . 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): surface water, waWr quality, 
classification, Finland 
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SUOMEN JÄRVIEN HAPPAMOITUMISEN 
TILASTOLLINEN KARTOITUS 

Forsius, M. 

Forsius, M. 1992. Suomen järvien happamoitumisen tilastollinen kartoitus. 
Geologian tutkimuskeskus. Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland. Reporl o/lnvesligalion 115. 91. 

Osana kansallista happamoitumusprojektia (HAPRO) vesien- ja ympäris
töntutkimuslaitos yhdessä piirihallinnon kanssa teki syksyllä 1987 laajan 
koko maan kattavan järvikartoituksen. Aineiston avulla tullaan esim. 
selvittämään järvien happamoitumisongelman laajuutta. happamoitumis
kehitystä mallilaskelmin. valuma-alueen ja maaperätekijöiden vaikutusta 
veden laatuun sekä eri vedenlaatumuuttujien keskinäisiä suhteita. 

Kartoitustutkimuksen järvet pyrittiin valitsemaan silen, että ne edustaisi
vat Suomen noin 56 000 yli hehtaarin kokoista järveä. Tutkituista järvistä 
987 valittiin satunnaisotannalla erikseen kahdelta osa-alueelta siten, että 
Pohjois-Suomessa toteutettiin harvempi otanta. Tilastollisesti valittujen 
järvien lisäksi kartoitukseen sisällytettiin myös 202 subjektiivisesti valittua 
järveä. lokaisesta kohdejärvestä otettiin näyte syystäyskierron aikana. 
Kaikista näytteistä tehtiin 23 määritystä, sisältäen pääkationit ja -anionit, 
ravinteet, alumiinifraktiot sekä orgaanisen kokonaishiilen (TOC), 
kemiallisen hapenkulutuksen (COOI.!.) ja värin . 

Esitelmässä esitetään karttoja happamoitumisen kannalta tärkeimpien 
vedenlaatumuuttujien alueellisesta jakaumasta sekä arvioidaan luontaisen 
ja laskeumaperäisen happamuuden osuutta järvien happamuuteen. 

A vainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): järvet, veden laatu, happamoitumi
nen, kartoitus, Suomi 
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STATISTICAL MAPPING OF THE ACIDIF][CATION OF 
FINNISH LAKES 

by 
Forsius, M. 

Forsius, M. 1992. Statistical mapping of the acidification of Finnish lakes. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland. Report o/lnvestigation 115,92. 

As part of the national acidification project (HAPRO). the Water and 
Environment Research Institute carried out comprehensive, nadon-wide 
mapping of lakes in co-operation with the regional offices in autumn 1987. 
The data collected will be used to assess the extent of lake acidification. 
the trend in acidification (with model calculations), the impact of the 
runoff area and soil types on water quality and the correlatiom. between 
water quality variables . 

The lakes included in the study were selected so as to represent the 
56 000 Finnish lakes over one hectare in size. Of those studied, 987 were 
selected by random sampling from two subareas, one in northern Finland 
and one in the south. The density was lower in the former than in the 
latter. As weil as the lakes selected statistically, 202 were selected 
subjectively. Each target lake was sampled during the autumnal overturn. 
All the sampies were submitted to 23 determinations comprising the main 
cations and anions, nutrients, aluminium fractions, total organic carbon 
(TOC), chemical oxygen consumption (COD",.) and colour. 

Maps of the areal distribution of the water quality variables are given 
and the contribution of the natural and deposition acidity to the pH of 
lakes is estimated. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGI): lakes, water quality, acidification, 
surveys, Finland 
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JÄRVIKARTOITUS - RASKASMETALLIEN ALKUPERÄ 

Mannio, J. 

Mannio, J. 1992. Järvikartoitus - raskasmetallien aikuperä. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland, Reporl 
o/lnvesligalion 115, 93. 

Pienet latvajärvet saavat ilmaperäistä raskasmetallikuormitusta suoraan 
sadannasta, kuivalaskeumasta ja lumen sulamisvesistä. Järven kuormitus 
riippuu myös valuma-alueella tapahtuvasta rapautumisesta, huuhtoutu
misesta ja pidättymisreaktioista. Maaperän happamoituminen voi lisätä 
metallien huuhtoutumista. Järven happamoituessa myös pohjakerrostumista 
voi vapautua metalleja, tai niiden saostuminen estyy, mikä kohottaa niiden 
pitoisuuksia vedessä. 

HAPRO-projektin osana vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos teki 
syksyllä 1987 laajaan tilastolliseen otantaan perustuvan järvien happamoi
tumiskartoituksen (ks. Forsius, tämä julkaisu). Siihen liittyen kartoitettiin 
myös lähes kolmensadan järven metallipitoisuuksia (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, 
Mn, Fe, AI). 

Raskasmetallien pitoisuus oli samaa tasoa kuin Ruotsissa ja Norjassa 
tehdyissä kartoituksissa. Happamien järvien vedessä oli korkeampia 
pitoisuuksia alumiinia, mangaania, sinkkiä, Iyijyä ja kadmiumia. Epäor
gaanista alumiinia esiintyy happamissa järvissä kalojen lisääntymistä 
häiritsevinä pitoisuuksina. Useiden metallien esiintyminen oli myös 
yhteydessä veden humuspitoisuuteen. 

Verrattaessa järvien raskasmetallipitoisuutta pohjoismaiseen metsäsam
malkartoitukseen, korkeita pitoisuuksia havaittiin samoilla alueilla. 
Vastaavanlaisia yhteyksiä nähdään myös VYH:n pohjavesiasemien lumitu
loksiin ja Metlan jäkäläkartoi tukseen. Ainakin nikkelin osal ta y htey ksiä on 
myös geokemialliseen kartoitukseen. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): hydrokemia, järvet, vesi, raskasme
tallit, Suomi 
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LAKE MAPPING - SOUR CE OF HEA VY METALS 

by 
Mannio, J. 

Mannio, J. 1992. Lake mapping - source of heavy metals. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland. Report 
o/Investigation 115, 94. 

Small head-water lakes obtain an atmospheric heavy-metalload directly 
from precipitation, dry deposition and snow meltwaters. Weathering, 
washing and retention reactions in the catchment area also contribute to 
the lake load . Soil acidification may promote the leaching of metals. Lake 
acidification may release metals from bottom deposits or prev,ent their 
precipitation, thus increasing the metal concentrations in wateT. 

As part of the HAPRO project, the Water and Environment Research 
Institute made a comprehensive study of lake acidification on the basis of 
statistical sampling in autumn 1987 (see Forsius, this volume). The metal 
concentrations (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Mn, Fe, Al) of almost 300 lakes were 
determined in the course of the study. 

The heavy metal concentrations were about the same as those reported 
from Sweden and Norway . The concentrations of aluminium, manganese, 
zinc, lead and cadmium were higher in the waters of acidk lakes. 
Inorganic aluminium occurs in acidic lakes in concentrations dettrimental 
to fish reproduction. The occurrence of many metals was also related to 
the humus content in water. 

The heavy-metal concentrations in lakes were high in the same: areas as 
in forest mosses as reported by Nordic studies. Similar correlations existed 
with the snow data collected from the groundwater stations of the National 
Board of Waters and the Environment and with the lichen data of the 
Finnish Forest Research Institute. Nickel concentrations correlated with 
the nickel values of the geochemical mapping. 

Key words (GeoRefThesaurus, AGI): hydrochemistry,lakes, water. heavy 
metals, Finland 
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ORGAANISIIN PUROVESIIN JA PUROSEDIMENTTEIHIN 
PERUSTUVA YMPÄRISTÖGEOKEMIALLINEN KARTOITUS 

1990-91 

Salminen, R. & Väänänen, P. 

Salminen, R. & Väänänen, P. 1992. Orgaanisiin purovesiin ja purosedi
mentteihin perustuva ympäristögeokemiallinen kartoitus 1990-91. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ 
Finland, Reporl o/lnvesligaJion 115, 95. 

Helppo- ja vaikealiukoisten raskasmetallien sekä eräiden mikrobiologis
ten tekijöiden ja kloorattujen orgaanisten yhdisteiden alueellinen jakau
tuminen Suomessa kartoitetaan Geologian tutkimuskeskuksen geokemian 
osastonja Kansanterveyslaitoksen Kuopiossa sijaitsevan ympäristöhygieni
an ja toksikologian osaston yhteishankkeena. Näytemateriaalina käytetään 
orgaanista purosedimenttiä (pohjamuta) ja purovettä. Valuma-alueittain (n. 
1200 kpl; koko keskim. 30 km2

) suoritettu näytteenotto tehtiin elokuussa 
1990. Näyte kerättiin 3-5 osanäytteestä valuma-alueen eri osista. 

Homogenoitujen näytteiden märkäpolttouutoksesta (vahva happo) 
määritetään ICP-menetelmällä Ag, Al, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li 
Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Si, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Yb, Zn ja Zr. 
Lisäksi määritetään muilla menetelmillä Cd, Hg, As, Se, S, N ja C. 
Kasveille ja eläimille käytettävissä olevat pitoisuudet määritetään erikseen 
myöhemmin valittavalla menetelmällä. Kansanterveyslaitos määrittää 
samoista näytteistä mm. kloorifenoli -, PCB-, PAH- ja dioksiiniyhdisteet, 
sekä mikrobien kokonaismäärän ja mikrobiologisen aktiviteetin. Näytteet 
säilötään ja varastoidaan, joten analytiikkaa on mahdollista täydentää 
myöhemmin tarpeen mukaan . 

Tuloksista laaditaan koko maan kattavia karttaesityksiä kuvaamaan 
määritettyjen suureiden alueellista jakautumaa. Ajallisen muutoksen 
seuraamista varten on mahdollista toisaalta verrata tuloksia aikaisemmin 
rajatuilta alueilta kerättyihin purosedimenttitutkimuksiin, toisaalta toistaa 
tutkimus tulevaisuudessa muutaman vuoden välein . 

Avainsanat (GeoRefThesaurus, AGI): ympäristögeokemia, geokemialliset 
tutkimukset, purovesi, purosedimentit, Suomi 

Reijo Salminen, Geologian lulkimuskeskus . Geokemian osaslo, 
02150 Espoo 
Pauli Väänänen. GeologiGln tutkimuskeskus, Väli -Suomen aluetoimisto. 
PL 1237. 70701 Kuopio 

95 



Ympäristötieteelliset kartat ja kartoitushankkeet Suomessa 
Summary: EnvironTnenlal maps anti environTnenlal surveying projecls in Finland 
Toim. (eds.) llmo Kukkonen & Heikki Tanskanen 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Reporl of InvesligGilion 115,96, 1992. 

96 

ENVIRONMENTAL GEOCHEMICAL MAPPING BASED ON 
STREAM WATERS AND ORGANIC STREA1~ SEDIMENTS 

IN 1990-1991 

by 
Salminen, R. & Väänänen, P. 

Salminen, R. & Väänänen, P,1992, Environmental geochemic2l1 mapping 
based on stream waters and organic stream sediments in 1990--91. 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of 
Finland, Report of lnvestigation 115, 96. 

The areal distribution of soluble and insoluble heavy meltals, some 
microbiological factors and chlorinated organic compounds in Finland are 
being studied as a joint venture between the Geochemistry Department of 
the Geological Survey of Finland and the Departrnent of Environmental 
Hygiene and Toxicology of the National Public Health Institute at Kuopio. 
Organic stream sediments (bottom gyuja) and stream water are used as 
sampling media. The sampling was conducted by catchment area (1 200; 
average size 30 km2

) in August 1990. The sampies were composed of3-5 
subsampies collected from different parts of the catchment area. 

The homogenized sampies are wet-combusted and the residuI: is treated 
in strong acid. The leach is analysed by ICP for Ag, Al, Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Si, Sr, Th, Ti, U, 
V, Y, Yb, Zn and Zr. In addition, Cd, Hg, As, Se, S, N and C are 
determined by other methods. The concentrations that plants and animals 
can utilize will be determined by a method to be selected later. The 
National Public Health Institute will analyse the same sampies for 
chlorophenol, PCB, PAH and dioxine compounds, the total amount of 
microbes and microbiological activity . As the sampies will be preserved 
and stored, the analytical data can be supplemented later if necessary. 

The results will be compiled as national maps showing the areal 
distribution of certain parameters. To monitor the temporal changes the 
results can be compared with older stream sediment data from restricted 
areas . For the same purpose, the study can be repeated every few years. 

Key words (GeoRefThesaurus, AGI): environmental geology, geochemical 
surveys, stream water, stream sediments, Finland 

Reijo Salminen, Geological Survey of Finland, The Geochemistry 
Department , SF-02150 Espoo, Finland 
Pauli Väänänen , Geological Survey of Finland, Middle -Finlar.!d 
Regional Office, P .O . Box 1237, SF-70701 Kuopio, Finland 



Ympäristötieteelliset kanat ja kanoitushankkeet Suomessa 
SumnuJry: Environmental f7UlpS and environmental surveying projects in Finland 
Toim. (eds.) TImo Kukkonen & Heikki Tanskanen 
Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland. Report o/Investigation 115,97, 1992. 

ORGAANISET KONTAMINAA TIOT SEDIMENTEISSÄ 

Vartiainen, T. 

Vartiainen, T, 1992. Orgaaniset kontaminaatiot sedimenteissä. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey 0/ Finland. Report 
o/lnvestigation 115, 97. 

Järvisedimentin orgaanisista kontaminaatioista kansanterveyden kannalta 
tärkeimpiä ovat biokonsentroituvat yhdisteet. Tällaiset yhdisteet ovat 
kemialJisesti ja mikrobiologisesti pysyviä, konsentroituvat muun muassa 
kaloihin ja kertyvät lopulta ravintoketjun huipulle. Yhdisteistä tärkeimpiä 
ovat olleet mm. klooria sisältävät pestisidit, PCB-yhdisteet, useat klooria 
sisältävät ja sisältämättömät liuottimet, klooratut dibentso-p-dioksiinit ja 
furaanit (PCDD/PCDF), polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) ja eräät 
kloorifenolit. 

Joissakin tapauksissa orgaanisten yhdisteiden sedimenttitutkimus on 
lähes ainoa keine selvittää yhdisteiden päästöjä takautuvasti. Tällainen 
tapaus on muun muassa Kärkölässä, jossa kloorifenolialtistuksen määrittä
minen takautuvasti on välttämätöntä epidemiologisten tutkimustulosten 
tulkinnassa. 

Kansanterveyslaitoksessa alkava orgaanisten kontaminaatioiden tausta
pitoisuuksien kartoitustutkimus purosedimenttien, purovesien sekä 
maaperän orgaanisista epäpuhtauksista on yhdistetty Geologian tutkimus
keskuksen Väli-Suomen aluetoimiston ympäristögeokemialliseen Atlas-kar
toitukseen. KTL:llä ei itsellään oie mahdollisuuksia eikä asiantuntemusta 
kattavaan ja oikein tehtyyn näytteenottoon. Myöhemmin toivomme yh
teistyötä myös muiden aluetoimistojen kanssa koko maata kattavan 
kartoituksen aikaansaamiseksi. Näytteistä on tarkoitus analysoida 
kokonaisorgaaninen hiili (TOC) , kokonaisorgaaninen halogeeni (AOX, 
EOX), sekä PCB-, PAH ja PCDD/PCDF-pitoisuudet. Vesinäytteistä 
tutkitaan lisäksi molekyylijakauma ekskluusiokromatografialla. Tutkimus 
on erittäin vaativa niin analyysimenetelmien puolesta kuin kustannuksil
taan. Tulevaisuus näyttää, pystytäänkö kerätyt näytteet analysoimaan 
suunnitelmien mukaan. 

Avainsanat (GeoRef Thesaurus, AGI): ympäristögeologia, saasteet, 
myrkylliset aineet, maalajit, Suomi 
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ORGANIC CONTAMINANTS IN SEDIMENTS 

by 
Vartiainen, T. 

Vartiainen, T. 1992. Organic contaminants in sediments. Geologian 
tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - GeologieaJ Survey 0/ Finland, Report 
o/Investigation 115,98. 

Bioconcentrative compounds are the main organic contaminants in lake 
sediments in terms of national health. These compounds are chemically 
and microbiologically persistent and are concentrated in fish, ending 
eventually at the top of the food chain. The most important comp'ounds are 
chlorine-bearing pesticides, polychlorinated biphenyls (PCB), several 
chlorine-bearing and chlorine-free solvents, chlorinated dibenzo-p-dioxines 
and furans (PCDD/PCDF), polycycJic aromatic hydrocarbons (PAH) and 
some chlorophenols. 

In so me cases, studying the organic compounds in sediments is almost 
the only way that the release of compounds can be established retrospec
tively. An example is the Kärkölä case. There the retrospective determina
tion of chlorophenol exposure is necessary for the interpretation of the 
results of epidemiological studies. 

The background concentrations of organic contaminants from stream 
sediments, stream waters and the organic matter in soil will be studied by 
the National Public Health Institute in coordination with mapping done for 
the Atlas by the Middle-Finland regional office of the Geological Survey 
of Finland. The National Public Health Institute lacks the facilities and 
expertise for comprehensive and reliable sampling. We hope that in the 
future we will be able to co-opera te with the other regional oflfices, too, 
and thus cover the whole country. The sampies will be analysed for total 
organic carbon (TOC) , total organic halogen (AOX, EOX) and for the 
concentrations ofPCB, PAH and PCDD/PCDF. The molecular distribution 
in the water sampies will be determined by excJusion chromatography. The 
study is very demanding both analytically and financially . Time will tell 
whether or not the sampies collected can be analysed as plannt:d. 

Key words (GeoRef Thesaurus, AGl): environmental geology, pOllutants, 
toxic materials, sediments, Finland 
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